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Warme wollige herfst
bij de modeshows van
Boetiek De Smederije
RUINEN - Afgelopen dinsdag en
woensdag stonden in het teken van
de najaarsmodeshows van Boetiek
de Smederije. De show in Ruinerwold
ging afgelopen voorjaar wel al door, de
andere shows werden sinds drie jaar
weer gehouden in de winkel aan de
Westertraat in Ruinen. Gelukkig dat het
weer mocht. Lekker knus in de winkel.
Met iets minder mensen dan gewoonlijk zodat het publiek iets ruimer kon
zitten.
De najaarscollectie is weer met zorg
samengesteld door Lieneke Smit met o.a.
de bekende merken Dreamstar, Enjoy,
Angels, Roberto Sarto, Anotherwoman en
Zerres .
Ook Soquesto kwam verrassend met leuke
items zoals lange vestjassen en bodywarmers.
Roberto Sarto en Anotherwoman hebben
lekkere warme truien en vesten in de
collectie zodat we er deze winter lekker
warmpjes bij kunnen zitten zodat de
verwarming een graadje lager kan.

De kleuren van dit modeseizoen zijn
camel, cognac en beige tinten gecombineerd met zwart, donkerblauw. Voor wie
van iets meer kleur houdt is er ook terra,
pink, kobalt, olijfgroen en petrol.

● 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

De travelstof is een blijvertje. Naast broeken en colbert zijn er nu ook rokken en
jurkjes van travelstof: polyamide met elastan, kreukvrij en kleurvast. En de jeans is
ook niet weg te denken in het modebeeld.
De skinny jeans wordt steeds meer verdreven door de flair pijp.
De dames droegen tijdens de shows hun
eigen maar wel bijpassende schoeisel, de
accessoires zoals tasjes, shawls en sieraden zijn te koop in de winkel.
De presentatie was weer in handen van
Trudy, de vaste modellen waren Marieke,
Willy, Klaasje, Roelie en Rosan en ook
Lieneke was op de catwalk te zien.
Zij werden geholpen door het vaste team
van kleedsters.
www.boetiekdesmederije.nl

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

Wat lees je zoal in deze
uitgave?
• Modeshows Boetiek De Smederije
• Kiek! door Jans Schulting
• Column van JOS
• Initiatiefrijk De Wolden
• Nieuws uit De Wolden
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
• Wat gaan we doen?

©Jans Schulting

www.ruunderwaopen.nl

De volgende uitgave is
19 oktober 2022
Aanleveren materiaal uiterlijk
11 oktober 2022, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

BRILLEN VOOR JONG & OUD,
LENZEN & ONDERHOUD

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

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

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

VERHUUR

enauto’s
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Person
Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

Met een terugblik

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

vooruitkijken

Heeft u ons nodig? Bel:

0522 - 28 18 78

Linda Bult,
Uitvaartbegeleidster

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

BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE
De wijkagent en de andere medewerk(st)ers
van de politie in De Wolden zijn op maandag
t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
telefonisch bereikbaar via tel. 0900-8844
* Als elke seconde telt (brand, ongeval, overval etc.)

112

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

0900–8844

Glas: in de glasbak | Kleding: Kledingbox bij de COOP
Oud papier Ruinen elke 4e zaterdag van de maand
Oud papier Pesse
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden

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

Huisartsenpraktijk Ruinen

Groeneweg 4 | 7963 BX Ruinen | tel. 0522 471 212 / spoed 0522 472 878
apotheek 0522 473 389 | receptenlijn 0522 470 023

Tandartspraktijk Ruinen

Groene Weg 6 | 7963 BX Ruinen | tel. 0522 471 947
Tijdens avonduren en weekenden is de dienstdoende tandarts voor
spoedgevallen bereikbaar via telefoonnummer: 0900 7900 790

Dierenarts De Wolden

Tel. 0522 471 221 of 0528 371 291

Een gewonde ree gevonden?

Bel 24/7 de Valwildregeling tel. 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 447 012. 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 257 173
Voor bevallingen en spoedgevallen: 0522 745 245

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 | 7964 KP Ansen | tel. 0522 471 022
www.laurensvanvenrooij.nl

In2Dogs Hondenschool
De ervaren hondentrainers van In2Dogs helpen u bij de opvoeding,
training en begeleiding van uw pup of puberhond
Antoinette Woldring, gediplomeerd kynoloog & kynologisch instructeur
Tolhuisweg 3 | 7963 PN Ruinen | 06 50 60 75 17 | www.In2Dogs.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 | tel. 0522 472 930

Ter Wee Advocaten

Mr. A.J. ter Wee | (p/a) Armweide 6 | 7963 RT Ruinen | tel. 06 462 463 06

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 | 7963 RL Ruinen
Tel. 06 261 729 17

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 | 7963 AA Ruinen | tel. 0522 473 217
www.dewoonmaat.nl | e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

Veldsink De Wolden | RegioBank Ruinen

Brink 41 | 7963 AB Ruinen
Tel. 0522 472 528 | 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 820 218 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 | 7963 AH Ruinen
Natuurlijke materialen ambachtelijk samen
Bijzondere projecten gerealiseerd door Antoinette Cremers
T. 06 538 919 78 | info@antoinette-art.nl

Grondsels Marke, winkel voor agro, kamperen en outdoor
Alles voor huis- en boerderijdieren, stal, tuin, elektrische accu-kruiwagens,
stalstrooisels, camper en kamperen, heel veel bordspellen, outdoor kleding,
werkkleding, schoenen, laarzen, klompen, ijzerwaren en nog veel meer.
Grondselweg 10 | 9418 TP Wijster | tel. 06 229 03 449 | 06 4999 6314
www.grondsels.nl | info@grondsels.nl

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

KIEK!

JANS SCHULTING

oproep
Wie heeft zin om een column te
schrijven in ‘t Ruunder Waopen?
Na ruim 3 jaar vaste columnist voor onze dorpskrant te zijn
geweest, gaat Sander Dekker hiermee stoppen en zijn horizon in de
journalistiek verbreden. Daarom zijn wij per januari 2023 op zoek
naar een iemand die het leuk vindt om verhalen in columnvorm
vertellen.
Woon(t) je/u in Ruinen of in het bereikgebied van ‘t Ruunder Waopen
en weet jij/u de serieuze of minder serieuze onderwerpen die
vandaag de dag spelen in onze maatschappij of in je/uw directe
omgeving, om te zetten naar een luchtig verhaal in je/uw eigen stijl,
maar wel met respect, een kritische blik en de nodige humor? Dan is
het schrijven van een maandelijkse column misschien iets voor jou/u.
Neem contact op met Annetta Dekker
Tel. 06 143 63 134 | e-mail info@ruunderwaopen.nl

In actie voor Stichting Opkikker,
Kringloopje Ruinerwold en
Kidsbeurs Ruinerwold slaan de
handen inéén!
RUINERWOLD - Geweldig vinden we het als organisatie,
na een periode met Corona perikelen om weer een nieuwe
Najaarsbeurs en kinderkleedjesmarkt neer te kunnen zetten!
Op zaterdag 15 oktober van 18.00 uur tot 21.00 uur, wordt
dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold omgetoverd tot een
gezellige beurs en kinderkleedjesmarkt met verkoop van
tweedehands kinderkleding, speelgoed en babyspullen.
Actie voor Stichting Opkikker
De organisatie heeft deze editie het doel om zoveel mogelijk
geld op te halen voor Stichting Opkikker. De stichting is 100%
afhankelijk van donaties, sponsors en wervingsacties. Tijdens de
beurs kun je je oude mobieltjes en tablets inleveren, deze worden
gerecycled en Stichting Opkikker ontvangt voor ieder toestel een
vergoeding. Daarnaast is er een loterij met spectaculaire prijzen,
waarvan de opbrengst volledig aan Stichting Opkikker wordt
gedoneerd.

Mooi ruinen run 2022

Dit jaar iets later dan gebruikelijk, maar zeker niet minder
mooi. Sportievelingen van allerlei leeftijden deden mee aan
dit hardloopevenement langs de mooiste plekjes in Ruinen.
Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

Kidsbeurs en kinderkleedjesmarkt
Nieuw in deze editie is de kleedjesmarkt voor kinderen tussen de
7 en 13 jaar. De kinderen kunnen hier zelf hun oude speelgoed
verkopen. Daarnaast zijn zoals gebruikelijk de tafels gevuld met
divers aanbod aan kinderkleding, speelgoed en babyspullen.
Qua aanbod wordt er door de standhouders rekening gehouden
met het aankomende najaars- en winterseizoen. Ook de
opbrengsten van de verhuur van tafels en kleedjes worden
gedoneerd aan Stichting Opkikker. De Kidsbeurs is de perfecte
gelegenheid om gezellig samen te shoppen en achteraf iets te
drinken, allemaal voor het goede doel!
Wil je meer informatie over de Kidsbeurs en
Kinderkleedjesmarkt, kijk dan op de Facebookpagina’s
‘Kringloopje Ruinerwold’ en ‘Kidsbeurs Ruinerwold’.

JOS

Column

ZUNIG

advertorial
Uitvaartverzorging:
Prachtig beroep of... roeping
De afgelopen ruim 30 jaar ben ik vaak in Ruinen geweest als
uitvaartverzorgster.
Meestal voor leden van begrafenisvereniging De Laatste Eer
Ruinen, altijd met veel voldoening.
Maar tijden veranderen en sinds januari jl. werk ik als zelfstandig
onderneemster. Ook in Ruinen en ook voor leden van de
begrafenisvereniging.
‘Prima’, zegt De Laatste Eer Ruinen. Alleen willen zij niet alles
vergoeden wat ze bij de vaste uitvaartverzorger wel vergoeden.
Dat is jammer voor de familie, want daar betaal je niet je hele leven
contibutie voor. Een vast bedrag voor iedereen zou een eerlijke
optie zijn, maar dat is de keuze en beslissing van De Laatste Eer.
Op de site van De Laatste Eer Ruinen staat, wanneer een familie
een andere ondernemer kiest dat vaak tot wel 2000 euro duurder
zal zijn. En dat is bij mij niet zo.
Jaren heb ik het over de hoge kosten in de uitvaartwereld en
nu is het mijn beurt het anders te doen. De kosten van o.a.
rouwdrukwerk, bloemen, rouwvervoer, enz. gaan één op één, de
vele toeslagen op werkzaamheden heb ik niet, zodat ik voor een
goede prijs de uitvaart kan verzorgen. Hierdoor is het verschil voor
de leden minimaal tot nihil. Mensen die geen lid zijn
van de begrafenisvereniging hebben bij mij hetzelfde voordeel als
de leden. Zeker heb ik een starttarief, ik werk niet voor niks, maar
absoluut anders dan de gevestigde uitvaarders.
Het is niet mijn plan een grote onderneemster te worden, maar
ik wil een oprechte en eerlijke uitvaartverzorgster zijn. Eén die
gewoon een geweldig beroep heeft en graag nog een poosje
wil werken. Is het niet rechtvaardiger de familie (de leden) te
informeren, zodat ze zelf de keuze kunnen maken voor de vaste
uitvaartverzorger, een gelijkwaardige andere uitvaartverzorger
of een andere uitvaartverzorger die een hoog tarief hanteert?
Het bestuur zou kunnen aangeven hoe groot het verschil is, want
mensen zijn echt wel in staat zelf te kiezen
wat ze willen.
Eerlijke informatie vooraf zodat leden goed
op de hoogte zijn.
Dank voor het lezen en blijf gezond.
Vriendelijke groet,
Gea van Sleen
www.uitvaartzorggeavansleen.nl

bedankt
Bedankt !

Ik wil iedereen bedanken voor alle bezoekjes,
lieve berichten, kaarten en attenties, die ik
heb ontvangen in het ziekenhuis en
na mijn thuiskomst. Dank jullie wel.

Rini en Siena Hut

Zuinigheid en vlijt bouwt huizen als kastelen, maar wie
zich niet verschoont krijgt luizen als kamelen. Een zin die
bij oons ien huus vrogger vake uut espreuken wordde as
er esteggeld wordde over zunigheid. Want oons volk was
zunig. En as de gas- en de stroompriezen zo hoge blieft zal
de zunigheid ien de gezinnen neudzakelijk wezen. Mar de
vraoge is of oonze kiender det stappie trogge wel kunt en
wilt zetten.
Ien menig gezin zit er al een klokkie tussen de anvoer van
het warme water van de badkamer: aj de kiender heur
zin laot gaon dan doest ze de hele boiler leeg. Pas as de
warme straole stopt begunt ze te schrouwen en naor de
haanddook te griepen.
Waorumme koom ik daor op? Now, het is weer de tied van
de Zuudlaordermarkt.
Ien mien jeugd de tied det de kachel weer an mug.
De hele zomer har de kachel tegen de mure onder de
schouw estaone, zunder vuur er ien. Koken gebeurde op
een kookkachel ien het stookhokke; daor gunk ofvalholt ien
en een enkele keer een briket um vuur te hollen.
En de kolenkit zat vol steenkool, det braandde langer as een
bongel. Holt maken was neudig want de dikke lange paolen
holt wordden vreepaol. Het bovenste stok en de voote
gungen ‘s winters de kachel ien. Amit kookten de vrouwleu
later op butagas, van die pullen die net leeg waren aj de
bool haoste gaar hadden.
Nao Zuudlaordermarkt wordde de kachel onder de schouw
vandaon ehaald en midden ien de woonkamer ezet. Mit
van die lange, hoge kachelpiepen er an, die straolden ook
nog warmte uut. De schossteen was vake al ien de meitied
eveegd mit een bos hulst an een touw. Aj het warm wollen
hebben mus ie dichte bij de kachel gaon zitten en det
kun as de kachel middelpunt was. Het was ook de tied
det de borstrok an gunk: eigengebreid ondergood van
schaopenwolle. Zölf espunnen op het spinnewiel en jokken
det det dink dee. Manleu deden ook een lange jaeger
onderbrook an. En de dikke gebreide truien en sokken
kwamen uut de kaste.
As het barre hard vreur zaten op alle roeten iesbloemen,
veural op de slaopkamers gungen die er dagenlaank niet
of. Want centrale verwarming was er neet, ie kregen ‘s
aoms een kruuke mit. En een keer ien de weke een goeie
wasbeurt. De teil kwamp vol warm water en aj gelok
hadden dan waaj de jongste en mug ie eerst. Wie lest mug
har al van det grieze water mit resten zepe. En dan kreej
ook allemaole schoon goed an. Op vrijdag reuk alleman zo
as now oonze wasmaande kan roeken aj hum ies wat late
leeghaalt.
Later kwam er ien de veurkamer (waor allent ewoond
wordde op zundag en as er belangrieke veziete kwamp)
een heerd. Die wordde estookt mit nootjes 4, een soort
veerkaante blokkies steenkool. En het vekaansiegeld gunk
bij veule gezinnen op an een winterveurraod steenkool en
bewaar eerappels ien de kelder.
Korter en minder vake onder de plomp, de kamer niet
warmer dan 18 of 19 graoden, vest en trui an, ofwassen
ien een teiltie, onder een deken op de baank, éen laampie
an en gien 12 sfeerlichtjes. Oonze ien betrekkelijke weelde
opgebrachte kiender en veural kleinkiender zult er an
mutten wennen.
Want zuinigheid en vlijt.....’t geldt meer dan ooit.

REPARATIE,
ONDERHOUD
& APK





BETROUWBAAR VAKMANSCHAP

Reparatie en onderhoud van alle merken, ook hybride en elektrisch met
behoud van fabrieksgarantie. Ons team van ervaren monteurs werkt
vanuit één doel: u zo goed mogelijk weer op weg te helpen.

NIEUW!

Ook uw adres voor apk, onderhoud en reparatie van campers
en bedrijfswagens.

Familiebedrijf sinds 1945
Meppelerweg 3 - Zuidwolde - tel. (0528) - 37 12 27

wemmenhoveautos.nl

Bel/WhatsApp 06- 51 90 80 30

Zuides 12 - Ruinen

www.beautystudiomarion.nl

VERHUUR | REPARATIE | OCCASIONS | BEDRIJFSWAGENS | WASSTRAAT
PROFESSIONEEL POETSBEDRIJF | APK-KEURINGEN | AUTO-LEASE
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Alles op het gebied van:

schoonheidsbehandelingen |
huidverbetering | nagels

Drie initiatieven gehonoreerd in
derde ronde 2022
Initiatiefrijk De Wolden
DE WOLDEN -Drie projecten krijgen subsidie vanuit de
regeling “Initiatiefrijk De Wolden”.
In totaal ontvangen zij ruim € 77.000,-. Met het fonds
Initiatiefrijk De Wolden ondersteunt de gemeenteraad van
De Wolden projecten van inwoners die een bijdrage leveren
aan de leefbaarheid in de gemeente. De totale kosten van de
projecten bedragen ruim € 250.000,-. Dit betekent dat met €
77.000,- subsidie, naast de vrijwillige inzet van de inwoners,
sponsoring van bedrijven en subsidies van fondsen, projecten
kunnen worden gerealiseerd die anders niet tot stand waren
gekomen.

modeshow gemist?
bekijk en shop de
nieuwste collectie in de winkel

De initiatiefnemers die dit keer een bijdrage krijgen zijn
het dorpshuis in Koekange, LTV Voorwijk in de Wijk en de
belangenvereniging in Veeningen. Hieronder staat een uitgebreide
beschrijving waarvoor zij het bedrag ontvangen.
Verbeteren bestuurskamer en verbeteren digitale
mogelijkheden, Koekange
Het dorpshuis in Koekange gaat de bestuurskamer vernieuwen.
Hierbij worden digitale mogelijkheden gecreëerd om meer
hybride/digitaal overleg plaats te kunnen laten vinden, muziek
en beelden te kunnen streamen en nieuwe mogelijkheden
te ontdekken om nog beter gebruik te maken van deze
mogelijkheden.
Een mooi middel dat gebruikt kan worden door jong en oud.
De bestuurskamer krijgt een renovatie en nieuw interieur, hierdoor
ontstaat een fijne moderne kamer die multifunctioneel ingezet kan
worden. De vrijwilligers verzetten zelf veel werk en de bijdrage van
onder andere Initiatiefrijk De Wolden zorgt ervoor dat de plannen
gerealiseerd kunnen worden.
Realiseren van 2 padelbanen, de Wijk
LTV Voorwijk wil 2 padelbanen realiseren in de Wijk. Op deze
manier draagt men bij aan het vergroten van het sportaanbod
en de behoefte die hiervoor leeft. Met een uitvoeringsplan is er
aandacht voor het toegankelijk maken van deze sport voor een
grote doelgroep.
2 nieuwe Jeu de Boulesbanen, Veeningen
In het Groene Hart in Veeningen worden 2 nieuwe Jeu de
Boulesbanen gerealiseerd. De banen komen op een andere locatie
in het Groene Hart met een nieuwe ondergrond. Hierdoor ontstaan
er kwalitatief betere banen die minder gevoelig zijn voor schade.
De vrijwilligers en gebruikers in het Groene Hart werken hierin
samen en zorgen voor het beheer en onderhoud. Door de aanleg
van deze nieuwe banen zijn ze toekomstbestendig voor de
gebruikers van de Jeu de Boulesbanen.
Zelf aan de slag?
Meer informatie over Initiatiefrijk De Wolden vindt u op www.
dewolden.nl/initiatiefrijk. Om de kans van slagen voor het
honoreren van uw initiatief zo groot mogelijk te maken vragen
wij u, voordat u de aanvraag indient, contact op te nemen met de
dorpencontactfunctionarissen van de gemeente. Dit zijn Suzanne
Lammers en Jacomijn de Jong. Zij denken graag met u mee over de
haalbaarheid van uw plannen en het versterken ervan. U kunt ze
bereiken via telefoonnummer 14 0528, of via de mail: gemeente@
dewolden.nl. Ook als u niet zeker weet of uw project past binnen
deze subsidieregeling, neem gerust contact op.
Initiatiefrijk De Wolden is een succes
Veel verenigingen en organisaties doen een beroep op de regeling.
Met zelfwerkzaamheid en geld van fondsen worden projecten
en activiteiten gerealiseerd. Deze komen veelal voort uit de
dorpsvisies en zijn gericht op het mooier maken van het leven
en wonen in De Wolden. Projecten tot € 2.000,- kunnen het hele
jaar door worden ingediend en worden tussentijds behandeld.
Projecten vanaf € 2.000,- kunnen worden ingediend voor 1
februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

● ENJOY
● BATIDA
● ANOTHER WOMAN
● DREAMSTAR
● ZERRES

Uitvaartzorg

●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●

Gea van Sleen
06-29047309

Een
overlijden
doorgeven
kan 24 uur
per dag

gvansleen@outlook.com

www.uitvaartzorggeavansleen.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

HOND BIJ DE LES!
helpt je graag met het beter leren
begrijpen en trainen van je hond.

Privéles voor:

• zowel pups als volwassen honden.
• iedereen die op zoek is naar meer praktische
kennis over en contact met zijn hond.
• iedereen die het leuk vindt om met de hond bezig
te zijn!
info@hondbijdeles.nl www.hondbijdeles.nl 06 13306462

HARTVEILIG RUINEN

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

Bel ons via
085 0013 157
E-mail ons via
info@stichtingoco.nl

Vul het
contactformulier in op
www.stichtingoco.nl

College van De Wolden op bezoek
bij RL Infra Ruinen
Het college van D e Wolden bracht 13 september jl. een
werkbezoek aan RL Infra in Ruinen. RL Infra / R.Luning
Grondverzet is met een team van 60 medewerkers actief in
grondwerk, bestratingen en infra in Nederland en Duitsland.
Het college liet zich informeren over de diverse specialisaties
in dit werkveld en had veel belangstelling voor de toegepaste
technieken van o.a. asfalteren, glasvezelaanleg en de
samenwerkingsverbanden die RL Infra heeft met zowel grote
landelijke aannemers maar zeker ook met het lokale bedrijfsleven.
Naast het infra werk is Luning ook actief in participaties diverse
ontwikkelingen in vastgoed. Op dit moment wordt er gewerkt aan
de uitbreiding van het bedrijventerrein om bedrijven in Ruinen en
omgeving ruimte te bieden om (door) te groeien. “We doen het
hier in Ruinen samen en maken er wat moois van” is de gedachte.

Handige tips om veilig te blijven
fietsen?
Doe mee aan de bijeenkomst Het Nieuwe Fietsen
Fietsen is heerlijk, gezond en ook nog eens gezellig. Logisch
dus dat je zo lang mogelijk wilt blijven fietsen, ook als je een
jaartje ouder wordt. Maar hoe ga je om met drukke fietspaden?
Hoe fiets je veilig op een e-bike? En hoe blijf je vitaal op de
fiets? Dit en nog veel meer komt aan bod tijdens ‘Het Nieuwe
Fietsen’ van Veilig Verkeer Nederland (VVN). VVN organiseert
Het Nieuwe Fietsen op maandag 3 oktober van 14.00 tot 16.00
uur in Dorpshuis de Wijk, Dorpsstraat 78 in de Wijk.
Het Nieuwe Fietsen is een bijeenkomst waarbij verschillende
onderwerpen over verkeersveiligheid aan bod komen. Je
bespreekt de onderwerpen aan de hand van stellingen, filmpjes,
feiten en foto's. Samen met andere fietsers, zodat je met elkaar
ervaringen kunt delen en leuke routes en tips uit kunt wisselen.
Én natuurlijk onder het genot van een kopje koffie en wat
lekkers. Als er behoefte is, dan is er de mogelijkheid om 1,5
meter afstand te houden. De bijeenkomst duurt ongeveer twee
uur. Wil je meedoen? Opgeven kan door een mail te sturen naar
steunpuntnoord@vvn.nl of te bellen naar: 088-5248900.

Luc zit op zijn plek, dankzij goede
begeleiding en samenwerking
Luc Slagter, 21 jaar, had moeite met school en
stopte ermee op zijn 17e. Toen kreeg hij de
leerplichtambtenaar op bezoek. Inmiddels zit
Luc helemaal op zijn plek bij TMFunderingen
in Ruinen. Dankzij goede samenwerking
tussen ouders, leerplichtambtenaar, vsv-coach
(voortijdig schoolverlaten coach) en werkgever.
Zijn verhaal lees je op onze website!
						 www.dewolden.nl

Doortrappen Drenthe
Het Nieuwe Fietsen is onderdeel van het programma Doortrappen
Drenthe. Doortrappen heeft als doel om senioren te stimuleren
vaker (en veilig) te fietsen. Het programma bestaat uit diverse
leuke en leerzame fietsactiviteiten. Doortrappen wordt omarmd
door de twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe. De
fietsactiviteiten worden opgezet en georganiseerd door Veilig
Verkeer Nederland en de Fietsersbond, in samenwerking met
sport- en beweegcoaches en andere partijen die betrokken zijn bij
(veilig) fietsen in Drenthe.
Kijk voor meer informatie op www.doortrappendrenthe.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 9 oktober
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 16 oktober
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. F. Verboom
Zaterdag 22 oktober
‘t Neie Punt 18.30 uur mevr. A. Vermaas
Zondag 23 oktober
Mariakerk 10.00 uur pastor A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur dhr. G. van Vulpen
Zondag 30 oktober
Mariakerk 10.00 uur mevr. R. van Dijk-Veenstra
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Evangelisatiedienst
Woensdag 2 november-Dankdag voor gewas en arbeid
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur ds. J. van den Berg
Zondag 6 november
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra
E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

COLOFON

Creatieve activiteiten en plezier
tijdens Oktober Kindermaand
DE WOLDEN – Lekker vies worden bij een waterplas en
klimbulten. Een hart, scrunchie of een slang maken van vilt.
En in een orkest spelen op een muziekinstrument dat je
nog nooit hebt bespeeld? Het kan allemaal tijdens Oktober
Kindermaand. Een actiemaand waarin kinderen van 4 tot en
met 12 jaar elk weekend gratis kunnen deelnemen aan allerlei
spannende en leuke culturele activiteiten. Ook in de gemeente
De Wolden.
Culturele instellingen in Drenthe zetten in de maand oktober de
deuren wagenwijd open voor kinderen en hun ouders. Om ze
enthousiast te maken voor kunst en cultuur worden er allerlei
creatieve activiteiten georganiseerd om een bezoek extra leuk te
maken. Zo kan op 15 oktober een boomhut gebouwd worden in
de bibliotheek van Zuidwolde. Elke zaterdag in oktober is Molen
de Zandplatte in Ruinen geopend en op verschillende actiedagen
kunnen kinderen bij Atelier C in De Wijk popjes en vlinders maken
van zijde.
Programma De Wolden
Naast genoemde activiteiten is er nog meer te beleven:
- 15 & 19 oktober:
Welke kleur heeft jouw hart? Bij Expositie Atelier Kracht van Kunst,
samen met een ouder een hart maken van vilt.
- 8, 15, 22 & 29 oktober
Speelnatuur van OERR Dwingelerveld. Een wilgenhuttendorp,
waterplas met waterpomp en klimbulten.
- 15 oktober
Ontdek de Meule van Wassens. Molen bezichtigen en
Oudhollandse spelletjes spelen.
- 8 oktober
Play In bij muziekvereniging Woudklank. Kinderen van 4 t/m 12 jaar
mogen een instrument uitzoeken en samen in een orkest spelen.
- 15 oktober
Vilten voor ouder en kind. Bij The Barn in Ansen.

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 19 oktober 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 11 oktober 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

©Aangeleverde foto

- 16 & 17 oktober
Je kunt de pot op bij Museum De Wemme. Kinderen van 7 t/m 12
jaar maken een puzzeltocht door het museum en kunnen aan de
slag met eten, een wc en de oertijd.
- Elk weekend in oktober
Rijgkaarsjes maken bij Kaarsenrecycling Het Tweede Lichtje in
Ruinerwold.
Het jaarlijkse evenement Oktober Kindermaand is een provinciaal
evenement waarbij kinderen een maand lang gratis kunnen
deelnemen aan kunst- en cultuuractiviteiten bij musea, theaters,
muziek- en dansscholen, ateliers, bibliotheken en molens in
Drenthe. Ook aan kinderen met een beperking wordt gedacht. Zo
is bij een aantal activiteiten een doventolk aanwezig en zijn bijna
alle activiteiten rolstoeltoegankelijk. Jaarlijks doen zo’n 10.000
kinderen mee aan een Kindermaand-activiteit.
Programmaboekje
Ruim 90 instellingen in Drenthe hebben dit jaar aanbod
voor de kinderen ontwikkeld. Deze zijn bijeengebracht in
een programmaboekje dat bij de VVV en in gemeentehuizen
verkrijgbaar is. Op de website www.kindermaand.nl zijn ook alle
activiteiten te vinden.

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

MIEMERN
Ik lig te weltern in mien berre
De slaop wil mar niet komen
Vanuut ’t raom zie ik een sterre
De wind soest deur de bomen
Ik hold ’t niet langer uut
En stap ’t balkon ies op
Frisse locht döt mij goed
De wind weit um mien kop
Wat liekt ’t vredig um mij toe
Mar ‘k weet, dat is mar schien
Want argens anders in de wereld
Vergaot mènsen van angst en pien
Geweld, verdriet, ’t blef bestaon
Al liekt van hier zo verre
‘k laot mien wènse vrede gaon
Bij ’t vallen van een sterre.
		-Janny Kok-Wolbers

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

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. 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 maand oktober in de
herfstvakantie op woensdag van 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
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			17.00-18.00
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

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

5 t/m 16 oktober
7 oktober
8 oktober
9 oktober
12 oktober
15 oktober
15 oktober
17 oktober
17 oktober
18 oktober
18 oktober
18 oktober
19 oktober
19 oktober
19 oktober
20 oktober
20 oktober

- Kinderboekenweek
- Nachtvlinders spotten | NM
- Paddenstoelenwandeling | NM
- Volle maan huifkartocht | NM
- Workshop Wolkrans | NM
- Whiskeyproeverij | Brinkpub
- Paddenstoelenwandeling | NM
- Oerrr Herfst Ontdektocht | NM
- Gezinswandeling Nachtwachter | NM
- Gezinshuifkartocht | NM
- Oerrr Schapendag - Vilten | NM
- Oerrr Wildwandeling kids 9/12 jr. | NM
- Oerrr Braakballen pluizen | NM
- Gezinshuifkartocht | NM
- Gezinswandeling Nachtwachter | NM
- Oerrr Paddenstoelendag | NM
- Middagwandeling bij Kraloo | NM

NM=activiteit in ‘t Dwingelderveld e/o Bezoekerscentrum
Oud ijzer en recycle-actie Belangenvereniging Oosteinde
26 november 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

Pesse
& Assen
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Wij maken ruimte voor
nieuwe collectie!

Warreveen 13, Pesse
www.voortmanpesse.nl
Jan Fabriciusstraat 1, Assen
www.voortmanassen.nl
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28 & 29 OKTOBER OP

HOOG RENDEMENT GLAS
DUURZAAM EN
ENERGIEBESPAREND

Meer informatie

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

