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Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Warm welkom voor Sinterklaas!
• Kiek! door Jans Schulting
• Nieuws van Hartveilig Ruinen
• Column van JOS
• Nieuws uit De Wolden
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
• Wat gaan we doen?

De volgende uitgave is 
14 december  2022
Aanleveren materiaal uiterlijk 
6 december 2022, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

● Particuliere schadeverzekingen
● Zakelijke schadeverzekeringen
● Hypotheken
● Bankzaken - RegioBank

Brink 41 7963 AB Ruinen
maandag t/m vrijdag

open van 09.00 tot 16.00 uur

T  0522  47 25 28

W www.veldsink.nl | E ruinen@veldsink.nl

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

RUINEN - Eindelijk zijn ze weer in het 
land. Sinterklaas en de Pieten! Na de 
gezonken Pakjesboot 12 en pech met 
het vliegtuig waren er veel vragen. 

Zou Sint wel op tijd in Nederland 
aankomen en zou de intocht wel door 
kunnen gaan? 
En werd ook het Pietentekort wel
opgelost en hoe zat het met de ver-
dwenen pakjes? 
Kunnen de schoentjes van de kinde-
ren wel op tijd gevuld worden?

Gelukkig is tot nu toe alles nog weer 
goed gekomen. De pakjesboot met de 
nieuwe naam ‘De Stoomboot’ ligt
inmiddels weer klaar om Sinterklaas 
overal naar toe te brengen. 
Maar wat was het een verrassing toen 
Sinterklaas met loeiende sirenes naar 
Ruinen werd gebracht en samen met 
heel veel Pieten werden ontvangen door 
wethouder Gerry Hempen. Het was erg 
koud die dag, maar samen met
Brandweer Ruinen kregen ze een warm 
en feestelijk welkom!

Ze zijn er, Sinterklaas 
en de Pieten!

Plaatsing 14 december 2022
Inleveren uiterlijk dinsdag 6 december a.s. 17.00 uur

Nu alvast reserveren?
info@ruunderwaopen.nl

KERST EN/OF NIEUWJAARSWENS?

 ©Jans Schulting



www.hilkobakker.nl

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

Tuinaanleg, boomverzorging,

landschapsonderhoud.

Onderhoud van:

begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

VERHUUR
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Personenauto’s

Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

Met een terugblik

vooruitkijken Heeft u ons nodig? Bel:
0522 - 28 18 78

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

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

Linda Bult, 
Uitvaartbegeleidster

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

TESTAMENT MAKEN?

NU OOK IN HET NIEUWE RAEDTHUYS AAN DE BRINK  IN 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

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

WAAR MOET IK ZIJN?BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE



KIEK! JANS SCHULTING

welkom sinterklaas!
Een feestje op de brink was het 19 november jl. want Sinter-
klaas bezocht Ruinen. Kinderen konden genieten van de voor-
stelling van de goochelaar en Sint verraste de bewoners van
 ‘t Neie Punt met zijn bezoek. Nog meer foto’s zien? 
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting!

DAAROM GEVEN WIJ

20%
KORTING

IN DECEMBER

decembermaand =
FEESTMAAND

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.boetiekdesmederije.nl



ColumnJOS

dankbetuiging

Voor uw blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het overlijden van

mijn man, onze vader, opa en overgrootvader

Jan Hut
betuigen wij onze oprechte dank.

   
  R. Hut-de Weerd
  Gerry
  Cor en Hennie
  Femmie en Peter

  Klein- en achterkleinkinderen

       Ruinerwold, november 2022

BLAD

Het leste vallende blad, kaler wordende bomen en een klein 
laogie sneej. De butenkrane of esleuten en de elektrische 
deken op bedde. Het bleef lange mooi weer mar now wordt 
het menens; de zomer is vot. Va en moe weer an het wark en 
de kiender bij de meister of juffer.

Wij bint dit jaor niet mit vekaansie ewest; wij mist oonze 
camping Klein Begin van Simon ien Callantsoog. Ja, Simon 
en Bertha mar die leste neum ik niet want det was een 
kwaje!! Wij kampeerden daor vanof oons trouwen. Amit 
argens aans...mar toch nog even een paar dagen naor 
Simon. Ook toen de kiender klein waren.
Een kampeerterrein zoas vrogger.
Het kamperen bij de boer niet mit erekend want daor hej 
ook weinig meer as oen tente of caravan. 

