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Molen de Zaandplatte
in feeststand!
RUINEN - Dit jaar viert het Gilde van
Vrijwillige Molenaars haar 50-jarig
jubileum. Elke maand is een provincie
aan de beurt om hier wat leuks mee te
doen. November is de maand waarin de
molens in Drenthe hun beste beentje
voorzetten.
De Zaandplatte staat daarom op
zaterdag 5 november in de feeststand
en u bent natuurlijk van harte welkom
om tussen 09.00 en 17.00 uur een kijkje
te komen nemen.

De vrijwilligers bakken weer heerlijke
‘knieperties’, de wieken zijn versierd, voor
de kinderen is er een kleurplaat en we
laten u graag al het moois van onze molen
zien. Misschien krijgt u hierdoor wel zin
om vrijwilliger, molenaar of donateur
te worden zodat ook in de toekomst
ons mooie cultuurhistorisch monument
behouden blijft.
De molenaars en vrijwilligers hopen u te
zien op zaterdag 5 november a.s.!
www.zaandplatte.nl

● 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

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

Wat lees je zoal in deze
uitgave?
©aangeleverde foto

Sint komt naar Ruinen
RUINEN - Op 19 ovember a.s. komt Sinterklaas met zijn gevolg de kinderen van
Ruinen bezoeken. Hij is dan al een week
in het land want Pakjesboot 12 komt op
12 november a.s. aan in Hellevoetsluis. In
Ruinen verwelkomen we Sint rond 14.30

uur op de brink en om 15.30 uur gaan de
kinderen t/m groep 4 naar Buitencentrum
de Poort om een uurtje van de voorstelling van een goochelaar te gaan genieten.
Ondertussen heeft Sint even tijd om op visite te gaan bij de ouderen in ‘t Neie Punt.

www.ruunderwaopen.nl

• De Zaandplatte in feeststand!
• Sint komt naar Ruinen
• Kiek! door Jans Schulting
• Nikita wil weer leven
• Column van JOS
• Wie verdient de titel ‘Het Raspaard’?
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
• Wat gaan we doen?
De volgende uitgave is
16 november 2022
Aanleveren materiaal uiterlijk
8 november 2022, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

ECHTSCHEIDING |EINDE RELATIE?

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

Stotijn

www.hilkobakker.nl

notariaat & mediation

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

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473

VERHUUR

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.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
Eerste levensreddende operatie
Nikita in Amerika geslaagd, maar
streefbedrag nu stuk hoger
DE WOLDEN - De 20-jarige Nikita Heuvelman uit Zuidwolde
heeft in Amerika de eerste levensreddende operatie aan haar
nekwervels ondergaan. De wervels werden door middel van
donorbot met daaroverheen plaatjes met schroeven aan
elkaar bevestigd. Er volgen nog vele onderzoeken naar alle
ziekteverschijnselen die Nikita er in de afgelopen jaren en
maanden bij heeft gekregen.
Ernstige aangeboren afwijking in bindweefsel
Nikita heeft een ernstige aangeboren afwijking, namelijk het Ehlers
Danlos Syndroom. Dit is een heftige afwijking in het bindweefsel, wat
zich onder andere uit bij haar nekwervels. Daardoor kon haar nek
het hoofd niet meer dragen. De wervels drukten op de hersenstam,
waardoor haar halsader en zenuwen bekneld raakten. Haar
autonome zenuwstelsel was totaal ontregeld. Ze had enorm veel pijn
en heftige neurologische klachten.
Helaas nog twee operaties nodig
“Ze heeft dus nog een hele lange weg te gaan, maar de eerste
stap is nu gezet”, aldus haar moeder Brenda. Na deze ingrijpende
operatie aan de nekwervels zal Nikita ook nog een tweede zware
operatie moeten ondergaan, namelijk aan haar onderrug. Hierbij
wordt het ruggenmerg losgemaakt van de onderste ruggenwervels.
Het streven is om deze operatie 30 dagen na de eerste uit te
voeren, mocht dit haalbaar zijn. Deze twee operaties worden niet
door de ziektekostenverzekering vergoed, omdat de kennis en
kunde in Nederland ontbreken. Inmiddels is er via een CT-scan ook
geconstateerd, dat er een stent in een beknelde ader in haar bekken
moet worden geplaatst. Daarmee zal de doorbloeding in haar
maagdarmstelsel weer beter kunnen functioneren. Dat zal dan de
derde operatie voor haar worden.
Ernstig verzwakt
Nikita krijgt nu veel infusen om tekorten aan te vullen, antibiotica,
pijnmedicatie en ze slaapt hierdoor bijna hele dagen. Omdat ze zo
zwak is, bijna niet kan slikken en zelf geen voedsel meer tot zich kan
nemen, omdat haar maagdarmstelsel het niet verdraagt, heeft de
arts besloten om haar voeding per infuus te geven. Zodoende kan ze
wat aansterken.

