
NUMMER 02

25/ 01 / 23

DORPSKRANT VOOR RUINEN | ANSEN | PESSE | ECHTEN | OOSTEINDE

www.ruunderwaopen.nl

Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Rune op de Bühne!
• Kiek! door Jans Schulting
• ANWB Streetwise bij ‘t Oelebröd
• EK Wielrennen in Drenthe
• Column van JOS
• Ronde van Drenthe | Sport Drenthe
• Nieuws uit De Wolden
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
• Wat gaan we doen?

De volgende uitgave is 
8 februari 2023
Aanleveren materiaal uiterlijk 
31 januari 2023, 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

RUINEN - Het is weer zover! Rune op 
de Bühne staat weer in de spreek-
woordelijke startblokken én steigers. 
We hebben de oersaaie en oorverdo-
vende stille coronaperiode weten te 
overbruggen en mogen u allen weer 
in (hopelijk) grote getalen ontmoeten 
en begroeten.

Rune op de Bühne (ROB) heeft weer een 
stuk gevonden en ingestudeerd waarbij 
wij denken dat u de hele voorstelling 
rechtop op uw stoel blijft zitten. Vele 
verwikkelingen, problemen en andere 
gekkigheid maken dat wij u het stuk 
“Actie op de redactie!” van auteur Henk 
Roede van harte willen aanbevelen. 
Ook dit jaar weer onder de bezielende 
leiding en regie van Jennie Klomp.

‘Actie op de redactie!’ wordt drie keer 
voor u gespeeld. U bent op alle speel-
momenten van harte welkom, maar u 
mag er ook gewoon ééntje kiezen.
En wat valt er te kiezen!
We spelen op vrijdagavond 27 januari 
en op zaterdagavond 28 januari om 
20.00 uur. Maar ook net zo mooi is de 
matineevoorstelling op zaterdagmiddag 
om 13.30 uur. 

Zoals gebruikelijk is er na iedere voor-
stelling ‘Bal na’, dit jaar geheel verzorgd 
door DJ Nijs. Van kruispolka, veleta, 
Kabouter Plop en hardrock, een ieder 
kan na a� oop van de voorstelling aan de 
zwier en zwaai. Buitencentrum de Poort 
biedt gedurende dit gehele weekend 
aan u en ROB de nodige gastvrijheid!

Avondvoorstellingen
20.00 uur 
Vrijdagavond 27 | Zaterdag 28 januari 
Middagvoorstelling / Matinee!
13.30 uur - Zaterdagmiddag  
Locatie
Buitencentrum De Poort 
Kloosterstraat 12 - Ruinen

In alle gevallen is de zaal een uur van 
tevoren open. Kaartjes kosten dit jaar 
10 euro per persoon. Dat lijkt een beetje 
meer dan drie jaar geleden, maar u krijgt 
er dan nu wel een gratis kop ko�  e of 
thee bij. Dus eigenlijk niks duurder.
Kaarten voor de avondvoorstellingen 
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
Kapsalon Jantine en Kapsalon Manon 
(gelieve contant te betalen).
Voor de zaterdagmiddag zijn kaarten 
verkrijgbaar aan de zaal.

©ROB

Toneelvereniging ROB: 
Reuring, Matinee en
veel Problemen



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

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

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.

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

Waar wandel jij mee?
Ga naar wandeltegenkanker.nl



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 | 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 
T.  0522 472 930

Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee | (p/a) Armweide 6 | 7963 RT Ruinen | T. 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 huidone� enheden 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 / � tness, 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

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 kle-
ding, 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

Nieuwjaarsvisite
De nieuwjaarsvisite op 9 januari jl. in Hotel Kuik, door
Stichting Historie van Ruinen werd druk bezocht.
Nog meer foto’s zien?  
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting!

HARTVEILIG RUINEN
Naoberhulp, de levensreddende schakel bij een reanimatie

www.hartveiligruinen.nl

Verkeerseducatieprogramma 
ANWB Streetwise bij 't Oelebröd
RUINEN - Op 8 februari a.s. verzorgt ANWB Streetwise een 
praktisch verkeerseducatieprogramma bij 't Oelebröd. ANWB 
Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om 
te gaan met het huidige verkeer. Op deze manier wordt erbij 
gedragen aan de verkeersvaardigheid van onze kinderen.

Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische 
rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten en een � etsparcours wordt 
de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. Daarnaast zet ANWB 
Streetwise stevig in op a� eiding in het verkeer door smartphone 
gebruik. Leerlingen worden bewust gemaakt van eigen (gevaarlijk) 
verkeersgedrag. Ook is er aandacht voor hoe kinderen veilig 
kunnen � etsen met een � etshelm.

Voor elke groep is een eigen verkeersprogramma:

Toet toet (groep 1 en 2)
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van 
verkeersgeluiden, het belang van veilig � etsen met � etshelm, veilig 
oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.

Blik en klik (groep 3 en 4)
Het gebruik van de � etshelm. Fietsen van een parcours met
de � etshelm. Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig 
oversteken en het veilig meerijden in de auto.

Hallo auto (groep 5 en 6)
A� eiding in het verkeer maakt deel uit van deze les,
evenals bewustwording van elektrisch (stil) verkeer.
Kinderen nemen plaats op de bijrijdersstoel van een lesauto en 
mogen zelf remmen om de reactietijd, de remweg en het e� ect van 
het dragen van de autogordel bij een noodstop te ervaren.

Trapvaardig (groep 7 en 8)
A� eiding in het verkeer. Mobiel telefoon gebruik. Bewustwording
van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Een positieve 
gedragsverandering op gevaarherkenning, � etsvaardigheden en 
� etsbeheersing middels een uitdagend � etsparcours.



ColumnJOS

SMAAK

Alleman wordt geboren mit een eigen smaak, identiteit, 
lief, haorkleur, lengte en meer van die kenmarken. Tiedens 
oen leven kleurt det vake bij deur meningen van aanderen. 
Aj altied drok waren op zeutigheid en ie trouwt mit ene die 
daor hielendal niet van holdt dan kan oen smaak mar zo 
veraandern. Oen haorkleur kuj veraanderen mar oen lengte 
daor valt behalve sporten, weinig an te doon. Aj uut een 
femilie van lange meensen koomt bint ie zölf miestentied 
ook niet klein en aj uut een femilie van kleinties koomt dan 
haal ie ook niet makkeluk de tweej meter. En aj older wordt 
en ie mut veur een controle bij de dokter op de weegschaole 
en emeten worden dan blek gewis det er al ekrömpen is.

Smaak over wat aj mooi viendt wordt vake aans deur de 
mode; as de mode broen is vien ie broen ieneens mooier 
dan aj het ooit evunden hebt. En as er veule oranje ien 
de winkels hangt dan peins ie er over umme ook mar ies 
zo'n bloessie of jurkie te passen. Over smaak valt niet te 
twisten is een stelling. Mar smaak is wel ofhankelijk van de 
umstandigheden. Dan kan één dink groot verschil maken. 

Det markte een makelaar ies die tweej jonge meensen ien 
zien portefeuille har die een huus wollen kopen. Geern een 
boerderijgie mit wat ruumte um huus. Hij wol geern kiepen 
hollen en misschien ook wel een schaopie; zij wol veural een 
mooi huus. Mit mooie kezienen, een mooie keuken, een hele 
grote mooie badkamer, een ienloopkaste bij de slaopkamer 
en mit name een grote kamer . Ze droomde er van um die vol 
greune plaanten te zetten. 

De makelaar was al verscheiden maol mit de jongeleu 
op pad ewest. As de jongkerel uut de auto stapte bij zo'n 
bezichtiging was e al rap tevrene; as er mar een kiepenhokke 
en een stok greunlaand bij zat was het hum wel best. Mar het 
vrommes har, zo har de makelaar al rap ien de gaten, heel 
wat meer noten op de zang. 
Bij de ene reup ze al veur het uutstappen "det ze de 
veurkaante niet mooi vundt mit die kleine veurdeure" 
en een aandere keer was de keuken te klein of te old. De 
slaopkamers te klein, de kamer "gedateerd", van de douche 
zee ze ies det e uut een tied van de hunebedbouwers was. 
Schrootieswaanden, wc’s mit greune tegelties, holten vloeren 
waor drok gebruuk speuren van nao-elaoten hadden, 
badkamers ien ‘t broen; altied was er wat waordeur ze al rap 
weer ien de auto zaten.

Tut de makelaar ien zien portefeuille een old boerderijgie 
kreeg; mus veule an gebeuren. De kezienen waren verrot, de 
badkamer was er ene van een meter ien ’t veerkaant, kleine 
slaopkamerties en de keuken kun zo naor de kringloop.
Mar er was ruumte veur kiepen en schaopen. Dus toch mar 
het jonge stel ebeld en mit ien de auto veur een bezichtiging. 
Het was ien de meitied en de beide parebomen die ien het 
appelho�  e stunden stunden volop ien bleuj; een wolke 
van bloemen. Zij stapte uut, zag de bleujende parebomen 
en reup: “O john..kijk.. wat eenenige boom" en toen wus de 
makelaar... det kezienen, keuken, slaopkamers en keukens er 
niet meer toe deden; ze was verleefd op de pareboom.
Hij keek naor het gezichte van det magie en wus al veur ze 
de kamers bekeken hadden...  het huus was ekocht.

Drenthe geeft startschot voor 
route naar EK wielrennen
REGIO - In aanwezigheid van ruim 400 enthousiaste 
wielerliefhebbers in De Nieuwe Kolk in Assen heeft Drenthe 
17 januari jl. het startschot gegeven voor de route naar het 
Europees Kampioenschap wielrennen, dat plaatsvindt van
20 t/m 24 september 2023.

Gedeputeerde Sport Henk Brink: “Dankzij de inzet van vele 
wielerliefhebbers binnen en buiten Drenthe, hebben we de 
Europese Wielerunie nu al laten zien dat het EK bij ons in goede 
handen is. Het EK wielrennen in Drenthe is waarschijnlijk eenmalig, 
maar dé � etsprovincie blijven we voor altijd.”

Veelzijdig programma
De feestelijke avond werd afgetrapt met een speech van 
gedeputeerde Henk Brink. Daarna werd in het Wielercafé met 
gasten zoals Roxane Knetemann, Gio Lippens, Gert Jakobs en Erik 
Dekker het afgelopen wielerjaar besproken en vooruitgekeken naar 
het EK wielrennen in september.
Ook was er aandacht voor de prestaties van Drentse wielrenners.

Presentatie route en doorkomstplaatsen
Na de pauze werden de routes en de doorkomstplaatsen 
gepresenteerd door de Europese Wielerunie onder leiding van 
voorzitter Enrico Della Casa en wedstrijdorganisator Thijs Rondhuis 
van Courage Events. Buurtsportcoaches en vertegenwoordigers van 
de startplaatsen en gemeenten lieten hun enthousiasme blijken. 
Het beeldmerk van het EK wielrennen 2023 werd eerder die avond 
ook onthuld.

Voorzitter Europese Wielerunie Enrico Della Casa: “Ik heb vandaag 
in Drenthe veel enthousiasme en professionaliteit gezien. Zowel 
tijdens het controleren van de routes en doorkomstplaatsen 
als tijdens deze feestelijke avond. Ik ben echt onder de indruk 
van de provincie en haar inwoners en kijk enorm uit naar het 
kampioenschap en de festiviteiten in september.”

Startschot
Aan het eind van de feestelijke avond was het tijd voor het 
o�  ciële startschot van de Drentse route naar het EK wielrennen 
in september. Dat werd gegeven door alle aanwezigen, samen 
met de commissaris van de Koning Jetta Klijnsma: “Als we het 
enthousiasme van vanavond bij vrijwilligers en organisatoren 
kunnen vasthouden en overbrengen op onze inwoners, dan wordt 
het EK naast een fantastisch wielerevenement, vooral ook een 
geweldig volksfeest. Ik kijk er naar uit!”

 ©Provincie Drenthe
Volg het Europees Kampioenschap wielrennen via
www.op� etseindrenthe.nl of  www.courage-events.nl en
op sociale media via de hashtag #Drenthe2023.



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?

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

Wij treden op in: Buitencentrum De Poort 
                 Kloosterstraat 12,  Ruinen

Vrijdagavond 27 januari 2023 
Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.00 uur 
 
Zaterdagmiddag 28 januari 2023 
Aanvang 13.30 uur - zaal open 12.30 uur 
Matinee voorstelling 
 
Zaterdagavond 28 januari 2023 
Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.00 uur 
 
Na elke voorstelling: ”Bal na” met DJ Nijs

Voorverkoop kaarten: 
Kapsalon Jantine  Tel. 0522-472059   -   Kapsalon Manon  Tel. 0522-472146

  Speeldata

Sponsoring ontwerp:

speelt de  
voorstelling: 

Actie op de redactie!
voorstelling:

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

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

opruiming

tot 70% korting

op de najaars- en wintercollectie!



Inschrijving toerversie Ronde van 
Drenthe is geopend 
REGIO – De inschrijving voor de toerversie van de Ronde van 
Drenthe is geopend. Deze vindt plaats op zaterdag 11 maart 
en deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 65, 120 en 150 
kilometer. Uiteraard is de VAM-berg onderdeel van de rit, alsmede 
enkele Drentse keienstroken.

De toertocht van de Ronde van Drenthe is natuurlijk geen 
wedstrijd maar de inspanning  is er niet minder heroïsch om. In 
het bijprogramma van het Drentse wielerweekend is het al jaren 
gebruikelijk dat er naast top wielersport ook ruim baan wordt gegeven 
aan de recreatieve wielrenner en handbiker. Het karakter van het 
evenement is een toeristische prestatietocht. Het evenement is 
naast gewone race� etsen ook geschikt voor handbikes, aangepaste 
(lig)� etsen, duo-� etsen, driewiel-� etsen, tandems en � etsen met 
trapondersteuning. Je kan individueel maar ook als team deelnemen.

Handbikers
Ook de handbikers kunnen deelnemen, voor hen staan een 25 of 47 
kilometerroute op het programma. De routes zijn niet bepijld. De 
voorinschrijvers krijgen de routes toegestuurd en ’s ochtends liggen 
ze bij de start om geüpload te worden. Deelnemers rijden een groot 
deel van het parcours van de professionele Ronde van Drenthe voor 
mannen en vrouwen. Natuurlijk zit de beroemde en beruchte VAM-
berg in het parcours. Handbikers  kunnen er voor kiezen niet over, 
maar langs de berg te rijden.

 ©Sport Drenthe

Start
De start van de toerversie is vanuit MFC De Magneet, Grote Beer 
20 in Hoogeveen. Deelnemers aan de toerversie kunnen starten 
zaterdagochtend tussen 8:00 en 9:00 uur, de handbikers tussen 09:00 
en 09:30 uur. Het MFC is ruim en goed toegankelijk en beschikt over 
invalidentoiletten. Deelnemers aan de tocht voor aangepast � etsen 
kunnen hier parkeren. De overige toerrijders kunnen parkeren aan de 
Terpweg 1 (voorheen Maxx), bij het zwembad (Sportlaan 6) en bij het 
Activum (Sportveldenweg) in Hoogeveen. Vanaf daar naar de start is 
het drie minuten � etsen.

Goede doel
Bij voorinschrijving betaalt de deelnemer via IDeal de inschrijfkosten 
en dingt die mee naar fraaie prijzen bij de verloting van de Ronde 
van Drenthe. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede 
doel, de Drentse ziekenhuizen en het Beatrix Kinderziekenhuis in 
Groningen. Voor jeugd tot en met 12 jaar zijn de inschrijfkosten de 
helft van het normale tarief. Stuur hiervoor een mail naar toerversie@
rondevandrenthe.nl met naam, adres en woonplaats, leeftijd en 
afstand. Annuleren met restitutie van inschrijfgeld kan tot 1 maart. Na 
die datum is restitutie van inschrijfgeld niet meer mogelijk.

Herinnering
Iedereen die de rit volbrengt krijgt na a� oop in MFC De Magneet 
een Herinnering uitgereikt. Op de startlocatie bij De Magneet is er 
gelegenheid om te douchen en daar wordt ko�  e en na a� oop soep 
en een broodje aangeboden. 
Op de VAM berg is ook ko�  e beschikbaar. 
Kijk voor meer informatie en voor aanmelden op:
rondevandrenthe.nl/goede-doel/toerversie

Meer inclusiviteit bij Drentse 
sportverenigingen
Het fonds Inclusief 'Sporten en Bewegen' draagt bij aan een sterkere 
sportinfrastructuur waarbij sport en bewegen mogelijk wordt gemaakt 
voor iedere Drent.

REGIO - Nadat ‘de club van 50’ is ontstaan in 2019 hebben 
verschillende bedrijven in dat jaar een mooie bijdrage gedoneerd 
voor het fonds Inclusief Sporten en Bewegen. SportDrenthe heeft 
dit bedrag in het kader van haar 50e verjaardag verdubbeld. Dit 
fonds richt zich op het ondersteunen van initiatieven voor het 
vergroten van de inclusiviteit binnen sportverenigingen. Het 
afgelopen jaar zijn er zes mooie initiatieven gerealiseerd om Sport 
en Bewegen mogelijk te maken voor iedere Drentse inwoner.
Hierbij een kort overzicht van deze initiatieven in onze regio.

Westerveld Toppers
Het sportproject Westerveld Toppers gaat de komende twee jaar 
door. Het sportprogramma is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 
zes tot en met twaalf jaar die wel willen sporten, maar die nu om 
wat voor een reden dan ook, de aansluiting missen bij een reguliere 
sportvereniging.

De afgelopen maanden zijn de kinderen volop in beweging geweest 
met o.a. karate, badminton en judo. Het mooie nieuws is dat ze dat 
ook de komende jaren kunnen blijven doen. Door de � nanciële 
steun van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en SportDrenthe kunnen 
deze kinderen blijven sporten op een manier die bij hen past. Ook 
volleybalvereniging Wesseling DOK Dwingeloo – Diever ondersteunt 
het project door de bijdrage die de vereniging heeft gekregen van de 
Rabobank Clubkas te doneren aan de Westerveld Toppers.

Het projectteam is trots dat met deze � nanciële bijdragen de 
Westerveld Toppers de komende jaren door kunnen blijven sporten. 
“Het is voor deze kinderen belangrijk dat ook zij sporten. Het is 
voor iedereen belangrijk om te bewegen en ook vanuit sociaal 
oogpunt is het mooi dat deze kinderen elkaar iedere week zien”, 
vertelt fysiotherapeut Monique Uneken van Fysioplus uit Dwingeloo. 
Samen met de beweegcoaches van de gemeente Westerveld en 
volleybalvereniging Wesseling DOK vormt Monique het projectteam 
Westerveld Toppers.

De trainingen zijn op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur op 
sportcomplex De Hulsebosch in Dwingeloo. De kinderen trainen onder 
begeleiding van trainers van sportverenigingen, kinderfysiotherapeut 
Monique Uneken en de beweegcoaches van de gemeente Westerveld. 
“Als beweegcoach ben ik daar vaak bij aanwezig en het is mooi dat 
zowel de kinderen als de trainers enthousiast zijn over de trainingen. 
De lessen worden aangepast aan het niveau van het kind en 
daardoor sluiten de trainingen naadloos aan bij de kinderen”, aldus 
beweegcoach Patricia Dooren.

“Het is een bijzondere samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven 
en verenigingen, waarin zowel de gemeente als Fysioplus en 
Wesseling DOK elkaar versterken. Het is mooi dat we de afgelopen 
jaren kinderen aan het sporten hebben gekregen. En het is nog 
mooier dat we dat ook de komende jaren kunnen blijven doen, omdat 
we � nanciële ondersteuning hebben gekregen”, legt Geke Jonkers van 
volleybalvereniging Wesseling DOK uit.

G-voetbal Ruinerwold
Voetbalvereniging Ruinerwold (VVR) bestaat ruim 75 jaar en telt 
ongeveer 500 leden. De afgelopen twee jaar zijn we maar liefst 20% 
gegroeid. Naast een groeiend aantal jeugdleden en veel damesteams 
zijn we ook begonnen met G-voetbal. Onze vereniging is er immers 
voor iedereen! Het G-team timmert hard aan de weg met zelfs al een 
wedstrijd in het station van FC Emmen. Het enthousiasme is met 
geen pen te beschrijven en er melden zich steeds meer nieuwe leden 
aan. Het G-voetbal is volledig geïntegreerd binnen VVR. Ze spelen in 
dezelfde tenues, trainen op het hoofdveld en zijn betrokken bij alle 
activiteiten. We zijn bijzonder trots op ons G-team en zien het als een 
grote aanwinst voor onze vereniging.
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Expositie Maartje I Jansen, 
Momenten en herinneringen, nu 
te bezoeken in het gemeentehuis 
in Zuidwolde
DE WOLDEN - In de prachtige schilderijen van Maartje I Jansen 
vangt zij momenten. Ze laat zich leiden door impressies 
en gebeurtenissen en werkt verder op het gevoel dat ze 
losmaken. Soms ook gedachtestromen die volgen op wat 
ze heeft gezien. Zoals het genot van paardenbloemen die 
vaak alleen in de berm staan te bloeien. Voor Maartje zijn dat 
zonnetjes in het gras die met andere bermverbannelingen 
zoals brandnetels en zuring een heerlijk wild boeket vormen. 
Door ze te tekenen krijgen ze van Maartje het podium dat ze 
verdienen. 

Schilderijen in het gemeentehuis
Maartje I Jansen: “In deze expositie zijn er twee toonaangevende 
herinneringen. De eerste aan mijn beste vriendin van toen we 
een jaar of 10 waren en op een warme dag haar tuin onveilig 
maakten met ons watergevecht. De andere is een herinnering aan 
een bepaalde wandeling. Ik vind het boeiend om te zien hoe de 
op zichzelf staande werken naast elkaar weer een nieuw verhaal 
vertellen.”

De schilderijen, die in de gang van het gemeentehuis hangen, 
nodigen je uit mee te gaan in een andere sfeer. Het verdwalen 
op een onbekende plek, vervolgens moeten schuilen onder een 
dikke boom en alle pracht dat je dan plots pas opvalt. Dit is een 
verzameling van herinneringen aan wandelingen door vochtige 
herfstbossen.

Materiaal
Maartje I Jansen: “Ik houd van vrijheid in het materiaalgebruik. Al 
is verf veruit mijn favoriet. Ik vind het heerlijk om vanuit vlekken te 
werken die ik daarna opbouw tot vormen. Soms kan ik me beter 
uiten in ander materiaal zoals gra� et, vet krijt, gra� sche technieken 
of nog een stap moderner: video. 

Natuur
Ik ben verliefd op de wonderlijke vormen en bewegingen die ik 
om mij heen zie in de natuur. Hoe de wind de boomkronen doet 
dansen of hoe het zeewier met het ritme van de golven kronkelt 
tussen de stenen. Ik zie het als een uitdaging die dynamische 
ervaringen te vangen in stilstaand beeld en zo te kunnen delen 
met mensen die er misschien helemaal niet zo bij stilstaan.”

U bent van harte uitgenodigd een kijkje te nemen bij deze nieuwe 
expositie in het gemeentehuis in Zuidwolde. Het werk van 
Maartje I Jansen is t/m 19 april te bewonderen tijdens kantooruren.
Voor meer informatie kijkt u op: www.maartje-i-jansen.nl

Bermverbannelingen | Schilderij Maartje I Jansen

Wandel mee met burgemeester 
Inge Nieuwenhuizen
DE WOLDEN - Burgemeester Inge Nieuwenhuizen zet de 
traditie ‘wandel mee met de burgemeester’ voort. ‘Ik maak 
graag op een informele manier kennis met inwoners en dit is 
een leuke manier om u te spreken in een prachtige omgeving. 
Wat houdt u bezig, waar bent u trots op en waar krijgt u 
energie van?’

Burgemeester Inge Nieuwenhuizen wandelt maandelijks 
op vrijdagmiddag in een ander dorp ongeveer 5 km. De 
eerstvolgende wandeling is op vrijdagmiddag 27 januari van 
14.30-16.30 uur (incl. ko�  e/thee) in Echten. Wandelt u mee?

Wie in een informele sfeer de burgemeester wil spreken én wil 
genieten van een prachtige wandeling in Echten en omgeving, 
is welkom op vrijdag 27 januari om 14.30 uur bij dorpshuis 
d’Olde Karke, Zuidwoldigerweg 8 in Echten. Aanmelden kan via 
communicatie@dewolden.nl.

©De Wolden

De Wolden bestaat 25 jaar!
Dit willen we graag samen vieren. Er is een budget om festiviteiten 
te organiseren. Inwoners, verenigingen en stichtingen kunnen 
ideeën voor activiteiten indienen. 
Hebben jullie een leuk idee? 
Meld het of kijk voor meer info op: dewolden.nl/25jaar



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 8 FEBruari 2023
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 31 januari 2023, 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 29 januari
Mariakerk 10.00 uur ds. L. Jansen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Pastor D. van Oort

Zondag 5 februari
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 12 februari
Mariakerk 10.00 uur ds. T.J. Braam
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J. Overeem
Evangeliesatiedienst m.m.v. koningsband

Zaterdag 18 februari
‘t Neie Punt 18.30 uur ds. T.J. Braam

Zondag 19 februari
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds P. Linthout
Olden Kinholt Hoogeveen 10.15 uur ds. G.M. Arends-Alkema

De kerkdiensten in de Mariakerk zijn ook online te volgen
via de website: www.pkn-ruinen.nl

E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

EEN HART VOL HERINNERINGEN

Een hart liekt wal een kluis
’t bewaart zoveule schatten
Herinneringen zunder tal
’t hart kan ze bevatten

’t hart liekt wal een kleurpalet
Deur ’t underscheid der daogen
Die allemaol op eigen wieze
Naor een umliesting vraogen

Er bint er met een zwarte raand
Die diep in ‘t leven karven
As of er harde haanden roeg
Ze met een rouwraand varven

Ok bint er as met gold umliest
Vol zunne schitteringen
Zoas ’n vogel op ’n blössemtak
Luud en mooi gaot zingen

En tussen al dat zwart en gold
Bint nog zoveule uren
Waorvan die herinneringen
Een levenlang blieft duren

Een hart, ’n gesleuten kluis
Vol souvenirs van waarde
’t beheurt enkelt en allènt
An wel die schat vergaarde.

  -Janny Kok-Wolbers

Oud ijzer inleveren in Ruinen
RUINEN - Ter informatie aan inwoners van Ruinen e.o.: 
oud ijzer kan men inleveren op Hees 23 Ruinen. 
De bak staat op eigen terrein aan de weg.

Muziek in de Mariakerk
RUINEN - Op zondagmiddag zondag 29 januari a.s. geeft het 
Byzantijns Mannenkoor Friesland een concert in de Mariakerk 
te Ruinen. Het koor is niet kerkelijk gebonden en heeft als 
doelstelling bekendheid te geven aan de Russisch-orthodoxe 
kerkmuziek. 

Het vertolkt daarnaast ook volksliederen uit Oost Europese 
landen. De dirigente Nana Tchikhinashvili is geboren en 
getogen in Georgië. Ze studeerde koordirectie en zang aan het 
Staatsconservatorium in Tbilisi. Sinds 1995 woont en werkt zij in 
Nederland.
Het concert begint om 15.00 uur, kerk open 14.30 uur.



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 � etsavontuur - www.op� etsavontuur.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  
 
27+28 januari - Rune op de Buhne De Poort
28 januari         - Oud IJzer & Recycle actie Oosteinde
29 januari         - Byzantijns Mannenkoor Fr.l. Mariakerk
4 februari          - Spelletjesavond Café  Hees
5 februari          - Bestaria Koppeldartstoernooi De Poort

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. 

Word digivaardig in de 
bibliotheek!
RUINEN - Ook in het nieuwe jaar kunt u weer in uw bibliotheek 
terecht voor een gratis (opfris)cursus digitale vaardigheden. Wat 
leert u? Bij klik en tik leert u hoe u kunt typen en scrollen, hoe u 
inlogt en hoe u naar internet en naar websites gaat.
Ook leert u hoe u een e-mail kunt versturen.

Wanneer?
Klik en tik: dinsdagochtend van14:15 tot 16:15 uur,vanaf 7 maart (6x)
Meedoen? Meld u dan aan bij uw bibliotheek, bel met onze 
klantenservice 088-012 8444 of stuur een e-mail naar
info@bibliotheekruinen.nl

Oud ijzer en recycle actie
OOSTEINDE - Op de laatste zaterdag van de oneven maanden 
organiseert belangenvereniging Oosteinde een oud ijzer en 
recycle actie.

Op 28 januari, 25 maart, 27 mei, 29 juli, 30 september en
25 november.

Naast metalen kunt u alles waar een stekker aan zit ook bij ons 
inleveren waarna wij zorgen voor een correcte recycling van de 
materialen. Uiteraard is het recyclen goed voor het milieu en 
daarnaast levert het ons uiteraard ook wat op, waar wij op onze 
beurt weer bestaande of nieuwe initiatieven mee gaan � nancieren.
De laatste jaren hebben wij al diverse goede doelen van de 
Speeltuinvereniging, Vrouwen van Nu, basisschool de Wezeboom 
en de Buurtvereniging ondersteund vanuit de oud ijzer en recycle 
actie.

Wilt u als vereniging, organisatie of privé persoon iets organiseren 
wat in het belang van Oosteinde is, dan kunt u een aanvraag bij de 
Belangenvereniging indienen. De Belangenvereniging beoordeelt 
of zij dan bij wil dragen in de kosten voor dat initiatief.

Wat is de bedoeling
Op de genoemde zaterdagen kunt u vanaf 9.00 tot 12.00 uur, het 
oud ijzer e.d. inleveren bij schildersbedrijf Ensing op het adres 
Wolddijk 31. Naast oud ijzer kunnen elektrische apparaten (alles 
waar een stekker aanzit) ook ingeleverd worden.

Wat kunt u allemaal bij ons inleveren
Oud ijzer zoals: koper, lood, zink, aluminium, rvs. Wasmachines, 
drogers, oude TV, computers, laptops, elektrische gereedschappen, 
elektrisch huishoudelijke apparaten, � etsen, elektrakabels, accu’s, 
cv-ketels, koelkasten, diepvriezers.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de 
belangenvereniging:
via de mail belangenvereniging.oosteinde@gmail.com of 
telefonisch met Edwin Weide 06–23 79 23 29. Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn om de materialen zelf te brengen dan kunt u ook 
contact opnemen door een mail te zenden.



Laten we het speciaal maken...

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

Pesse
& Assen

www.voortmanpesse.nl   |   www.voortmanassen.nl

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

wemmenhoveautos.nl
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EEN BEGRIP
We zijn een echt familiebedrijf, met de 
mentaliteit die daar bijhoort. Wij doen 
wat we zeggen en we zeggen wat we 
doen. Wij hanteren scherpe prijzen voor 
zowel uw occasion als uw nieuwe auto, 
met behoud van fabrieksgarantie.

Occasions én nieuw, altijd betrouwbaar!

  Al meer dan 75 jaar

in de regio