Simon was al wat op leeftied en as een projektontwikkelaar 
oe dan zoveule geld wil geven veur oen terrein daj nooit 
meer zorgen um geld hoeft te hebben...tja wat doej dan. 
Verkopen. 
Op dit soort knusse kampeerterreinties koomt allemaole 
van die lilluke zölfde huussies op een postzegel grond.
Bij Simon: aj ankwamen zee hij "zeuk mar een steegie op 
en koomt dommiest mar ien schrieven". En veur aj de tente 
op ezet hadden of later de caravan waren de kiender al an 
‘t speulen. Mit aandere kiender. Want een grote speultuun 
was er neet; een paar tolters...wat klumtoestellen en tegen 
det de oldeleu mussen koken zette Simon het springkussen 
an; dan waaj ze even kwiet bij het butagas.

Er was niks aans as wat aj zölf bedachten. Eindeloze 
fietstochten over de diek en deur de dunen. Ien elke tente 
wordden spellegies edaone en umdet er veule kiender 
waren was er ‘s aoms wegkroepertie. Daor deur elk kiend 
an mit; van een jaor of dreej veere tut de tieners; die bleven 
dan later, as ‘t kleine spul gonk slapen...nog wat hangen 
ien die speultuun. Er was gien meense ien die tied die een 
tillevisie har ien de tente. Now gaot nao 8 uur alle deuren 
op slot en doet ze net wat ze ien huus doot; tillevisie kieken. 
Wel waren er jongeleu mit een gitaar; die zungen nog tut 
late veur de tente.

Aj de taanden ‘s aoms poetsten dan stun ie ien de rij mit 
een man of tiene; allemaole een krane boven zo'n granieten 
bak en bij ‘t speulen zag ie wat veur kleur taandpasta oen 
buurvrouwe gebruukt har. Ofwassen was ook wat; as er 
ene veur een kwattie warm water naamp en het teiltie 
was vol dan scheuf een aander daor rap een teiltie onder. 
Over bezunigen espreuken! En niet zelden wordden 
die paar bordties van jongeleu even mit of ewassen aj 
toch sop hadden. Die hölpen oe dan ofdreugen. Groot 
campinggeveul. 

De kiender mussen heur zölf vermaken; er was gien disco, 
gien animatieteam, gien spellegiesroute en gien ballenbak 
of zwembad. De zee en het straand van Callantsoog lag 
achter de diek van de camping en daor kwaaj veur.
De kiender greujden groter en mit heur eigen kiender 
kampeerden ze bij Simon. En ze spraken daor de meensen 
die net as zij klein ewest waren op dizze camping; een 
kampeerterreintie waor ien al die jaoren weinig an 
veraanderd was. Het wordde braandschone ehöllen mar 
volgens de normen van now gedateerd. 

De onvergetelijke weekends det wij mit kiender en 
kleinkiender allemaole ien de eigen tente bij Simon stunden 
bint niet meer. Simon zal zölf wel genieten van vekaansie. 
En niet allent wij bint wat van slag; ook de kiender zegt vake 
det ze Klein Begin mist; een kampeerterreintie waor aj niks 
aans kunden as oe zölf vermaken. Ze gaot overral hen op 
vekaansie. Mar as ze dur weer bint zegt ze; t was mooi...mar 
‘t was gien Simon. Det mak weemoedig.
Definitief is het net as det vallende blad... veurbije tied. 

Reageer snel! (0528) – 262 850
of stuur een e-mail naar: 
bezorgers@uwverspreider.nl
Direct aanmelden?
Ga naar www.uwverspreider.nl

MET SPOED
BEZORG(ST)ER GEZOCHT IN 

RUINEN!

www.uwverspreider.nl

voor de bezorging van‘t Ruunder Waopen 
en De Westervelder-Wolder Courant

zijn wij op zoek naar jou!

Heb jij de leeftijd van 13 jaar of ouder?
Vind je het leuk om geld te verdienen met 

maar 1 keer in de week bezorgen?
Vind jij buiten werken niet erg?

Is vroeg opstaan ook niet jouw ding?



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?

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

www.vleesservicedegraaf.nl

LUXE

GOURMET

SCHAAL

•Mini varkensschnitzels
•Mini filetlapjes
•Mini kogelbiefstuk
•Mini casselerrib

•Mini varkenshaassaté
•Mini kipfilet
•Mini slavink met spek
•Döner van ‘t spies

Gewicht van de luxe gourmetschaal (vers) ±1800 gram

te bestellen op

VERS

per schaal

€ 29,99
Leveringen mogelijk op de volgende dagen:
3 december, 23 december en 30 december

• 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

www.uitvaartzorggeavansleen.nl

Uitvaartzorg  Gea van Sleen

06-29047309

gvansleen@outlook.com
Een 

overlijden 
doorgeven
kan 24 uur

per dag



Heb jij ook nog recht op een 
gratis reanimatiecursus? 
 
RUINEN - Het jaar is bijna ten einde. Dit betekent dat er ook 
weer een keuze gemaakt moet worden voor wellicht een 
nieuwe zorgverzekeraar. Wat velen niet weten is dat er veel 
zorgverzekeraars zijn die een reanimatie- of EHBO-cursus 
vergoeden, soms wel tot 100 procent! Dit zit helaas niet 
in de basisverzekering maar vaak wel bij een aanvullende 
verzekering. Kijk je polis dus nog even goed na om deze 
korting niet mis te lopen. Voor dit jaar of voor volgend jaar. 
Een cursus kun je onder andere volgen bij een van onze 
initiatiefnemers. 

Een geslaagd jaar
Hartveilig Ruinen kan terugkijken op een geslaagd jaar. De 
lancering van de nieuwe website, flyers en posters in Ruinen en 
omstreken, veel positieve reacties op de jaarmarkt. Zowel jong 
als oud hebben we kunnen motiveren om te leren reanimeren. 
Daarnaast hebben steeds meer buurtgenoten zich aangemeld 
als burgerhulpverlener. Er zijn zelfs complete straten en 
buurtschappen die gezamenlijk de cursus gedaan hebben. Ook 
zijn er een aantal nieuwe AED’s in het dorp geplaatst, recent nog 
op de Brink en de Leeuwte. Willen jullie dit ook?
Meld je dan bij ons en we zullen je verder helpen. 

Hartveilig Ruinen gaat door
Ook in 2023 gaan we door met de promotie van de 
burgerhulpverlening in Ruinen en omstreken. We doen het als 
gemeenschap erg goed. Een goede dekking met AED’s en veel 
fanatieke burgerhulpverleners. Natuurlijk houden we dit alleen 
in stand met jullie hulp. Aanmelden alleen is niet genoeg, we 
zullen dit ook moeten onderhouden. We gaan ons dus nog 
meer inzetten om de AED’s up-to-date te houden en zorgen dat 
iedereen gemotiveerd blijft om vaardig te blijven.
Jullie maken het verschil! 

Check onze website www.hartveiligruinen.nl voor meer 
informatie over dit initiatief en over de burgerhulpverlening.
Heb je tips of goede ideeën? Meld het gerust aan ons! 

Red levens in
jouw buurt

www.hartveiligruinen.nl

HARTVEILIG RUINEN
 Naoberhulp, de levensreddende schakel bij een reanimatie

©aangeleverde foto’s



●SCHOORSTEENVEGEN●
●GLASWASSEN TRADITIONEEL EN OSMOSEMETHODE●

●GEVELREINIGEN EN IMPREGNEREN●
●DIEPTEREINIGEN GROOTKEUKENS●

●LINOLEUM VLOEREN POLYMEREN/BEHANDELEN●
●REINIGEN EN CONSERVEREN KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN●

●PLANMATIG ONDERHOUD●
●ONTKALKING SANITAIR●
●HOGEDRUKREINIGING●

●HOOGWERKERVERHUUR MET MACHINIST●
●INTERNE VERHUIZING●
●LEVEREN HANDYMAN●

●REINIGEN ALLE HARDE VLOEREN● 
O.A. TEGELVLOEREN, PVC-VLOEREN, ENZ.

●NANOBEHANDELINGEN●

Echtenseweg 13A ● 7909 HV Hoogeveen
T. 0528 251 504

www.verschoma.nl ● info@verschoma.nl

Bel ons via
085 0013 157

E-mail ons via 
info@stichtingoco.nl 

Vul het
contactformulier in op 
www.stichtingoco.nl 

Stichting OCO ondersteunt
bij het aanvragen van hulp

Heeft u zorg of hulpverlening 
nodig maar u weet niet goed 
hoe u dit moet aanpakken?
Heeft u vragen over het regelen 
van zorg? Wij weten welke 
zorg, hulp of middelen er 
beschikbaar zijn en hoe u die 
kunt aanvragen. Ook bieden we 
een luisterend oor. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.



Wel eens aan Walking Football 
gedacht?
DE WOLDEN - Lekker actief blijven. Ook wanneer je wat ouder 
wordt. Het kan op vele manieren. Sinds een jaar of 7 is het ook 
mogelijk om tot op zeer hoge leeftijd te blijven voetballen. In 
die tijd is het Walking Football in Nederland geïntroduceerd. 
Het is over komen waaien uit Engeland.

Walking Football wordt gespeeld door spelers vanaf 55 jaar.
Je speelt dan 6 tegen 6 zonder keeper op een veld van 20 bij 40 
meter. Hard rennen is niet toegestaan evenals lichamelijk contact. 
Ook mag de bal niet hoger dan heuphoogte worden gespeeld. 
Kenners spreken van tiki-taki voetbal voor ouderen. Walking 
Football heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen.
Ook omdat de betaald voetbal organisaties zich allemaal achter dit 
initiatief hebben geschaard.
Overigens is meedoen bij het Walking Football belangrijker dan het 
resultaat al kunnen we onze ambitie niet helemaal uitschakelen.

Al 6 jaar Walking Football
Vitesse’63 Old Stars speelt al sinds 6 jaar Walking Football. Wij 
waren een van de eersten. Wij zijn een groep voetballers uit oa 
Koekange, Ruinerwold, Berghuizen, Meppel, de Wijk en IJhorst. De 
gemiddelde leeftijd ligt rond de 65 jaar en onze oudste speler is 
72 jaar. Iedere vrijdagmiddag verzamelen we ons om 14.00 uur in 
de kantine van Vitesse’63 voor een kop koffie en de “Keek op de 
Week”. De training start om 14.30. Deze bestaat meestal uit drie 
onderdelen: conditietraining, technische vaardigheden en partijtje. 
De training duur ca 1,5 uur en vanaf 16.15 hebben we een hele 
belangrijke derde helft en sluiten dan de training af onder het 
genot van een drankje.
Naast deze trainingen spelen we regelmatig toernooien, spelen 
mee in een competitie en zijn we vaak op uitnodiging van 
verenigingen een middagje aan het voetballen. Bij Old Stars heb 
je geen verplichting om te voetballen alleen maar een mooie 
mogelijkheid om weer met deze sport bezig te zijn.

Promotie
Vitesse’63 Old Stars is ook actief met het promoten van Walking 
Football. Zo geven wij op verzoek van verenigingen die willen 
starten clinics, verzorgen een training of nodigen hun uit om een 
keer met ons mee te trainen. Wij organiseren jaarlijks het Prewest 
Walking Football toernooi dat is uitgegroeid tot het grootste 
Walking Football evenement in Noord Nederland. Tijdens de 
laatste editie waren er maar liefst twintig verenigingen uit Noord 
Nederland aanwezig. Ook is Vitesse’63 de initiator van de Walking 
Football Competitie Zuidwest Drenthe waar acht teams een 
volledige competitie tegen elkaar spelen. In die competitie zijn oa 
FC Meppel, VV Zuidwolde, Dedemsvaart, HZVV Hoogeveen en VV 
Steenwijk actief. En jaarlijks gaan we naar de Almelo City Cup. Een 
internationaal meerdaagse Walking Football toernooi bij Heracles 
met teams uit Schotland, Engeland, Duitsland, Polen, Frankrijk en 
België. Wij hebben daar als Vitesse’63 een keer de belangrijkste 
beker, de Ben Hulshof Fair Play-cup, gewonnen en afgelopen jaar 
waren wij dicht bij de overwinning van het gehele toernooi maar 
moesten in de finale de winst aan het Poolse Lodz laten.

Op dit moment zijn we met een groep van ongeveer 15 spelers.
We willen echter graag meer mensen laten genieten van dit 
geweldige spelletje. Kortom: kom eens een keer naar Koekange 
op de vrijdagmiddag en doe een training mee. Wedden dat je 
hetzelfde als mij overkomt: ik ben nooit meer weg gegaan!

Info?
Wil je nog wat nadere info dan kan dat ook. Je kunt mij altijd bellen 
op nummer 06-18686585 of kom vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur 
even langs in Koekange. Neem dan gerust je voetbalschoenen mee 
en trap een balletje mee.
Jeene Keizer Enthousiaste Walking Footballer

©aangeleverde foto

Weggeefwinkel Noppes 
geopend door burgemeester 
Nieuwenhuizen
“een plek waar mensen elkaar 
vinden”
 
RUINEN - Vorige week maandag is de weggeefwinkel Noppes 
feestelijk geopend door burgemeester Nieuwenhuizen van de 
gemeente De Wolden, samen met vrijwilliger van het eerste 
uur Samya Nin. De opening vond plaats in een bijeenkomst 
met vrijwillige medewerkers, beroepskrachten en een aantal 
vaste bezoekers.
 
Noppes is de weggeefwinkel in de gemeente De Wolden en is 
gericht op duurzaamheid. In een weggeefwinkel kun je kleding 
brengen die je zelf niet meer gebruikt. De winkel zorgt er voor 
dat deze worden weggegeven aan mensen die ze wél kunnen 
gebruiken. Daarmee voorkomt Noppes verspilling en biedt een 
uitkomst voor mensen die geen nieuwe kleding kunnen of willen 
kopen.
 
Burgemeester Nieuwenhuizen sprak in haar toespraak haar 
waardering uit over de vrijwilligers van Noppes. Daarnaast 
benadrukte ze niet alleen de basisfunctie van de weggeefwinkel, 
maar ze had ook oog voor de ontmoetingsfunctie van de winkel.  
Lian Molema van Welzijn de Wolden licht dat toe: “Hier komen 
mensen met dezelfde belangstelling, idealen en vraagstukken. Ze 
doen samen een bakkie en maken hier een praatje. 
Zo ontstaan nieuwe contacten en ideeën. Soms zijn er vragen die 
door de vrijwilligers zo nodig meteen worden doorgegeven naar 
medewerkers van Welzijn de Wolden. Mensen hebben ook tips 
en advies voor elkaar, of ze gaan elkaar helpen. Dat vinden we 
belangrijk, dat er zo’n plek is waar mensen elkaar vinden.
En waar ze binnen kunnen lopen voor vragen.”
 
De nieuwe locatie van Noppes zit aan de Kloosterstraat 12 in 
Ruinen en is open op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en 
op donderdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Inwoners zijn dan 
welkom om kleding te brengen of te halen én natuurlijk voor een 
praatje.

Voor informatie over Noppes kunnen mensen bellen:
T. 0528 378 686

©Gemeente De Wolden



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 14 december 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 6 december 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

Zondag 4 december
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 11 december
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 18 december
Mariakerk 10.00 uur ds. T.J. Braam
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds J.M.T. Paas-Feenstra

Vrijdag 23 december - Kerstkerkdienst
‘t Neie Punt 18.30 uur ds. M. Boersma, m.m.v. kerkkoor

Zaterdag 24 december  - Kerstnachtdienst
Echten 19.30 uur Pastor A. Metselaar 
Mariakerk 22.30 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 20.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 25 december - Kerstdienst
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



WAT GAAN WE DOEN?ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

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  
 
3 december - Gooi in de Bak Café  Hees
10 december - Kerstmarkt in de Heerlyckheid
17 december - Karst met Crescendo en vriend’n
26 december - Kerstwandeling Ruinen
27 december - Start Kersttoernooi VV Ruinen

Film kijken in ‘t Neie Punt 
RUINEN -  Op vrijdag 9 december a.s. van 20.00-22.30 uur wordt er 
een filmavond georganiseerd. Kom ook gezellig kijken!

AANVAARDEN

Spreek zo of en toe bejaorde mènsen
Ze hadden ’t niet makkelijk as kind
Zo jong al een oorlog met te maken
Mar ’t bint wal de mènsen um oens toe
Die met alles nog tevreden bint

’t Olde mènske lag ziek op bedde
Toch gung nog veule liefde van heur oet
Menigéén die gezond in ’t ronde leup
Had niet as zij zoveule moed
Zo’n bezuuk döt een ieder goed!

  -Janny Kok-Wolbers

MEER INFO
- www.ruinen.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. 

Kerstmarkt 
Ruinen

Zaterdag 10 december 
14.00 tot 20.00 uur 

Brink Ruinen

Beleef de 
Heerlyckheid 

in Ruinen!
Kijk voor meer info op: 
www.marktenenbraderieen.nl

Kraam of grondplaats 
 reserveren?

Ik ben er ook !

•  Vele kramen 
•  Live muziek 
•  Voor de kinderen; 
    circus workshops 
    (van 14.00-16.30 uur) 
•  Op de foto met de dieren! 
•  Winterse lekkernijen 



Meer informatie
www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

HOOG RENDEMENT GLAS

DUURZAAM EN

ENERGIEBESPAREND

Laten we het speciaal maken...

Warreveen 13, Pesse
Jan Fabriciusstraat 1, Assen
T. 085-7605032

Pesse
& Assen

www.voortmanpesse.nl   |   www.voortmanassen.nl