©Aangeleverde foto

natuurlijke KUnstwerkjes

De herfst, een mooi seizoen om paddenstoelen te spotten.
En die zijn er volop. Jans ging op pad en maakte mooie plaatjes van deze wonderschone exemplaren. Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

Streefbedrag nu stuk hoger
De ernstig verzwakte gezondheid van Nikita vraagt om meer
onderzoeken, behandelingen en een langere verblijfsduur in
Amerika. Daarnaast is de wisselkoers ongunstig veranderd, wat
maakt dat de kosten daardoor alleen al 10 % hoger zullen uitvallen.
Alles bij elkaar betekent dit, dat het streefbedrag van € 180.000,- dat een half jaar geleden is vastgesteld, niet genoeg is om alle
bijkomende kosten te dekken. Omdat dit voor Nikita de enige
kans op herstel is, wordt de inzamelingsactie voortgezet, zodat
alle noodzakelijke medische behandelingen kunnen plaatsvinden.
Het streefbedrag is nu op € 250.000,-- vastgesteld. Op dit moment
is er een bedrag van € 200.000,-- beschikbaar. Haar moeder: “We
zijn zo ongelofelijk trots op haar. Het is onbegrijpelijk hoe ze dit
alles doorstaat. Er waren vele onderzoeken en behandelmomenten
waarbij de tranen mij over de wangen rolden. Nikita verdient het
zo. Ze heeft al zo veel jaren moeten vechten en heeft hierdoor de
mooiste jaren van haar leven moeten missen”.
Bij het moment van schrijven is Nikita inmiddels geopereerd aan haar
lage rug en is deze operatie geslaagd.
Donaties zijn dus nog steeds zeer welkom. Verdere informatie over
Nikita kunt u vinden op www.nikitawilweerleven.nl
Daarop vindt u ook de mogelijkheid om te doneren.

JOS

advertorial

Column

POLITIEK

Ter Harmsel fysiotherapie nu ook
gevestigd in Ruinerwold
RUINERWOLD - Op 15 oktober jl. opende Ter Harmsel
fysiotherapie haar vestiging aan de Hoge Akkers 6 in
Ruinerwold, binnen het pand van Atlas Sport. Naast deze
vestiging in Ruinerwold heeft Ter Harmsel fysiotherapie
vestigingen in Staphorst en Rouveen.
‘Voor ons is dit een prachtige locatie’, vertelt praktijkeigenaar Wim
ter Harmsel. ‘We krijgen steeds vaker mensen in de praktijk in
Staphorst afkomstig uit de regio Ruinerwold. Door ons te vestigen
in Ruinerwold kunnen we deze patiëntengroep beter bedienen.
Toen Atlas Sport, die we al geruime tijd kennen, ons vroeg of we
ons in hun nieuwe pand in Ruinerwold wilden vestigen hoefden
we daar niet lang over na te denken. De locatie met prachtige
oefenzaal biedt ons veel mogelijkheden voor het revalideren van
sporters. En de ruime behandelkamer leent zich prima voor de
verschillende specialisaties de we bieden, waaronder manuele
therapie, echografie of dry needling.
Door samen te werken met Atlas Sport kunnen we elkaar heel
goed aanvullen en versterken.We staan te popelen om onze zorg
ook voor de inwoners van Ruinerwold en omgeving te mogen
leveren’, aldus Wim ter Harmsel.

Alles wordt duurder: het gas en locht en kiek mar ies naor
de bosschoppen ien de supermarkt. De politiek is doonde
daor wat an te doon en det is ze geraoden ook. Het land
wordt stinkend rieke van al die belastingen die ze heft op
veule produkten. Zölfs aj een kilo appels koopt dan betaal ie
daormit een deel van het salaris van Rutte. Now ja...wel een
heeeeel klein deel, mar toch. Al die belasting die wij overal
ongewild en onwetend op betaalt giet ien de staatskas.
Huusholdbookies wordt weer an eraoden um overzicht te
kriegen. Now het huusholdbookie van het laand wol ik niet
geern bijhollen.
Politiek bedrieven doet wij zölf ook geregeld. Veural aj nog
kleine jongen hebt. Dan staoj ien de winkel en dan gooit
det kleine porkie chips en sukelao ien de karre. Ie pakt det
resoluut op en legt het trogge ien het schap. En dan begunt
de op politiek geliekende veurstelling. Het porkie is woest:
giet op de grond liggen bleren, trapt um hum toe en wat
döt dan de politicus ien oe? Ik kenne meensen die heur
ummedreejt, op de kassa ofstapt en net doot of det rerende
gevallegie op de vloere van de winkel niet heur pakkie an is
en niet bij heur heurt. As ze ien de rij bij de kassa staot komp
het snotterende dink vanzölf wel bij zinnen. Ik heurde lest
een mooder an het magie achter de kassa vraogen of zïj det
rerende kiend hebben wol. Toen kreup het snotterige dink
achter moe vot, want blieven ien de winkel was ook niet de
bedooling.
Een verhaal van een aandere moeder daor bij de kassa was
det zij ies naost det rerende dink was gaon liggen ien het
gaankpad. Die kleine was mit grote ogen op estaone want
een moe die schuppend op de grond lag gunk het jonge
verstaand te boven. Er bint ook olders die ien discussie
gaot ien zo'n situatie ien het gaankpad. Onbegunnen wark,
alleman bemeujt um dur mit. Grieshaorigen snapt niet det
zo'n magie gien zakkie chips mag hebben, pubers drokt
oe an de kaante want ien heur tussenuur mut ze maken
det ze weer op tied ien de baank zit, aandere jonge olders
geeft tips waor aj niks an hebt op det moment en oen kiend
wordt kwaojer en kwaojer.

De vestiging van Ter Harmsel fysiotherapie in Ruinerwold
zal in eerste instantie geopend zijn op de dinsdag- en
donderdagmiddag.
Een afspraak voor fysio- of manuele therapie kan gemaakt worden
via telefoon 0522 291 950 of e-mail: info@fysioterharmsel.nl

Ik deenke an de meensen ien de politiek; die probeert oons
op te voeden ien zuniger gedrag. Zoas menister Jetten de
bakkers anrad de stoete op legere temeratuur of te bakken.
Dan kreej zo'n wit klef niet gaar stoetie. Hij viendt ook det
zuniger leven "leuk"mut worden. Vertelt det mar ies an die
bijstandsmoeder die mit dreej kiender ien een toch al te
duur huus zit. Die wet al jaoren det zunig wezen niet leuk
is. Die wet wat neeje schoonen kost en die ien dit laand mit
veule miljonairs gelokkig kan rekenen op een voedselbaank.

Gezocht

Ik stelle mij Rutte veur...ien een hele grote supermarkt waor
al die meensen mit schulden, net as det rerende magie...op
de grond ligt te trappelen. Wat zöl oonze president doon?
Ik deenke det e net as die moeder...er overhen stapt en
ofrekent bij de kassa: net döt of het protesterende laand
niet zien pakkie an is...

©Wim Ter Harmsel

GEZOCHT

HULP IN DE HUISHOUDING
Wij zijn op zoek naar een
huishoudelijke hulp
voor minimaal 3 uur per week.
Interesse?
Neem dan contact met ons op!
Tel. 06 156 565 08

HAARWERK NODIG?
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

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

BRILLEN VOOR JONG & OUD,
LENZEN & ONDERHOUD

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

AAN
G!
BIEDIN
Procureurrollade
Kipdijvleesrollade
Varkensfiletrollade
Kipfilet 2x500 gr.
Kipdöner
Ambachtelijke kipschnitzels

€ 10,99 elders € 14,99
€ 9,99 elders € 13,99
€ 8,99 elders € 11,99
€ 7,99 elders € 13,99
€ 10,99 elders € 17,99
€ 11,99 elders € 15,99

prijze

n per

www.vleesservicedegraaf.nl

kilo

advertorial
Haarstudio 35 - Oosteinde

truien & vesten

actie

Hallo allemaal, ik zal mij even voorstellen,
ik ben Sandra Hagedoorn en woon sinds anderhalf jaar in
Oosteinde, Ruinerwold. Na eerst het woonhuis flink te hebben
verbouwd is nu ook mijn kapsalon klaar.
Het begon allemaal toen ik na de Mavo naar de kappersopleiding
wilde. Als 15-jarig meisje ging ik naar Groningen naar de
Particuliere Kappersdagvakschool. Deze rondde ik af toen ik
16 jaar was en kon gelijk fulltime aan het werk bij
Hairpoint Helmy in Hoogeveen. Ik wilde mij nog verder
specialiseren en volgde op mijn vrije maandagen nog een aantal
opleidingen en later ook op de dinsdag- en donderdagavond.
Ook op het werk heb ik nog vele cursussen gevolgd want in dit vak
is er constant verandering. Toen kwam er een periode van parttime
werken, ik bleef 2 dagen werken en daarnaast was ik er voor mijn
dochter Nanouk. Het werk voelde als hobby want ik vind het een
prachtig vak! Door omstandigheden ben ik zo’n 10 jaar geleden
weer meer gaan werken en merkte ik dat er toch wel een en
ander veranderd was... De druk werd groter. Hoe mooi is het dan
dat we twee jaar geleden dit plekjein Oosteinde konden kopen
met ruimte voor een salon. Zo kon ik mijn eigen invulling geven
aan mijn passie want dat is het nog steeds. Wat ik erg belangrijk
vind is tijd, aandacht, kwaliteit en een stuk gezelligheid. Dit wil ik
graag toepassen in mijn salon. U kunt bij mij terecht voor knippen,
permanenten, ondersteuning, kleuren, föhnen, watergolven en
opsteken. Misschien ben ik nog iets vergeten vraag het gerust.

20%

KORTING

op truien én vesten!

actie geldig van
1 november t/m 13 november 2022

W e s te rs traat 12 | Rui ne n | 0 5 2 2 47 32 40

www.boetieksmederije.nl

Blokfluitensemble FEW in
de Mariakerk
RUINEN - Op zondagmiddag 13 november a.s. geeft het
blokfluitensemble FEW een concert in de Mariakerk te Ruinen
onder de titel ‘A FEW of my favorite things’, composities van
1600 tot nu van onder meer Vivaldi, Händel, Franck en Pärt.

©Sandra Hagedoorn

De openingstijden van mijn salon zijn maandagavond vanaf
18.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur En
heeft u iets speciaals in de planning? In overleg kan er veel want
ik werk op afspraak.
Denkt u ook nog even aan kerst, het is zo bijna weer zover, dus
maak vroegtijdig een afspraak om teleurstelling te voorkomen en
zo kan ik de juiste tijd voor u inplannen. Zie ik u gauw?
Groeten Sandra
Haarstudio 35 | Wolddijk 35 in Oosteinde | T. 06 118 029 74
Oh ja, er staat nog meer op de planning voor 2023:
mijn dochter begint een nagelsalon en meer wordt vervolgd!

Blokfluitensemble FEW - onder leiding van Annelies van Schraa bestaat uit een aantal gevorderde leerlingen, dat samen oude en
moderne muziek speelt op een veertigtal verschillende blokfluiten
variërend van een sopranino van nog geen 17 cm tot een grootbas
in F van meer dan 2 meter. Op nationale en internationale
concoursen behaalde FEW diverse prijzen. Het ensemble treedt
regelmatig op in Nederland en het buitenland en werkt mee aan
radio- en televisie-opnames.mHet concert begint om 15.30 uur,
kerk open, 15.00 uur.
Meer info op www.muziekindemariakerk.nl

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●

Echtenseweg 13A ● 7909 HV Hoogeveen
T. 0528 251 504
www.verschoma.nl ● info@verschoma.nl

Gea van Sleen
06-29047309

Een
overlijden
doorgeven
kan 24 uur
per dag

gvansleen@outlook.com

www.uitvaartzorggeavansleen.nl

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

• kleuren
• permanenten
• knippen
• föhnen
• watergolven
• opsteken
en meer...

Openingstijden
Ma 17.30-21.00
Di 8.30-17.00
Wo 8.30-17.00
Vr 8.30-17.00

Snel een afspraak?
Bel of app
+31 6 118 029 74
Wo l d d i j k 3 5 | 7 9 6 1 N A R u i n e r w o l d | O o s t e i n d e

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

advertorial
Vleesservice De Graaf
De online slagerij van Ruinerwold
RUINERWOLD - ‘Mijn vader Rik en ik zijn ons bedrijf begonnen
om goedkoop kwaliteitsvlees aan te bieden voor een normale
prijs. Overal om je heen zie je dat de prijzen hoger worden en
dat geldt zeer zeker ook voor het vlees’, vertelt Bram de Graaf
van de nieuwe online slagerij in Ruinerwold.
‘Daarom willen wij een klein maar kwalitatief mooi assortiment
vlees aanbieden dat qua prijs voor iedereen aantrekkelijk is.
Door de jarenlange contacten met producenten en leveranciers
is kwantiteit en kwaliteit gewaarborgd. Dit is mogelijk omdat wij
rechtstreeks bij de bron -leveranciers en producenten- inkopen,
waardoor wij altijd de scherpste prijzen kunnen aanbieden’, zegt
Bram overtuigend.
Tot de twintigste van iedere maand kan het vlees worden besteld,
waarna de levering plaatsvindt op de laatste vrijdag of zaterdag
van iedere maand. Bij bestellingen van € 50 ,00 of meer worden
geen bezorgkosten berekend.
‘Voor restaurants en grootverbruikers kunnen wij een
totaalassortiment aanbieden voor het samenstellen van een
complete menukaart. Neem voor meer info contact met ons op’,
zo luidt het advies van de slagers.

Wie verdient de titel
‘Het RASPAARD 2022’?
DE WOLDEN - In januari 2023 is het weer zover. Dan wordt
bekend welk initiatief met de titel ‘RASPAARD 2022’ naar
huis gaat. Welk initiatief heeft een uitzonderlijke prestatie
geleverd? Inwoners kunnen initiatieven uit de gemeente De
Wolden benoemen en het college van B&W haalt hieruit de
winnaar.
Inwoners van De Wolden weten als geen ander wie voor de titel
in aanmerking komt! Kent u een initiatief dat in aanmerking
komt voor het RASPAARD 2022? Meld het aan! Ga naar de site
van gemeente De Wolden: dewolden.nl/raspaard. De gemeente
maakt graag gebruik van de kennis en ervaring van inwoners en
organisaties. Samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke
organisaties en de gemeente maken plannen en de uitvoering
daarvan beter!
Samen denken & doen
Wanneer inwoners mee denken en -doen in plannen van de
gemeente, of de gemeente denkt en doet mee in plannen van
inwoners, dan dragen ze samen bij aan een samenleving waarin
iedereen zich herkent. Burgemeester Inge C.J. Nieuwenhuizen:
‘Inwoners en ondernemers, de instellingen en de gemeente: samen
werken we aan een mooi De Wolden. Dat is het uitgangspunt. En
daar zijn we trots op. Door jaarlijks één van de vele initiatieven van
onze inwoners uit te roepen tot RASPAARD De Wolden, laten we
zien dat we als gemeente trots zijn en respect hebben voor dat wat
deze inwoners met hun initiatieven mogelijk maken.’
Vul het formulier op de dewolden.nl/raspaard in om iemand/
een project/gebeurtenis/activiteit aan te melden voor het
RASPAARD 2022. Doe dat vóór donderdag 24 november 2022.

©Rik & Bram de Graaf

Feestdagen
Voor de maanden oktober, november, december heeft
Vleesservice De Graaf diverse soorten rollades voor
relatiegeschenken, kerstpakketten en het kerstdiner in de
aanbieding. Er is keuze uit diverse soorten en gewichten.
Alle rollades worden gevacumeerd en in feestelijke
doosverpakkingen geleverd en zijn dus zeer geschikt als geschenk
voor relaties en voor kerstpakketten.

Waar moet het initiatief aan voldoen?
• Het moet gaan om een prestatie van één persoon of een groep
personen.
• Deze persoon of groep moet uit de gemeente De Wolden komen
met een initiatief in gemeente De Wolden.
• Het mag een initiatief op sportief, cultureel, maatschappelijk of
ander terrein zijn.
• De prestatie moet een positieve invloed hebben gehad op de
leefomgeving.
• Aanmeldingen moeten uiterlijk donderdag 24 november 2022
binnen zijn.

‘Breng eens een bezoek aan de website voor ons assortiment en
speciale maandaanbiedingen. Ook komen we binnenkort met een
verse gourmetschaal voor elk moment, dus niet perse geleverd
aan het einde van de maand. Zijn er vragen of opmerkingen dan
kunt u ons gerust mailen’, besluit Bram.
degraaf.mfs@gmail.com
FB Vleesservicedegraaf | www.vleesservicedegraaf.nl

HARTVEILIG
RUINEN
Naoberhulp, de levensreddende schakel bij
een reanimatie

www.hartveiligruinen.nl
©GemeenteDe Wolden

KERKDIENSTEN
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
Zondag 20 november
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Dienst van gedenken m.m.v. kerkkoor
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur dhr. G. van Vulpen
Zaterdag 26 november
‘t Neie Punt 18.30 uur ds. T. Braam
Zondag 27 november
Mariakerk 10.00 uur drs. B. Wiegman
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra
E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

COLOFON

Neuzendijkcross WTC en WSV
RUINEN - Na het succes van vorig jaar, organiseert WTC Ruinen
samen met WSV De Peddelaars uit Hoogeveen op zondag 6
november 2022 Veldrit- en Mountainbike wedstrijden.
Deze wedstrijden maken deel uit van de KNWU-Noord
Wintercompetitie 2022-2023.
Het parcours wordt uitgezet op het evenemententerrein, de
ijsbaan en het Poasbargbos aan de Neuzendijk in Ruinen.
Er is een samenwerking met Speeltuinvereniging Ravotti,
Stichting Evenemententerrein Ruinen, tennis vereniging TC Runa
en Vereniging voor Volksvermaken. Door deze samenwerking kan
er aan de Neuzendijk een mooi fietsevenement georganiseerd
worden. Publiek is van harte welkom om eens dicht bij huis
deze wedstrijden te bekijken. Wie weet rijdt hier de opvolger
al Mathieu van der Poel of van Lars van der Haar tussen. KNWU
Licentiehouders kunnen inschrijven via www.mijnKNWU.nl
NTFU-leden kunnen ook meedoen, door eerst een account
aan te maken via www.mijnknwu.nl, vervolgens kan er worden
ingeschreven.
Tijdschema KNWU-Noord Wintercompetitie 2022 – 2023
Jeugd 8 t/m 10 jr.		
10.00 uur ±20 min. Wedstrijd
Prijsuitreiking 8 t/m 10 jr. 10.35 uur
Jeugd 11 t/m 14 jaar
10.45 uur ±30 min. Wedstrijd
Prijsuitreiking 11 t/m 14 jr. 11.30 uur
Jongens Nieuwelingen/Junioren
15 t/m 18 jr. 		
11.45 uur ±45 min. Wedstrijd
Dames 15+		
11.45 uur ±40 min. Wedstrijd
Prijsuitreiking		
12.45 uur
Heren 19+ 		
13.00 uur ±60 min. Wedstrijd
Heren 40+ 		
13.00 uur ±60 min. Wedstrijd
Prijsuitreiking 		
14.15 uur
Einde programma		
14.30 uur

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 16 november 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 8 november 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

©Jans Schulting

AD Drukwerk & Design
www.addwingeloo.nl

5 november:
Natuurwerkdag in Zuidwolde

Annetta Dekker

ZUIDWOLDE - Op zaterdag 5 november doet
Natuurvereniging Zuidwolde mee aan de nationale
Natuurwerkdag in samenwerking met Landschapsbeheer
Drenthe. Vanaf 9.00 uur gaan we aan de slag bij de rotonde
aan de Ommerweg in Zuidwolde om het heideterrein weer
open te maken en opslag te verwijderen.

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

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

Iedereen die mee wil doen, jong en oud, is van harte welkom.
Heerlijk om samen buiten de handen uit de mouwen te steken
en te zien hoe een gebied opknapt van deze onderhoudsbeurt.
Landschapsbeheer zorgt voor gereedschap en handschoenen,
maar trek zelf stevige kleding en schoeisel aan. We sluiten af
om 12.00 uur met erwtensoep of vegetarische soep voor alle
medewerkers.

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
ZE WOL
Ze wol dit, ze wol dat
Ze wol van alles wat
Mar wat ze wol,
Dat gung niet deur
Het leven gleed
Veurbij in sleur
Pluk de bloempies
Aj ze plukken kunt
’t kan mörgen weden
Dat ’t niet wordt egund
		-Janny Kok-Wolbers

In ‘t Neie Punt wordt weer gestart
met Hersengym
RUINEN - We gaan weer starten met Hersengymnastiek.
Op donderdag 3 en 24 november en dan verder in januari 2023.
We beginnen om 20.00 uur. Komt allen. Er zijn leuke
publieksprijzen te winnen. Ook is er een nieuwe activiteit
toegevoegd: op vrijdag 4 november a.s. om 20.00 uur wordt er een
filmavond georganiseerd.
Met de QR-code of de handige app ben je snel op de hoogte van de
activiteiten- en evenementenagenda in Zuidwest Drenthe.

DOEN IN
ZUIDWEST DRENTHE

MEER INFO
- www.ruinen.nl
- www.ruinenalert.nl
- www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen voor deze rubriek kun je
aanmelden op: info@ruunderwaopen.nl
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

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.
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
4 november
5 november
6 november
7 november
11 november
11 november
12 november
12 november
15 november
19 november
19 november
26 november
10 december
26 december
27 december

- VrijMiBo De Brinkpub
- Klaverjaskroegentocht Café Hees
- Neuzendijkcross WTC en WSV
- Circus Saurus (t/m 16 december)
- Kleindierenshow RKC de Baete
- kaartspel tachtigen Café Hees
- Muziekbingo Café Hees
- Kleindierenshow RKC de Baete
- Lezing Meer vogels in je tuin De Poort
- Intocht Sinterklaas
- CafeQuiz Café Hees
- Huisje aan zee - Toneel Ansen
- Kerstmarkt in de Heerlyckheid
- Kerstwandeling Ruinen
- Start Kersttoernooi VV Ruinen

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

HOUD OOK ONZE
SOCIALS IN DE GATEN
VOOR LEUKE ACTIES!

Warreveen 13, Pesse
www.voortmanpesse.nl
Jan Fabriciusstraat 1, Assen
www.voortmanassen.nl

NU OOK IN ASSEN

HOOG RENDEMENT GLAS
DUURZAAM EN
ENERGIEBESPAREND

Meer informatie

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

