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Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Jigoro Kano heeft het JBN Keurmerk!
• Kiek! door Jans Schulting
• TIP Ruinen verhuist naar ‘t Wapen
• BOVC Evenement met Edino v. Dorsten
• Column van Wim Russchen
• Nieuws uit de Wolden
• Meer ruimte voor heide Anserdennen
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
• Wat gaan we doen?

De volgende uitgave is 
8 maart 2023
Aanleveren materiaal uiterlijk 
28 februari 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 - Judovereniging Jigoro Kano 
in Ruinen is beloond door Judo Bond 
Nederland. Edwin Korenberg kwam 
op 7 februari namens Judo Bond 
Nederland het keurmerk uitreiken 
aan het bestuur van Jigoro Kano in 
het bijzijn van een groep judoka’s en 
andere genodigden.

JBN Keurmerkclubs
De Keurmerkclubs van Judo Bond 
Nederland vormen een selectie van 
ruim 100 clubs in Nederland waar zaken 
extra goed geregeld zijn. Het zijn clubs 
die op bestuurlijk vlak goed in elkaar 
zitten, waar de leden training krijgen 
van erkende judotrainers en waar 
gewerkt wordt aan een goed en veilig 
sportklimaat. Hier zullen de sporters 
motorisch én pedagogisch profi jt 
ervaren van de judosport.

Jigoro Kano
Judovereniging Jigoro Kano is opgericht 
op 5 januari 1977.
De vereniging sloot zich na de 
oprichting aan bij de Judo Bond 
Nederland (JBN). Bij Jigoro Kano ligt 
de nadruk op het plezier in de sport. 
Dat betekent dat je fanatiek mee kunt 
doen aan toernooien en uiteindelijk de 
zwarte band kunt halen, maar dat je er 
ook voor mag kiezen om de sport puur 
recreatief te beoefenen. Tot juni 2022 
was toenmalig voorzitter Dirk Neef vele 
jaren actief betrokken bij de vereniging. 
Hij heeft ook de voorbereidingen in 
gang gezet voor het behalen van het 
JBN keurmerk. 

Toen hij om gezondheidsredenen 
moest stoppen heeft de huidige 
voorzitter, Arda van Dam, het stokje van 
hem overgenomen: “Mede dankzij de 
inspanningen van Dirk zijn we gekomen 
waar we nu zijn. We betreuren het dan 
ook enorm dat hij deze uitreiking net 
niet meer heeft mogen meemaken. We 
zijn hem veel dank verschuldigd!”. 

Activiteiten
Naast de reguliere trainingen en 
deelname aan toernooien organiseert 
Jigoro Kano met steun vanuit onder 
meer het Sportakkoord meerdere 
activiteiten. Begin december is er 
het jaarlijkse instaptoernooi, trainer 
Rezin van der Kamp geeft judoclinics 
op scholen en in maart biedt de 
vereniging gratis judoworkshops 
voor basisschoolleerlingen. Hiermee 
willen ze zoveel mogelijk kinderen 
kennis laten maken met deze mooie 
verdedigingssport. Iedereen die 
geïnteresseerd is kan vrijblijvend 
langskomen voor een eerste indruk en 
drie gratis proefl essen volgen.
Voorzitter Arda van Dam: “Wij willen 
graag onze leden helpen het maximale 
uit hun judo te halen. Daarvoor hebben 
wij de JBN nodig. Met het behalen van 
het JBN keurmerk onderstrepen wij 
onze gezamenlijke ambities en kunnen 
we laten zien dat we zowel op de mat 
als achter de schermen een serieuze 
club zijn waar je veilig en met plezier de 
judosport kunt beoefenen”.

Meer informatie is te vinden op
www.jigorokano.nl

©Rene Stout

Jigoro Kano
behaalt het JBN Keurmerk 



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

HARTVEILIG RUINEN
Naoberhulp, de levensreddende schakel bij een reanimatie

www.hartveiligruinen.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 IJzer inleveren in Ruinen - Hees 21

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

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

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

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

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 huidoneff 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 / fi 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

IJsbeeldenfestival zwolle
Dikke jas aan muts op en gaan! Jans ging met zijn camera naar 
Zwolle om het IJsbeeldenfestival te bezoeken en vast te leg-
gen. Mooie plaatjes maar brrrr... wat was het koud! Nog meer 
foto’s zien?  Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting!

Te huur in centrum Ruinen

RUIM APPARTEMENT 
met terras op het zuidoosten

Indeling: hal, ruime keuken, royale woonkamer
met schuifpui naar terras, ruime badkamer, 

2 slaapkamers en cv-ketelruimte

Per 1 mei 2023 beschikbaar
Aanvaarding in overleg

Fam. Emmink
Mr. Harm Smeengestraat 35 

7963 BN Ruinen
Mail: l.emmink@home.nl

TIP Ruinen verhuist maar 
blijft op de brink
RUINEN - Femke Anne heeft in 2017 het Toeristisch Informatie 
Punt (TIP) Ruinen overgenomen. Dat was destijds op verzoek 
omdat het zelfstandig kantoor op de brink ging sluiten. Nu, 
jaren later, is haar tijd gekomen om deze functie over te dragen. 
Ze heeft daar met ingang van 1 april een prachtige bestemming 
voor gevonden: ‘t Wapen van Ruinen, Brink 17.

Win-Win
Restauranteigenaren 
Roelie en Gert Boverhof hoefden niet 
lang na te denken over het verzoek 
van Femke Anne. Gert: ‘Het is een win-
winsituatie. De toeristen kunnen nog 
altijd op de brink terecht voor informatie 
en fiets- en wandelkaarten. Daarbij 
komt dat wij Ruinen goed kennen, dus 
informatie over de omgeving verstrekken 
zal ook geen probleem zijn’. 

Roelie vult aan: ‘We maken een hoek vrij in het restaurant waar de 
folders komen en waar mensen even rustig kunnen zitten om een 
kaart te bekijken. Dat kan overdag maar ook ’s avonds en in het 
weekend’. Kijk voor informatie en openingstijden op
www.hetwapenvanruinen.nl 

Focus op kunst en workshops
Het overdragen van de TIP geeft Femke Anne de gelegenheid 
om de focus volledig te leggen op het maken en verkopen van 
kunst, en het geven van workshops. Femke Anne: Daar heb ik mijn 
handen vol aan. De workshops kunnen de hele week door geboekt 
worden, ook op zaterdag. Het is puur genieten om ervoor te zorgen 
dat mensen met iets moois de deur uitgaan wat ze zelf gemaakt 
hebben! En natuurlijk is een groot voordeel van mijn locatie dat 
er voor of na de workshop gebruik gemaakt kan worden van de 
horeca op de brink voor een borrel, lunch of diner.
Voor informatie over de workshops: www.femke-anne.nl
Via telefoon of Whatsapp kan ook 06 143 481 08



ColumnVan wim

 ©aangeleverde foto

FOLLOW YOUR DREAMS

Het vissen heeft mij 
altijd achtervolgd in mijn 
schoolloopbaan en zit al 
jaren in mijn bloed. Er is geen 
ontkomen aan. Ook tijdens mijn 
onderwijsperiode op de lagere 
school als meester in Dwingeloo. 
In 1994 ben ik afgestudeerd 
aan de PABO in Meppel. Na 
drie dagen thuis te hebben 
rondgelopen, kon ik direct aan 
het werk op de plaatselijke 
openbare basisschool. Daar heb 

ik hele mooie tijden meegemaakt en hele mooie herinneringen 
gemaakt. Ik heb musicals geschreven voor de leerlingen van 
groep 8, zoals bijvoorbeeld ‘Als een vis in het water’. Alles wat met 
water te maken had, stond centraal. Synchroonzwemmen onder 
een prachtig blauw kleed, Bert en Ernie in het bad met het lied 
‘Zoek de Zeep’, het was hilarisch. Tevens heb ik zeemansliederen 
gezongen en opgevoerd, prachtige uitvoeringen laten zien aan 
de ouders, spannende schoolvoetbaltoernooien begeleid en 
mooie projecten met leerlingen laten zien. Heel veel mensen 
heb ik leren kennen en heel veel leerlingen heb ik zien gaan en 
komen. 

Eén herinnering zal mij altijd bijblijven en staat op mijn netvlies 
gebrand. Ook hier komt het vissen weer terug.  We schrijven 
het jaar 2003. Vier leerlingen hebben over een prijsvraag in het 
hengelsportmagazine Beet gelezen. Ze moeten een werkstuk 
maken over vier vissen. In overleg met mij gaan ze aan de slag. Ze 
gaan er helemaal in op. Mooi om te zien. Ik maak mij geen illusies. 
De landelijke hoofdprijs is een week vissen in het prachtige 
Zweden, dat zal er vast niet inzitten. Als het werkstuk eindelijk 
klaar is, zijn we 65 pagina’s verder. 

De leerlingen hebben het zelf gemaakt. In eigen woorden, in 
eigen overleg. Prachtige processen heb ik gezien. Samenwerken, 
overleggen, luisteren, afspraken maken en nakomen, 
communiceren en gezamenlijk een doel nastreven. Is dit niet 
waar het onderwijs om draait? Ja, ik weet het. Je kan hier 
geen scores of cijfers aanhangen, maar ik weet zeker dat deze 
leerlingen heel veel hebben geleerd. Die kennis gebruiken ze 
tegenwoordig in hun eigen loopbaan.
Aan het werkstuk zelf heb ik niet veel hoeven doen. Her en der 
wat bijschaven en de opmaak een beetje bijwerken, meer was het 
niet. Echt een werkstuk van en door de leerlingen. Wanneer ik het 
werkstuk opstuur, hoor ik mijn directeur Albert Elken nog zeggen: 
“Besef je wel dat je de hoofdprijs wel eens kan gaan winnen?”
 Ik liep lachend weg.

Vier weken later word ik op een donderdagmiddag gebeld door 
de hoofdredacteur van Beet. We zijn de winnaar geworden en 
mogen een week vissen in Zweden. Ongeloof, blijdschap en 
een onbeschrijfelijk gevoel zijn ons deel. Als meester met vier 
leerlingen helemaal naar Zweden. Wat een avontuur, wat een 
week. De leerlingen zijn tijdens deze visvakantie compleet in de 
watten gelegd. Het ontbrak hen aan niets. Geweldig. Wanneer ik 
mijn fotoboeken doorblader, komen er prachtige herinneringen 
naar boven. Het was een week om nooit te vergeten. 

Inmiddels ben ik werkzaam op het Zone College in Zwolle. Zeven 
jaar geleden heb ik deze overstap gemaakt naar het Middelbaar 
Beroeps Onderwijs; de opleiding Sportvisserij & Waterbeheer. Van 
mijn hobby heb ik letterlijk mijn werk gemaakt en daarmee is een 
droom uitgekomen. Lesgeven en ook nog eens praten over water 
en alles wat met vissen te maken heeft. Prachtig!
Is er een groot verschil met het basisonderwijs? Mijn antwoord 
kan kort zijn. Nee. Op de basisschool spelen andere zaken dan 
op het MBO. Dat is logisch, want de studenten in het MBO zijn 
ouder. Het zijn jongvolwassen mensen terwijl de leerlingen in 
het basisonderwijs veel jonger zijn. Inderdaad, ik spreek over 
leerlingen en studenten. Onze opleiding is een dagopleiding op 
MBO-niveau 3 en 4. Per week gaan de studenten vier dagen naar 
school en één dag naar stage. Aan het einde van het schooljaar 
is er een lange stageperiode van meerdere weken. Bij het 
stagebedrijf kunnen de studenten hun kennis en vaardigheden 
in de praktijk brengen. Niet zelden ligt er een betaalde baan voor 
hen in het verschiet. 

Jonge mensen zijn de toekomst van ons land. Geef ze een 
kans. Help ze wanneer ze vragen hebben. Geniet van de mooie 
verhalen over hun belevenissen. Of het nu gaat over vissen of 
over wat ze in het weekend hebben gedaan. 
Ik kan er smakelijk om lachen. Ik blijf er jong bij.

Uitnodiging BOVC Evenement
Met gastspreker Edino van Dorsten
Wees er snel bij want vol =  vol!

RUINEN - Iedereen is welkom – de zaal is al voor een groot deel 
gevuld.  Inschrijven kan nog tot 1 maart 2023, er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar.
Veerkracht – Identiteit – Overleven
met gastspreker Edino van Dorsten en meerdere koffi  ebreaks 
met een barista van Moods Coff ee. 
 
Edino van Dorsten bekend van De kinderen van Ruinerwold en 
Kamp van Koningsbrugge neemt ons mee tijdens zijn lezing naar 
maandag 14 oktober 2019, de dag dat hij uit zijn huis werd gehaald 
door de politie. Een meer dan 50 uur durend verhoor is een cruciaal 
punt geweest in zijn leven.  Defi nitieve keuzes voor zowel zijn eigen 
leven als dat van zijn vader, broertjes en zusjes.

Chronologisch worden we meegenomen in het leven van Edino. 
Gevangen en niet geaccepteerd worden in twee werelden. De 
dag dat Edino voor zichzelf koos was ook de dag dat hij zich voor 
het eerst verloren voelde in een nieuwe wereld. Van de straat, via 
maatschappelijke trajecten een omslag naar het “juiste pad”. 
De lezing is confronterend, raakt en heeft een positief en 
inspirerend einde. Edino kijkt er naar uit een lezing voor ons te 
mogen verzorgen op 8 maart 2023 in Ruinen.    
 

Datum: 8 maart | Tijd: 15.00-18.00 uur 
Locatie: A plus Business, Voor de Blanken 33 Ruinen

 
Kosten: € 29,95 |  Inschrijven: info@bovc.nl

 
We kijken er naar uit jullie te mogen ontmoeten. 

Alien Oelen-Jurjens |  Ingrid van Lieshout | Gerda Boertien



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?

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

� � �
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BETROUWBAAR VAKMANSCHAP

REPARATIE, 
ONDERHOUD 
& APK

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

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

NIEUW!

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

wemmenhoveautos.nl

Familiebedrijf sinds 1945

Hedwig Oude Hendriksman
tel. 06 122 483 87 of bestuur@dorpshuisruinen.nl

Ben jij ondernemend en proactief en
wil jij meehelpen ons Dorpshuis nog leuker te maken?
Vind jij het leuk om met vrijwilligers samen te werken,

ze aan te sturen en aanspreekpunt te zijn
van de gebruikers van ons Dorpshuis?

Dan zoeken wij jou! 
Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover.

Neem contact op met onze voorzitter

Dorpshuis Ruinen ’t Neie Punt zoekt

EEN NIEUWE COÖRDINATOR

Doneer via
unhcr.nl

Steun de 
slachtoffers 

van de 
aardbevingen



MODESHOW
V A N  O N Z E  V O O R J A A R S / Z O M E R C O L L E C T I E

DINSDAG 21 MAART 2023

WOENSDAG 22 MAART 2023

10.00 UUR |  14.00 UUR |  19.00 UUR |  IN ONZE WINKEL AAN DE WESTERSTRAAT 
AANMELDING: 0522 473 240

19.30 UUR |  DORPSHUIS BUDDINGEHOF RUINERWOLD
AANMELDING: 0522 473 240 OF 0522 481 340
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Laat ons even weten dat u komt, dan reserveren wij een plekje voor u!
Boetiek De Smederije | Westerstraat 12 Ruinen  | 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl
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Zin in een 
workshop?

Naar voorbeeld schilderen
  1,5 uur €25 pp      2,5 uur €35 pp

Vaas met servetten 
  2,5 uur €35 pp      

Klomp(en) beschilderen
  1,5 uur €25 pp      2,5 uur €35 pp

Abstract schilderen
  1,5 uur €25 pp      2,5 uur €35 pp

Samen schilderen (grootouder/ouder, kind)
  1,5 uur €25     

Alle workshops zijn op afspraak. Prijzen zijn inclusief materiaal 
en wat drinken/koekje – vanaf 2 personen.

Brink 5 Ruinen (naast de Mariakerk) 
www.femke-anne.nl

06-14348108

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

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf



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

 ©aangeleverde foto

Militairen en brandweerlieden 
trainen samen
DE WOLDEN - Op woensdag 22 en donderdag 23 februari traint 
Defensie met een compagnie van de luchtmobiele brigade 
uit Arnhem op twee plaatsen in De Wolden; rond en in de 
brandweerkazernes Ruinerwold en de Wijk/Koekange. Hierbij 
wordt geprobeerd een complexe situatie te creëren. Gemeente 
De Wolden geeft ruimte aan deze oefening omdat zij het 
belangrijk vindt dat militairen realistisch kunnen trainen. 
 
Op woensdagmiddag 22 februari komen militairen met bootjes 
naar de kazerne Koekange/de Wijk. Op donderdagochtend 
rijden militaire jeeps Ruinerwold binnen en komen militairen 
per helikopter aan. Op beide locaties begint de oefening met 
het ‘afgrendelen’ van de omgeving van de brandweerkazernes. 
Dit gebeurt met ongeveer negen open legerjeeps met daarin 
bewapende militairen. De openbare weg blijft hierbij toegankelijk. 

In een straal van ongeveer 50-250 meter rondom het de kazerne 
wordt de omgeving gecontroleerd op de aanwezigheid van ‘de 
vijand’. Als de situatie ‘veilig’ is, landt er in Ruinerwold op een stuk 
land in de buurt van de kazerne een transporthelikopter (chinook). 
Daaruit komen ongeveer 30 militairen. 
Zij ‘veroveren’ de kazerne. Hierbij zijn schoten hoorbaar zijn, maar 
wordt niets geraakt (losse fl odders).

Nieuwe subsidie helpt inwoners 
bij het vergroenen van de tuin
DE WOLDEN - Vanaf 1 maart kunnen inwoners subsidie 
aanvragen voor het groener maken van hun tuin zodat deze 
beter bestand is tegen bijvoorbeeld hitte en wateroverlast. 
De subsidie komt ook beschikbaar voor bedrijven en 
maatschappelijke organisaties.

Deze subsidieregeling is opgezet door de partijen die 
samenwerken in Fluvius, het samenwerkingsverband in de 
afvalwaterketen en klimaatadaptatie tussen de gemeenten 
Hoogeveen, Meppel, Steenwijkerland, Midden-Drenthe, 
Westerveld, De Wolden, waterschap WDO Delta en de provincies 
Drenthe en Overijssel.

Aan de slag met aanpassingen aan droogte, hitte en wateroverlast
Periodes van hitte, droogte en wateroverlast komen helaas steeds 
vaker voor. Dit vraagt om aanpassing van bijvoorbeeld parken 
en straten, om water op te kunnen vangen en om oververhitting 
tegen te gaan. Gemeenten, provincies en het waterschap werken 
hier samen aan. Daarbij is de inzet van inwoners, bedrijven en 
organisaties ook hard nodig. Immers, zo’n 50 tot 70% van de regio 
is privéterrein. Het is belangrijk dat ook dit terrein bestand is tegen 
de elementen. De nieuwe subsidieregeling is bedoeld om mensen 
te helpen hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Voordelen van een duurzame leefomgeving
De subsidie kan vanaf 1 maart aangevraagd worden voor 
verschillende maatregelen, zoals het opvangen van regenwater, 
vervangen van tegels door planten of het aanleggen van een 
groen dak. Het zorgt niet alleen voor een veilige omgeving, het 
draagt ook bij aan woongenot: een groene leefomgeving biedt 
meer koelte in de zomer en regenwater kan makkelijk wegzakken 
in de aarde of opgevangen worden voor gebruik. Bovendien komt 
het de biodiversiteit ten goede.

Aanvragen vanaf 1 maart
De subsidieregeling is vanaf 1 maart aan te vragen. In de loop van 
februari volgt uitgebreide informatie over de mogelijkheden en 
over hoe aan te vragen.

Vertrek wijkagent
Albertje Lensen
RUINEN - Woensdag 15 maart 2023 is de laatste werkdag van 
wijkagent Albertje Lensen. 
Zij is sinds 2015 wijkagent van Ruinen, Ansen en Echten.
Per 1 juni 2023 gaat zij gebruik maken van haar prepensioen.

Albertje wil langs deze weg laten weten dat zij altijd met veel 
plezier in Ruinen en omgeving heeft gewerkt en met genoegen 
terugkijkt op alle contacten die zij in 8 jaar heeft opgebouwd.

Er komt een opvolger(ster) voor Albertje, maar op dit moment is 
het nog niet bekend wie haar plaats gaat opvullen.

Op 15 maart van 15.30 tot 17.30 uur kun je Albertje persoonlijk 
‘tot ziens’ wensen in het Wapen van Ruinen, Brink 17 te Ruinen.



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 8 maart 2023
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 28 FEBruari 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?
 Zeg het ons! T. 06 143 63 134
 info@ruunderwaopen.nl of
 klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

Zondag 26 februari
Mariakerk 10.00 uur pastor A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. M. Paas-Veenstra

Zondag 5 maart
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. M. Paas-Veenstra

Woensdag 8 maart Biddag voor het gewas
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur ds. M. Paas-Veenstra

Zaterdag 11 maart
‘t Neie Punt 18.30 uur G. Bijl 

Zondag 12 maart
Mariakerk 10.00 uur pastor A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. E. van Beesten

Zondag 19 maart
Mariakerk 10.00 uur ds.T.J. Braam
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. M. Paas-Veenstra

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

E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

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

Hersengym in ‘t Neie Punt
Uitslagen

RUINEN - Op 9 februari was er weer Hersengymnastiek in 
‘t Neie Punt. Dit zijn de uitslagen:

1. Smitties     100 punten
2. Armweide 1 en De Akkers beide   96 punten
3. Armweide 2 en Taxi Rudi beide   84 punten
4. Jordaan     80 punten
Publieksprijzen:  Mark Dubbeldam en Liesbeth Koster
Sponsor Stichting Ruinen 1865.

De volgende wedstrijdavond is donderdag 9 maart,
aanvang 20.15 uur in ’t Neie Punt. Publiek is welkom.

GRIEP

Snötterige neuzen
Ogen waor water uut löp
Een pieperige börst
Barstende pien in de kop
Mu in de bienen
Een zwaore hoest
Rillerig en sloeg
En wat een geproest
Soesende oren
De hals döt oe zèèr
Krummelt eerst deur
Dan wil het niet mèèr
Moe perst citroenen
Va wil een grok
De kinder een krukie
Moe hef het drok
Men nimp pillen en smèèrsels
Um e hals een warme doek
Gien smaak in de mond mèèr
En pien in de boek
De ien nao de aander
Kröp under de wol
Moe sjouwt met potten
Hoe holdt ze het vol
Is elk wèèr in de bienen
Dan wordt moe kold en hiet
Zij zeg: “loat mij mar mooi rusten
Want ’t möt hebben ….. zien tied!”

  -Janny Kok-Wolbers



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 fi etsavontuur - www.opfi etsavontuur.nl
Dagelijks starten Kloosterstraat 12, Ruinen

Huus met de Belle 
Informatiecentrum & Plattelandswinkel | Echten
Geopend
voorjaarsvakantie t/m paasvakantie do. t/m zo. 13.00 - 16.30 uur 
paasvakantie t/m herfstvakantie di. t/m zo. 13.00 - 16.30 uur
herfstvakantie t/m kerstvakantie do. t/m zo. 13.00 - 16.30 uur
www.huusmetdebelle.eu

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  
 
  5 maart      Intechneau  MTB Marathon Ruinen
  8 maart      Evenement met gastspreker Edino v. Dorsten
                         A plus Business | Voor de Blanken 33 Ruinen
  8 maart      Rock & Lol Popkoor 2000|’t Neie Punt
11 maart     Café Quiz|Café  Hees
11 maart     Jaarconcert Crescendo|Buitencentrum De Poort
13 maart     Lezing Biodiverse tuin en bestuivers|‘t Neie Punt
19 maart     Kroeg-tot-Kroegloop|Café  Hees
   1 april        Koppeldartstoernooi|De Marse Ruinen

Oud ijzer en recycle-actie Belangenvereniging Oosteinde
25 maart 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, fi etsen, 
elektrakabels, accu’s, cv ketels, koelkasten en diepvriezers.
Info: Edwin Weide 06 237 923 29 of
belangenvereniging.oosteinde@gmail.com

DOEN IN
ZUIDWEST DRENTHE

MEER INFO
- www.ruinen.nl
- www.dorpshuisruinen/activiteiten

Evenementen voor deze rubriek kun je 
aanmelden op: info@ruunderwaopen.nl
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

Met de QR-code of de handige app ben je 
snel op de hoogte van de activiteiten- en 
evenementenagenda in  Zuidwest Drenthe. 

Meer ruimte voor heide in 
Anserdennen
ANSEN - In de Anserdennen voert Natuurmonumenten op dit 
moment beheerwerkzaamheden uit. Het landschap wordt opener 
en transparanter. Dit is goed voor het herstel van de heide die 
hier groeit. Dit is goed te zien vanaf het zandpad dat van het 
Witteveen naar het fi etspad richting Theehuys Anserdennen 
loopt.

Licht en lucht
De Anserdennen is een bijzonder gebied tussen de natte heide van 
het Dwingelderveld en de Ruiner Es. Dit kleinschalig heidegebied, 
op grens van Dwingelderveld, groeit de laatste jaren steeds 
meer dicht met bomen en struiken. Om de heide robuuster en 
toekomstbestendig maken is er een projectplan ontwikkeld. Dit 
houdt in dat bomen langs de randen van de heide verdwijnen om de 
planten daar licht en lucht te geven.

Bijzonder stukje heide
Bewoners en bezoekers die deze plek kennen weten hoe bijzonder dit 
stukje heide tussen Achterlandse Veen en het Witteveen is. Het heeft 
een glooiende ondergrond met oude vliegdennen en zandpaden. 
Voor het Dwingelderveld is het uniek, vooral omdat hier struikheide 
groeit, een voorbeeld van droge heide en niet de natte heide waar 
het nationaal park bekend om is. Hierdoor leven er ook andere 
soorten. Herstel van de struikheide op deze locatie is goed voor bijen, 
vlinders, bloemen en zon minnende dieren zoals levendbarende 
hagedis en adder. Door het aanwezige bos te verminderen sluit het 
ook landschappelijk beter aan op de rest van het Dwingelderveld.

Instandhouding
Deze werkzaamheden komen voort uit het beheerplan Natura 
2000 en dienen de instandhoudingsdoelen voor aangewezen 
habitattypen en soorten. Omdat ze voortvloeien uit het beheerplan 
zijn ze daarmee vrijgesteld van ontheffi  ngen. Het doel van de 
werkzaamheden is om de via Natura 2000 beschermde natuur te 
versterken zoals het beheerplan ook eist.

 ©NM | Sanne van Gemerden



Laten we het speciaal maken...

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

Pesse
& Assen

www.voortmanpesse.nl   |   www.voortmanassen.nl

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

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

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

notariaat & mediation
Stotijn

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:


