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W www.veldsink.nl | E ruinen@veldsink.nlANSEN - Na een een flinke verbouwing 
was het 12 oktober jl. eindelijk zover. 
De feestelijke en officiële opening van 
Restaurant Tante Ans in Ansen.
Vorig jaar oktober werd Restaurant
De Huiskamer compleet met Tuinkamer 
door Anniek en Jasper van der Meiden, 
eveneens eigenaren van De Bospub 
in Lhee bij Dwingeloo, aangekocht en 
werden Karen Rijneveld, gastvrouw 
en ervaren styliste en Jacomien 
Pape, organisatie activiteiten en 
evenementen en zus van Anniek, 
gevraagd om het bedrijf te gaan 
exploiteren. 

De dames, beiden afkomstig uit 
Rotterdam, vormen een goed team want 
wat begon als een kleine verbouwing aan 
de keuken is geëindigd in een complete 
nieuwe indeling en inrichting. Deze is 
licht en sfeervol en heeft een landelijk 
mediterraan karakter. Bij binnenkomst 
in het restaurant valt de prachtige grote 
vintage zwartwit foto van de moeder 
van Jacomien en Anniek en hun tante 
Annie meteen op.  En hoe leuk is het dat 
de nieuwe naam van het restaurant is 
geïnspireerd door een combinatie van de 
naam van het dorp en ‘tante Annie’. 

Nieuwe naam
’We waren al even beperkt open om aan 
elkaar en de nieuwe ruimte te wennen’ 
vertellen Jacomien en Karen. En goed 
ingewerkt kan het grote avontuur nu 
beginnen. Passend bij de sfeer van 
het restaurant is de menukaart met 
mediterraanse invloeden. 

‘En onze Italiaanse pizzabakker Agostino 
tovert overheerlijke pizza’s uit onze 
houtoven, je waant je een pizza lang 
in Italië’, aldus de twee. ‘Gelukkig 
zijn ook oude bekenden gebleven 
waaronder chefkok Stefan Bremer. Hij 
staat te trappelen om de gasten met 
hernieuwde energie en zijn overheerlijke 
wildgerechten te verrassen, want het 
wildseizoen gaat bijna van start’, vertellen 
ze enthousiast.

Tuin en Tuinkamer van Tante Ans
En dan is er ook nog de Tuin van Tante Ans 
en de Tuinkamer, ideaal voor het houden 
van feesten en partijen. Daarnaast worden 
vanuit deze prachtige, authentieke 
ruimte arrangementen en evenementen 
aangeboden onder de naam ‘Dit Uitje Is 
Een Feest’. Het is Jacomien die boordevol 
ideeën zit en heel veel zin heeft om leuke 
feesten te gaan organiseren. Verrassend is 
ook de grote tuin en het terras omgeven 
door prachtig en sfeervol groen en 
uitstekend geschikt om gebruik van te 
maken bij binnen- en buitenactiviteiten. 
De bezoekers werden tijdens de 
opening van het vernieuwde restaurant 
getrakteerd op een hapje en drankje en 
prachtige muziek van Lara Boode en 
Gijs Kos. 

Restaurant Tante Ans en 
Dit Uitje Is Een Feest
Kerkdijk 2 | 7964 KB Ansen
T. 0522 471 280
www.dituitjeiseenfeest.nl
www.restauranttanteans.nl

Restaurant Tante Ans 
in Ansen geopend!

©Jacomien Pape



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

GRIEPVACCINATIE
De Huisartsenpraktijk Ruinen nodigt u uit om de jaarlijkse griepprik te komen halen
De jaarlijkse griepprik beschermt u tegen de ernstige gevolgen van griep (in� uenza).

U kunt de griepprik halen op het voor u vermelde
tijdstip op uw uitnodiging

Het is noodzakelijk uw oproepbrief mee te nemen!

Met vriendelijke groet,

T. Y. de Wit en J.P Ouwens
Huisartsenpraktijk Ruinen



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 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 12.00-
13.30 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?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 | 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

* 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

Nostalgie in de Maïs
De tijd van maïs oogsten was aangebroken en op sommige 
plaatsen in de omgeving van Ruinen wordt dit op nostalgi-
sche wijze met oldtime machines gedaan. Nog meer foto’s 
zien? Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

Roelof Reinders neemt na 40 jaar 
afscheid als KNVB-scheidsrechter
RUINEN - Op zondagochtend 2 oktober jl. kwam Roelof Reinders 
nietsvermoedend naar het sportcomplex van VV Ruinen. ‘Eerst 
even overleg met het bestuur over de scheidsrechters en daarna 
een wedstrijd fluiten’, dacht hij. Er kwam echter een belangrijke 
bijeenkomst bij. In de bestuurskamer had zich een hele delegatie 
van de KNVB verzameld met daarbij het bestuur van VV Ruinen, 
wethouder Egbert van Dijk, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. De 
reden? De KNVB wilde Roelof in het zonnetje zetten omdat hij na 40 
trouwe jaren stopt als KNVB-scheidsrechter.

Een ruwe rekensom leert dat hij in die jaren ongeveer 1400 wedstrijden 
moet hebben gefloten. Er waren lovende woorden van de KNVB over zijn 
talent om met veel gezag en rust tussen de teams een wedstrijd in goede 
en sportieve banen te leiden. Zijn fitheid werd daarbij nog geroemd, 
en die maakt dat hij gelukkig voor VV Ruinen nog wel doorgaat met 
fluiten. Hierna richtte wethouder Egbert van Dijk het woord tot Roelof en 
overhandigde hem een mooie tas van Gemeente De Wolden met daarin 
leuke presentjes en een cadeaubon. Er werd nog een keer onderstreept 
hoe waardevol vrijwilligers zijn. 

Tenslotte richtte voorzitter Estev Beenhakker het woord tot Roelof en in 
het bijzonder zijn vrouw Geziena. Zij was jarenlang als een steunpilaar aan 
het thuisfront. Daarom kreeg zij ook een mooie bos bloemen uitgereikt. 
Daarmee was dit een goed begin van deze zonnige ochtend, waarna het 
vertier verder ging op het veld met drie thuiswedstrijden. Roelof nam 
daarbij Ruinen 3 – Ruinerwold 3 voor zijn rekening. Dorpsfotograaf Jans 
Schulting heeft er weer voor gezorgd dat er binnen en buiten mooie 
plaatjes werden gemaakt.

©Jans Schulting

Wij danken iedereen voor het medeleven na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
trotse opa en overgrootopa

                                   Harm Joosten

Uw aanwezigheid, medeleven, kaarten en bloemen 
hebben ons goed gedaan.

                                   Aaltje Joosten-ter Meer
                                   Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Ruinen, oktober 2022



DE WOLF HEEFT EEN (IMAGO)PROBLEEM

De laatste weken word ik meer en meer 
gedwongen mij te verdiepen in een 
thema dat mij totáál niet ligt: de natuur. 
Als ik bij biologiedocent Albert Vos uit 
Pesse een 3 haalde op een onverwachts 
SO, was dat een onverwacht goede 
score. Herbaria liet ik door klasgenoten 
tegen betaling plukken. En als ik oud 
mag worden, hoop ik niet dat het zo lang 
duurt als de lessen natuurkunde voor 
mijn gevoel hebben geduurd. 

En als mensen buiten Drenthe zeggen dat de natuur hier prachtig 
is, geef ik ze maar gelijk. Ik heb geen idee. Ik kom er vrijwel nooit. 
Als ik dat schoorvoetend aan diezelfde mensen toegeef, staren ze 
mij met open mond aan. 

Maar waar we met zijn allen virologen in opleiding waren, twee jaar 
geleden, moeten we nu alles weten van de natuur. Niet alleen door 
de slepende stikstofsaga, maar ook door de wolf. De grofgebekte 
nieuwe inwoner van ons land. Althans, nieuw. Hij is er al even, al 
beginnen steeds meer mensen aan zijn verblijfsvergunning te 
trekken.

In 2013 werd de wolf voor het eerst in Nederland gezien, in een 
staat die veel tegenstanders zou bekoren: dood, langs de kant 
van de weg. In Luttelgeest. Alleen bleek hij niet deze kant op 
gewaggeld, maar gebracht. Hij kreeg een stoot hagel voor zijn 
snufferd in Oost-Europa en werd gedumpt in de Noordoostpolder. 
Waarom, door wie, hoe. Het zijn vragen gebleven, zonder 
antwoorden.

Twee jaar later vochten Noord-Sleen en Zweeloo om de titel ‘plek 
waar de wolf voor het eerst levend werd gezien in Nederland’. Er 
staat ergens langs een stuk land in die contreien een monument 
voor het dier. Men was er best jolig over. Inmiddels is dat anders. 
Zoals met zoveel thema’s; ben je niet tegen, dan ben je voor de 
wolf en andersom. Laat ik maar meteen toegeven dat ik er te 
weinig van weet om die discussie te beslechten. Toch vallen mij 
dingen op aan zij die fel voor of tegen zijn.

Ik heb alle begrip voor mensen wier schapen, koeien of zelfs 
paarden zijn afgemaakt door wolven. Het moet verschrikkelijk zijn 
je eigen dieren zo aan te treffen. Je staat er machteloos in, want 
wat houdt een hapgrage wolf tegen? 

Een momentje scrollen op social media voelt tegenwoordig als 
een vlugge rondleiding bij de Rendac. Het moet ophouden met 
de wolf, lees ik erbij. De jacht op de natuurlijke jager lijkt geopend. 
Die wolf, die hoort ‘hier’ niet. En het moet gezegd, aanvallen op 
landbouwhuisdieren zijn in Drenthe momenteel aan de orde van 
de dag.

Het rondsturen van al die beelden, lijkt de wolf een 
imagoprobleem op te leveren. Want tegenover het verhaal van 
‘killerwolven’ staan ook verhalen van ecologen en boswachters die 
zeggen dat de wolf voor faunabeheer in de Nederlandse natuur 
fantastische dingen doet. 

Wederom slaat een gepolariseerd onderwerp een op zichzelf 
nuttige discussie dood. De wolf is dichterbij dan we misschien 
ooit hoopten, maar hij is ‘here to stay’. Daar moeten we iets mee. 
Hem afschieten? Vergeet het maar. En al lukt het een keer, er zijn er 
inmiddels te veel. We moeten het gesprek blijven voeren. Daar ligt 
een rol voor de overheid, voor bedrijven én voor u en mij. 
Ik sla de biologieboeken toch maar eens open.

ColumnVAN SANDER

Kom naar de Wilde Buitendag in 
het Dwingelderveld 
RUINEN  - Natuurmonumenten organiseert in de herfstvakantie 
Wilde Buitendagen in verschillende natuurgebieden in Nederland, 
waaronder het Dwingelderveld. Daar ontdekken kinderen 
spelenderwijs meer over de natuur tijdens het klimmen, 
spoorzoeken, huttenbouwen en vuur maken met de boswachters en 
ervaren ze wat ze zelf allemaal al kunnen. Natuur geeft kinderen de 
ruimte om zichzelf te ontwikkelen.

Kinderen worden echte boswachters Kinderen en hun ouders kunnen 
zondag 23 oktober terecht op de Wilde Buitendag bij bezoekerscentrum 
Dwingelderveld, Benderse 22 in Ruinen. Er kan gestart worden om 11.00, 
12.00, 13.00 en 14.00 uur. De boswachters van Natuurmonumenten leiden 
de kinderen in een dag op tot Boswachter van OERRR. Als de kinderen 
aan het einde van de dag alle opdrachten hebben afgerond, ontvangen 
ze hun Boswachter van OERRR-diploma. “Na zo’n dag hebben ze wel een 
wasbeurt nodig,” weet boswachter Gina van de eerdere Wilde Buitendagen 
in Ruinen “Gelukkig kun je de beleving nooit meer weg wassen!”

Gratis toegang voor kinderen van OERRR De Wilde Buitendagen zijn gratis 
toegankelijk voor kinderen die lid zijn van OERRR. Kinderen die geen lid 
zijn betalen een kleine bijdrage. Reserveren is wel nodig en kan via 
www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld. Lid worden kan ook ter 
plekke aan de balie van het bezoekerscentrum.

Online infomiddag gemeentelijke 
vrijwilligersverzekering

DE WOLDEN - Veel vrijwilligers-
organisaties en organisaties waar 
vrijwilligers actief zijn hebben wel een 
vrijwilligersverzekering. 
De dekking daarvan loopt echter sterk 

uiteen. Daarnaast zijn er ook or-ganisatie die geen verzekering 
hebben. Hierdoor zijn lang niet alle vrijwilligers en hun organisaties 
(voldoende) verzekerd voor de risico’s die ze lopen. Om die risico’s 
voor vrijwilligers en de organisaties goed af te dekken, heeft 
Gemeente De Wolden een verzekering afgesloten. 

Samen met gemeente De Wolden en Hoogeveen organiseert ViP De 
Wolden en Vrijwilligers Hoogeveen, op dinsdagmiddag 25 oktober 
16.00 uur een online infomiddag over de gemeentelijke 
vrijwilligersverzeke-ring. Tijdens deze middag zal tevens Dhr. Hoftee 
van Scholten Wilmink Notarissen aanwezig zijn om te informeren over 
de nieuwste ontwikkelingen rondom de WBTR (Wet bestuur en toezicht 
rechts-personen). Meedoen is gratis, wel graag even aanmelden. Dit kan 
door vóór donderdag 20 oktober een mail te sturen naar 
info@vipdewolden.nl of te bellen met 0528 – 378686. Voor meer 
informatie kunt u via eerder genoemde contactgegevens, contact 
opnemen met ViP De Wolden.

©NM | Marrit Schuddebeurs



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

wemmenhoveautos.nl

PERSONEN
AUTO 
per dag vanaf: €40.00

Wij verhuren al tientallen jaren auto’s en bedrijfswagens. Ook kunnen 
wij uw vervoersprobleem voor een langere periode op oplossen. Wij 
denken met u mee, gebruiken scherpe tarieven en we kunnen u zelfs 
op (short) lease basis een auto aanbieden. RUIME

BESTELBUS
per dag vanaf: €80.00

VERHUURVeelzijdig in

Familiebedrijf
sinds 1945

9-PERSOONS 
BUS
per dag vanaf: €110.00

VERHUUR  |  REPARATIE  |  OCCASIONS  |  BEDRIJFSWAGENS  |  WASSTRAAT
PROFESSIONEEL POETSBEDRIJF  |  APK-KEURINGEN  |  AUTO-LEASE 

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

Maurice Jans, 
Uitvaartbegeleider
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KOPIJ  KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren 
graag inleveren vóór of op zaterdag 05 november 2022. 
Bij: redactieodrt@pkn-ruinen.nl

UIT DE BRON
Gebreide sokken, voetstoof en erwtensoep
Het is alweer dik twee maanden geleden, dat ik een mooi paar 
geitenharen sokken te pakken kreeg. Dat was tijdens één van 
de Runer Brinkavonden in de Mariakerk. Behalve knieperties en 
potten jam kon je bij de kraam in de kerk ook terecht voor warme 
voeten. Ik vind het altijd een kunstwerk, zo’n gebreide sok. Breien 
is een ambacht en sokken breien is buitencategorie. Een pluim 
voor de anonieme kracht die deze sokken ter wereld bracht! 

Ik heb ook een (schoon)dochter die deze kunst verstaat.
Kijk, dat geeft hoop in bange dagen. 
Stoven en sokken, ze komen weer van pas nu de internationale 
samenwerking verkilt.
In de kerk houden we ons bezig met warmte in figuurlijke zin. 
Daar is nooit genoeg van. In de overleggen over de Mariakerk 
van de toekomst gaat het natuurlijk over duurzaam stoken, maar 
ook over deze figuurlijke warmte van ontmoeting. Hoe kunnen 
we gastvrij zijn en een plek creëren om ons te kunnen ‘opwarmen’ 
aan elkaars gezelschap? Met koffie en koek bij voorbeeld! 
Eten is trouwens een belangrijke warmtebron. 
Tijdens een wintertraining in Noorwegen was dat het protocol 
voor het slapen gaan: eten, liefst iets warms zoals een kop soep. 
Je eigen kacheltje opstoken. En dan warm de slaapzak in. 
Ik zie ons al in de kerk zitten, allemaal in de slaapzak… 
Maar die soep kan natuurlijk wel. Ik nodig jullie nu vast uit 
voor vrijdagavond 4 november om snert te komen eten in de 

Bron,18.00 uur. De deur is open vanaf 17.30 uur. Ik kook sowieso 
voor 20 personen, maar meld je aan bij bronwarmte@gmail.com 
Dan weten we of we genoeg lepels hebben. Alle leeftijden. 
Mooi, mooi allemaal, maar er zijn er genoeg die er momenteel 
echt niet warmpjes bij zitten. Laat elkaar niet in de kou staan.
Leuk dat je warm contact hebt via social media met hele leuke 
mensen in Australië of Peru, maar pak ook je kans om iets te 
betekenen in je eigen leefomgeving. Doneer warmte. 
Vanuit de (warmte)Bron, Mark Boersma

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.

BIJ DE DIENSTEN
De kerkdiensten zijn ook online zijn ze te volgen via de website: 
www.pkn-ruinen.nl

Kerkdienst in ’t Neie Punt
Zaterdag 22 oktober 18.30 uur
ds. Mark Boersma, organist mevr. Withaar
Diensten in de Mariakerk
Zondag 23 oktober, 10.00 uur pastor A. Metselaar, Hoogeveen
Zondag 30 oktober, 10.00 uur mevr. R. Van Dijk-Veenstra, 
Hoogeveen
Zondag 6 november, 10.00 uur ds. Mark Boersma
Kinderdienst vanuit de kerk naar de Bron
Zondag 13 november, 10.00 uur ds. G. Venhuizen, Nijensleek
Zondag 20 november, 10.00 uur ds. Mark Boersma
Dienst van gedenken m.m.v. het kerkkoor 

KERKBALANS VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2022
Begin dit jaar heeft u voor de vrijwillige bijdrage een bedrag 
toegezegd. Een aantal van u heeft de toegezegde bijdrage nog 
niet voldaan. Wilt u, indien mogelijk dit bedrag voor het einde van 
het jaar voldoen?
Bij voorbaat hartelijk dank, de penningmeester

DRINGENDE VRAAG NAAR NIEUWE LEDEN KERKKOOR
Dit jaar bestaat het kerkkoor 80 jaar. Dat werd met de leden op 
een feestelijke wijze gevierd. Om het koor nog jaren lang te laten 
zingen is er dringend behoefte aan nieuwe leden. Vooral heren: 
bassen en tenoren. Maar ook sopranen en alten zijn van harte 
welkom. Het kerkkoor repeteert elke dinsdagavond in de Bron in 
een gezellige sfeer. Wil je meer weten of heb je interesse? Kom 
eens kijken op de dinsdagavond of neem contact op met Tineke 
Stekelenburg tel. 0522-470204.

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

 “Als we onszelf helpen, vinden we momenten van geluk; 
  als we anderen helpen, vinden we ware voldoening”.
   -Simon Sinek, Brits-Amerikaans auteur  

Redactie Om de Ruiner Toren



●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

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?

HOND BIJ DE LES!

info@hondbijdeles.nl www.hondbijdeles.nl 06 13306462

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!

helpt je graag met het beter leren 
begrijpen en trainen van je hond. 

• 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

NIEUWE COLLECTIE
dreamstar

W e s t e r s t r a at  1 2  |  R u i n e n  |  0 5 2 2  4 7  3 2  4 0

www.boetieksmederije.nl



Braakballen pluizen en andere 
activiteiten in de herfstvakantie
RUINEN - Met een jas en laarzen aan ga je in de herfstvakantie 
op ontdekkingstocht in de natuur. Tot en met 30 oktober pakt 
bezoekerscentrum Dwingelderveld uit met een groot aanbod 
aan herfstactiviteiten voor jong en oud. Ga mee met een 
paddenstoelenwandeling, een OERRR herfstontdektocht of ga 
creatief aan de slag met wol of pluis een braakbal uit tijdens de 
OERRR dagen. Bij het bezoekerscentrum aan de Benderse 22 
in Ruinen heb je verschillende mogelijkheden om de natuur te 
beleven. Meer informatie over de activiteiten, openingstijden 
en aanmelden voor de activiteiten op
www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld.

Paddenstoelen
Paddenstoelen zie je in de herfst in allerlei soorten. De 
Vliegenzwam is voor velen een bekende paddenstoel, maar 
Klaprooswasplaat of Kleverig Koraalzwammetje zijn al iets minder 
bekende soorten. Gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar gaan mee 
met de herfst natuurontdektochten op 17 en 24 oktober. Tijdens de 
ontdektocht zoek je niet alleen naar paddenstoelen, maar ook naar 
andere herfstvruchten en (dier)sporen.

Op donderdag 20 oktober van 11.00 tot 15.00 uur staat een gids bij 
een paddenstoelentafel in het bezoekerscentrum waarbij hij uitleg 
geeft over deze fascinerende schimmels. Ook zijn er mini-excursies 
waarbij je op zoek gaat naar paddenstoelen.

Braakballen pluizen
Wil je zien wat een uil allemaal heeft gegeten? Ontdek het 
zelf door een braakbal uit te pluizen. De vrijwilligers van 
Natuurmonumenten helpen de kinderen daarbij en samen gaan ze 
op zoek naar de juiste naam voor de botjes die gevonden worden. 
Kom op woensdag 27 oktober naar het bezoekerscentrum en leer 
alles over uilen, braakballen en muizen.

Vergezichten
Genieten van de vergezichten doe je op het Dwingelderveld. 
Met de wandeling bij Kraloo nemen gidsen je mee langs mooie 
struwelen, vennetjes en heidevelden. Op 20 oktober gaan 
de gidsen op pad. Ook de historie van dit bijzondere gebied 
komt uitgebreid aan bod. Neem je verrekijker mee en trek je 
wandelschoenen aan voor een uitdagende wandeling over het 
Dwingelderveld.

©NM | Andries de la Lande Cremer

©NM | Marc Beenen

Kinderen maken nieuwe spullen 
uit oud textiel
ANSEN - In de herfstvakantie kunnen kinderen aan de slag 
met het maken van iets nieuws uit oud textiel. Tijdens een 
workshop op 21 oktober van 13.30-15.30 uur in Studio The 
Barn in Ansen assisteert Marjolein Janse de kinderen met het 
werken met textiel. Dit in navolging van het project Textiel 
Race waar kinderen van drie basisscholen in gemeente
De Wolden van alles leerden over recycling en hergebruik van 
textiel.

Met de Textiel Race ontdekten de kinderen hoe ze duurzamer om 
kunnen gaan met hun textiel, zoals kleding, schoenen, knuffels, 
tafellakens en gordijnen. Ze leerden tijdens het project dat ze 
textiel kunnen repareren, hergebruiken of kunnen inleveren in een 
textielcontainer.

Voormalig basisschoollerares Marjolein Janse uit Ansen is zeer 
enthousiast over het project. Zij is zeer begaan met zowel 
duurzaamheid als met textiel. ‘Maar liefst 4.205 kilo oud textiel 
hebben de kinderen in De Wolden ingezameld! Dat is toch 
fantastisch! Om de kinderen te laten zien en ervaren wat je met 
oud textiel kunt doen organiseer ik in de herfstvakantie twee 
workshops. Tijdens deze workshops kunnen kinderen van hun 
oude kleding iets anders, nieuws, geks maken. In mijn studio 
kunnen ze hiervoor gebruik maken van een naaimachine en 
andere materialen.’

Marjolein Janse runt sinds vorig jaar in Ansen Studio The Barn. Hier 
geeft ze workshops aan zowel volwassenen als kinderen waarbij ze 
haar kennis en liefde voor textiel en andere creatieve werkvormen 
kan delen. ‘Met mijn studio wil ik textiele vaardigheden meer 
onder de aandacht van kinderen brengen. Ik heb 35 jaar in 
het basisonderwijs gezeten en weet uit ervaring dat er op 
basisscholen geen tijd en/of kennis meer is om les te geven hierin. 
Dat is heel jammer, want heel veel kinderen genieten ervan om 
creatief te werken.’

Wie aan de workshops mee wil doen vindt meer informatie
op de website www.studiothebarn.nl

©Aangeleverde foto

Duisternis in het Dwingelderveld
RUINEN - Wanneer in de nacht van 29 op 30 oktober de 
klok een uur wordt terug gezet, wordt overal in Nederland 
aandacht gevraagd voor een zeldzaam verschijnsel in deze 
tijd: duisternis. 
Het Dwingelderveld is een van de weinige plekken, waar het 
nog echt stil en donker kan zijn.

Gidsen van IVN Westerveld vieren dit met een Nacht van de 
Nachtwandeling. Ga mee en ervaar hoe het duister zich meester 
maakt van bos en hei, beleef de weidse sterrenhemel en het 
geritsel en de zachte roep van een paar wakkere nachtdieren. 
De Nacht-van-de-Nacht wandeling is kosteloos en start op 
zaterdag 29 oktober om 18.30u op de parkeerplaats bij het 
Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse 22 te Ruinen.
Honden mogen niet mee en stevig schoeisel is gewenst. 

Opgave vooraf is vereist en kan via www.ivn-westerveld of 
via 0521-598332



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 2 november 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 25 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 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

Zaterdag 22 oktober
‘t Neie Punt 18.30 uur ds. M. Boersma

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 pastor A. Metselaar
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
Kinderdienst vanuit de kerk naar de Bron
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 13 november
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 9.45 uur Sonarbijeenkomst
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. A.P. Heiner

E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

BESTE MENSEN,
Café privé - Vanaf 1 november tot 1 april is er op de 
vrijdagmiddag / avond of zondagmiddag / avond de 

mogelijkheid in besloten kring een feestje / partijtje te 
geven in ons café.  Daarbij zijn er qua invulling verschillende 

mogelijkheden en tijdstippen.  Voor café-privé moet de groep 
wel groter zijn dan 30 personen. 

Bent u geïnteresseerd? 
Bel dan vrijblijvend even met 0522 471236 

Inmiddels hebben we weer genoten van onze Bockbiertocht. 
Daarom hopen we dat u deze herfst naast kleurend blad en 

een heerlijk zonnetje, komt genieten van een  
Amstel Bockbier van de tap!

Zaterdag 5 november 13.00 uur

KLAVERJAS 
KROEGENTOCHT

*Opgave per koppel
* Kosten € 15,= per koppel
* Kaarten om vleesprijzen

* In 4 cafés klaverjassen
* Opgave t/m woensdag 2 november

Vrijdag 11 november 20.00 uur

KAARTSPEL TACHTIGEN

Zaterdag 12 november 20.30 uur

MUZIEKBINGO
In plaats van getallen vind je op je Bingo kaart artiesten en 

titels van de lekkerste meezingers en dansbare liedjes.  Kosten 
voor 4 rondes muziekbingo: € 10,= per persoon.

Zaterdag 19 november 20.00 uur 

CAFÉ-QUIZ
Eindelijk weer een café-quiz.  

Een gezellige avond om je hersenen te laten kraken. 
Graag vooropgave;  groepjes van 

maximaal 6 personen.

Zaterdag 3 december 20.30 uur    

GOOI IN DE BAK  
Het vroegere spel “Kwak in de Bak” heet nu “Gooi in de Bak”

Een dobbelspel om plezier mee te beleven 
op je zaterdagavond.

Tot snel!



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. 

GEITEVOETJES

Tine Droest was een domwies wievie. En nog 
verbeelding ok. Ze dacht dat ze mèer in anzien 
was as ze niet drèens preut. Dat ze ’t nederlands 
niet goed kende, had ze hielemaol niet deur. 
Op ’n dag giet ze naor de bakker um wat bij de 
thee te halen. “Wat mut ’t weden”, zee die. “Een 
half pondje geitevoetjes, bakker”. Die zee, dat e 
mevrouw niet begreep. Of ze het in de vitrine 
an wiezen kun. Ja, dat kun ze. Doe bleek dat ze 
bokkepooties bedoelde! Zo giet ‘t, aj naost oen 
schoenen loopt.

  - Janny Kok-Wolbers

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  
 
19 oktober NM | Oerrr Braakballen pluizen
19 oktober NM | Gezinshuifkartocht
19 oktober NM | Gezinswandeling Nachtwachter
20 oktober NM | Oerrr Paddenstoelendag
20 oktober NM | Middagwandeling bij Kraloo
23 oktober NM | Oerrr Wilde Buitendag
25 oktober NM | Gezinshuifkartocht bos en hei
25 oktober NM | Oerrr Schapendag
25 oktober NM | Oerrr Wildwandeling voor kids
27 oktober NM | Oerrr braakballen pluizen
30 oktobe NM | Demonstratie etsen door Harm Echten
6 november WTC | Wedstrijd mountainbike veldrijden

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

HARTVEILIG RUINEN
Naoberhulp, de levensreddende schakel bij 
een reanimatie

www.hartveiligruinen.nl



T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

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

notariaat & mediation
Stotijn

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

DESKUNDIG , TREFZEKER

EN VOORDELIG:


