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RUINEN - Op zaterdag 29 april 
opent het zwemseizoen in Ruinen. 
U bent dan weer van harte welkom 
in het warmste buitenzwembad 
van Nederland voor recreatie en 
activiteiten in en om het water. Kijk 
voor alle informatie op de website: 
www.zwembadruinen.nl.

Werk achter de schermen
Om in de zomer volop veilig 
zwemplezier te kunnen bieden werkt 
de klusgroep van het zwembad de 
hele winter door. Een greep uit de 
klussen die deze winter weer geklaard 
zijn: vervangen van de rollen voor de 
afdekdekens van de baden, plaatsen 
nieuwe banken rondom de zwembaden, 
vervangen keerkleppen i.v.m. legionella 
beleid, snoeiwerk rondom het speelveld 
en nieuwe beplanting, vervangen 
afvoerputjes in het straatwerk en een 
grondige renovatie van het ondiepe 
bad. Alles om de kwaliteit van ons 
zwembad op niveau te houden!

Druppelactie
Ook dit jaar houden we weer de 
traditionele druppelactie waarmee 
zwemliefhebbers kunnen sparen 
voor korting op hun abonnement. 
Nog t/m 29 april 2023 krijgt u bij 
meerdere ondernemers in Ruinen 
gratis spaarzegels, ook wel ‘druppels’ 
genoemd. Per volle spaarkaart krijgt u 
€ 10,- korting op uw abonnement voor 
Zwembad Ruinen. Een uitstekende 
reden om binnen het dorp uw inkopen 
te doen! Informatie over het sparen 
en het inwisselen van uw volle kaart 
staat op de spaarkaart. Spaarkaarten 
kunt u ophalen bij de PLUS in Ruinen. 

Activiteiten
Staat u al te trappelen om in het water 
te springen? Via de website kan er 
nu al ingeschreven worden voor alle 
activiteiten. Aqua aerobic, wobble 
board, zeemeerminzwemmen of de 
ABC-zwemlessen voor uw kind. 

Zwembad Ruinen biedt meer dan 
alleen een dagje recreatie in en om het 
water! Kijk op www.zwembadruinen.nl/
activiteiten of op www.zwembadruinen.
nl/zwemlessen voor alle mogelijkheden 
en het juiste inschrijff ormulier. Let 
op: de zwemlessen voor diploma A 
zitten inmiddels al vol. De zwemlessen 
voor diploma B zijn op maandag en 
woensdag of dinsdag en donderdag om 
15 uur, de zwemlessen voor diploma 
C zijn op zaterdag om 8.15 uur. De 
zwemlessen duren 45 minuten. 

Abonnementen
Uw abonnementspas kunt u snel en 
eenvoudig bestellen via
www.zwembadruinen.nl/abonnement.
Ook de activiteiten of de zwemlessen 
die u wilt toevoegen aan uw 
abonnement komen op dezelfde pas 
te staan. Had u vorig jaar ook een 
abonnement? Dan kunt u dezelfde 
pas gebruiken en deze via de website 
opnieuw activeren voor een zomer lang 
zwemplezier.

Magazine
Binnenkort ontvangt u het magazine 
van Zwembad Ruinen weer met 
daarin alle praktische informatie over 
openingstijden, toegangsprijzen en 
activiteiten.
Tot ziens in Zwembad Ruinen!

©Zwembad Ruinen

Vanaf 29 april
weer waterpret in
Zwembad Ruinen



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

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf



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

brrr...Op naar het voorjaar!
Zaterdagochtend 11 maart werden we wakker in een mooie 
witte winterwereld. Misschien zijn dit de laatste schaarse
winterbeelden op weg naar het voorjaar?
Maart roert zijn... en april doet...Nog meer foto’s zien? 
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting!

UITVAARTVERENIGING
‘‘DE LAATSTE EER’’

RUINEN

Jaarvergadering
Op maandag 3 april 2023 om 20.00 uur 

in Café Hees, Brink 47 te Ruinen

AGENDA
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag secretaris 
5. Verslag kascommissie
6. Financieel verslag van de penningmeester
7. Contributieverhoging
8. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. W. Strijker
9. Rondvraag
10. Sluiting
Het bestuur

BERICHT VOOR LEDEN
	Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, mits beide ouders lid zijn.
 Kinderen moeten door de ouders aangemeld worden. 
	Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar wordt 
 automatisch contributie geïnd, mits anders wordt doorgegeven. 
	Graag alle wijzigingen betreffende adressen, Ibannummer, enz.
 doorgeven aan het secretariaat: dle.ruinen@gmail.com
	Voor verdere informatie met betrekking tot vergoedingen en
       wie te bellen bij overlijden verwijzen wij naar de website:
       www.delaatste-eerruinen.nl

www.vleesservicedegraaf.nl

€   7,99 elders € 11,99
€   7,99 elders € 11,99
€   7,99 elders € 13,99
€   8,49 elders € 11,99
€ 10,99 elders € 16,99

€ 11,99 elders € 15,99

Rundergehakt      2x 500 gr.
Kipdijvlees      2x 500 gr.
Kip� let       2x 500 gr.
Speklapjes zonder zwoerd
Kipdöner gegaard 2x 500 gr.
Ambachtelijke
kipschnitzels       2x 500 gr.

AAN

BIEDING!



ColumnVan wim

WAAROM IS  SPORTVISSEN ZO BELANGRIJK?

Sportvissen is een 
uitstekende manier om 
de natuur te verkennen, 
te ontspannen en 
nieuwe vaardigheden te 
ontwikkelen. Het wordt 
al eeuwenlang als een 
favoriete hobby beoefend, 
met verschillende stijlen 
en technieken die het 
mogelijk maken om zowel 
voor de sport als voor de 
voedselvoorziening te 
vissen. 

Hoewel vissen door de eeuwen heen steeds populairder is 
geworden, heeft het vandaag de dag een bijzonder belangrijke 
rol gespeeld in het leven van veel mensen. In dit artikel zal ik 
een aantal van de voordelen van sportvissen bespreken.

Ten eerste is het een manier om buiten te komen en te 
genieten van de natuur. Door de viswateren te verkennen en 
de vissen te observeren, kunnen mensen de natuur op een 
nieuwe manier beleven. Sportvissen is ook een geweldige 
manier om nieuwe plekken te ontdekken, vaak met prachtige 
uitzichten en interessante landschappen.

Ten tweede is sportvissen een goede manier om te ontspannen 
en je geest te kalmeren. Veel sportvissers geven aan dat het 
een rustgevende activiteit is die hen helpt om het dagelijkse 
leven even te vergeten. De stilte en de rust van de omgeving 
maken het gemakkelijk om je te concentreren op je omgeving 
en je gedachten te laten dwalen.

Sportvissen is ook een leuke manier om nieuwe vaardigheden 
te leren. Het is een uitdagend proces om te leren hoe je 
de juiste materialen moet gebruiken, de juiste technieken 
moet toepassen en de targetvissen te vangen, wat allemaal 
nieuwe kennis vereist. Het leren van deze vaardigheden kan 
uiteindelijk helpen om mensen meer vertrouwen in hun 
eigen vaardigheden te laten krijgen en tevens je netwerk te 
vergroten.

Ten slotte is sportvissen ook een goede manier om gezond te 
blijven. Uit onderzoek is gebleken dat het regelmatig vissen 
het risico op hartziekten, beroertes en diabetes vermindert. 
Ook heeft het een positief eff ect op de geestelijke gezondheid. 
Door de frisse lucht en de rustgevende omgeving, kunnen 
mensen zich meer ontspannen en stress verminderen. Vooral in 
een wereld die zeer complex, hectisch en gehaast is.  Kortom, 
sportvissen is een manier om de natuur te verkennen, te 
ontspannen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Het is 
ook een goede manier om gezond te blijven en de geestelijke 
gezondheid te verbeteren.

Daarom is sportvissen een uiterst belangrijke activiteit voor 
veel mensen, die zowel fysieke als mentale voordelen biedt. 

Bedenk hierbij dat er in Nederland ongeveer 800.000 
mensen vissen. In coronatijd waren dat zelfs meer dan een 
miljoen mensen. De sportvissers zijn samen verenigd in de 
overkoepelende organisatie Sportvisserij Nederland dat 
gevestigd is in Bilthoven. De hengelsporters zijn de 2de 
vereniging van Nederland achter voetbal wat nog steeds de 
meeste leden heeft.  Gezamenlijk brengen deze hengelsporters  
een bedrag bijeen tussen de 600 en 750 miljoen euro voor 
onze economie. Hengelsportzaken, visgidsen, eigenaren van 
commerciële viswateren en karperwateren, botenbouwers, 
hotels en Bed en Breakfasteigenaren, viskwekerijen hebben er 
allemaal hun bestaan van. 

Er liggen echter grote gevaren op de loer. Steeds meer 
politieke partijen krijgen voet aan de grond. Er zijn al steden 
in Nederland waar men het vissen wil gaan verbieden.  Stel je 
voor dat het vissen verboden wordt. Dan kan ik u verzekeren 
dat er heel veel mensen in de ziektewet belanden. Wat zullen 
de kosten dan zijn voor onze maatschappij en werkgevers? 

Draaien we dat met een sportvisserijverbod allemaal 
de nek om? 
Dat kan en mag toch niet zo zijn in een land als Nederland.  

Samenwerking EHBO–
vereniging Ruinen en Stichting 
Evenementen Ruinen
RUINEN - Eind vorig jaar hebben afgevaardigden van het 
bestuur van de EHBO-vereniging Ruinen en Stichting 
Evenementen Ruinen (SER) samen gekeken naar een nadere 
samenwerking.

Wat is de SER
Stichting Evenemententerrein Ruinen exploiteert het 
evenemententerrein van Ruinen en stimuleert het gebruik ervan. 
Het terrein wordt o.a. gebruikt voor evenementen, activiteiten en 
bijvoorbeeld het circus, festival, een braderie, fair, of themamarkt 
maar kan ook gebruikt worden als parkeerterrein bij andere 
evenementen of activiteiten. Ook voor bijvoorbeeld een oldtimer 
treff en / weekend is het terrein geschikt.

Wat is de EHBO-vereniging Ruinen 
EHBO-vereniging Ruinen is een actieve vereniging met een kleine 
50 leden, zowel jong als oud. De vereniging is werkzaam in Ruinen 
en omgeving en heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij 
ongelukken te bevorderen. Dit doen wij door het aanbieden van 
diverse opleidingen op het gebied van eerste hulp. Daarnaast door 
het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp door het bemannen 
van hulpposten tijdens evenementen.

Samenwerking
Er komt vandaag de dag heel wat bij kijken om een evenement te 
organiseren. Vergunning, stikstof en nog meer van die randzaken. 
En toch krijgen we het elke keer weer voor elkaar en wordt er een 
prachtig evenement neergezet. De SER en de EHBO-vereniging 
zijn vaak betrokken bij een evenement. Organisatoren kunnen bij 
de SER spullen huren die ze nodig hebben op hun evenement en 
de EHBO is vaak zichtbaar aanwezig. Twee organisaties die veel bij 
evenementen in Ruinen e.o. worden gevraagd. We zien daarin ook 
een belang om samen te werken. 
SER: “Wij willen graag veel evenementen organiseren/ voorzien 
van spullen. Maar daar zijn veel vrijwilligers bij nodig.” 
EHBO: “Voor het evenement zijn vaak wel vrijwilligers maar de 
EHBO put uit een klein aantal actieve vrijwilligers, hoe meer 
evenementen erbij komen hoe meer belasting op de vrijwilligers."
Beide organisaties zien dan ook het belang om meer EHBO’ers 
erbij te krijgen zodat er meer evenementen georganiseerd kunnen 
worden. Als iedereen zo af en toe eens vrijwilliger is op een 
evenement heeft iedereen daar plezier van. “Met en voor elkaar!” 

Nieuwe vrijwilligers
Doel van de samenwerking is dan ook meer EHBO-vrijwilligers op 
te leiden of te werven. Als elke vereniging een paar vrijwilligers 
heeft met een EHBO-diploma, dan wordt de werklast verdeeld 
over meer personen. Als een vrijwilliger nog niet over een
EHBO-diploma beschikt, is dat geen probleem. Een opleiding 
wordt geregeld georganiseerd en kost niet heel veel tijd. De 
kosten van de opleiding worden vaak gewoon vergoed door je 
verzekering. Als je daarna aansluit bij de EHBO-vereniging, kun je 
via de vereniging de herhalingscursus volgen. 

©Jans Schulting



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?

RUINEN

WIJ ZOEKEN U!
Wilt u graag helpen als EHBO-vrijwilliger bij diverse evenementen in en rond Ruinen 

meld u dan aan bij voorzitter@EHBOruinen.nl

Heeft u nog geen EHBO-diploma maar wilt u wel graag helpen dan kunt u informatie 
opvragen over de basiscursus.

Dit kan bij voorzitter@EHBOruinen.nl of cursus@EHBOruinen.nl

ECHTSCHEIDING |EINDE RELATIE?

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

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

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



Eind april of begin mei kan dan een conclusie getrokken worden. Bij voldoende 
belangstelling zal dan een informatiebijeenkomst georganiseerd waar gedetailleerde 
informatie gegeven zal worden en vragen beantwoord kunnen worden. 
Wij zijn benieuwd.

Een werkgroep van Dorpsbelangen Rune heeft onderzocht of het mogelijk is in Ruinen en Ansen deelauto’s te plaatsen.
De conclusie is dat dit mogelijk is als hier voldoende belangstelling voor bestaat.
Daarom wordt nu een korte enquête gehouden. Onderaan dit artikel staat waar u de enquête kunt vinden.

Waarom dit initiatief? 
In 2020 wilde men in Ansen een deelautoproject starten. Het draagvlak leek toen te klein en men vroeg Dorpsbelangen 
Rune om dit op te pakken. Dat leek een goed idee en werd in de dorpsvisie 2021 opgenomen. Corona maakte het echter 
lastig dit idee uit te werken. In het najaar van 2022 is een werkgroep aan de slag gegaan. Er is nu een vorm gevonden 
die voor veel inwoners aantrekkelijk kan zijn.

Wat is een deelauto?
De naam zegt het al: een deelauto is een auto die door meer mensen gebruikt wordt. Dat is soms � nancieel aantrekkelijk 
en het is goed voor het milieu. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt met mensen uit je eigen directe omgeving 
samen een auto gebruiken. Maar afspraken over de kosten en risico’s zijn dan vaak lastig. Er zijn commerciële bedrijven die 
deelauto’s exploiteren, zoals Greenwheels of MyWheels. Maar investeren in een plattelandsomgeving is voor hen nog niet 
aantrekkelijk. Er moest dus een andere vorm komen.

Waar is naar gezocht? 
De werkgroep vindt dat een deelauto een nieuwe, betrouwbare auto moet zijn, bij voorkeur elektrisch. Hij moet digitaal 
te reserveren zijn en ook digitaal toegankelijk zijn. Dus geen gedoe met sleutels ergens ophalen en inleveren. Je moet de 
auto kunnen reserveren maar ook op korte termijn kunnen gebruiken. De kosten en de service moeten duidelijk geregeld 
zijn. Denk daarbij aan verzekering, onderhoud, tanken of laden, pechhulp, wassen, schoonmaken en dergelijke. Ook het 
afrekenen van het gebruik moet overzichtelijk en eenvoudig zijn. Bovendien moet er eigenlijk meer dan één auto in de 
omgeving beschikbaar zijn zodat de kans groter is dat je een auto ook echt kunt gebruiken als je dat wilt. Tenslotte moet 
het ook voor voldoende mensen � nancieel aantrekkelijk zijn. Dat lijkt nu allemaal mogelijk.

Voor wie is dit interessant?
Een deelauto is interessant voor mensen die niet dagelijks een auto nodig hebben.
Dat kunnen mensen zijn die nu geen auto hebben maar het wel prettig zouden vinden af en toe een auto te kunnen 
gebruiken. Of mensen die wel een auto hebben maar daar weinig gebruik van maken. 
Voor huishoudens die een ‘tweede auto’ hebben en daar niet heel veel kilometers per jaar mee rijden kan dit zeker een 
goed alternatief zijn. Ook voor ondernemers die af en toe een extra auto nodig hebben kan dit aantrekkelijk zijn.

Voor mensen die veel rijden of hun auto dagelijks gebruiken is dit uiteraard geen handige- of voordelige oplossing.
De vaste lasten van een auto (afschrijving, verzekering, belasting en onderhoud) zijn voor een auto fors. En als je die auto 
weinig gebruikt zijn de kosten relatief nog hoger. Gebruik maken van een deelauto is dan een serieuze overweging.
Meestal is dat voordeliger en je kosten zijn beter beheersbaar. Nadeel is dat je de auto in de buurt moet ophalen en ‘m niet 
voor je eigen deur hebt staan. Dat is minder gemakkelijk. Dat kan overigens ook een voordeel zijn: je gebruikt de auto dan 
misschien kritischer wat � nancieel voordelig is en er komt misschien meer ruimte in je voortuin. Er is ook een kleine kans 
dat er net geen auto beschikbaar is als jij ‘m zou willen gebruiken. Maar als dat regelmatig zou gebeuren is er dus ruimte 
voor een extra deelauto.

Wat kost dat? 
De kosten zijn uiteraard een belangrijke overweging. Per maand betaal je als deelnemer een vast bedrag naar keuze 
van ongeveer 10 euro tot 60 euro. Daarnaast betaal je bij gebruik per kilometer en per uur een tarief. Hoe hoger je vaste 
bedrag hoe lager je gebruikskosten. Voor wie minder dan ongeveer 12.000 kilometer per jaar rijdt en de auto ook niet 
gedurende veel uren gebruikt is een deelauto meestal (veel) voordeliger.

En nu?
De werkgroep denkt dat deelauto’s als een betrouwbare- en � nancieel aantrekkelijke voorziening in Ruinen en mogelijk 
ook in Ansen haalbaar is. We vragen daarom aan iedereen die hier mogelijk belangstelling voor heeft vrijblijvend een 
enquête in te vullen. De enquête is vanaf nu gedurende drie weken digitaal te vinden via de link 
https://forms.gle/oMKvyVhbnW61qnan7. Ook via de onderstaande QR code kun je de enquête vinden. 
Op de site van DB Rune staat hij ook. Downloaden, invullen en naar info@dbrune.nl sturen is ook een mogelijkheid.

DEELAUTO’S IN RUINEN EN ANSEN?
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GRATIS TOILETTEN! 

BIERTJE € 2.50  |  DIVERSE EETTENTJES!
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CD-HAL - RUINEN
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BLOEIEND RUINEN
SLUIT LEZINGENSERIE SUCCESVOL AF
Terugblik 
Op maandag 13 maart hield Bloeiend Ruinen de laatste lezing van een serie van vier over 
biodiversiteit in de tuin. Joop Verburg, bekend van de Vlindertuin en het Vlinderommetje 
in Zuidwolde, nam ons aan de hand van prachtige, door hemzelf gemaakte, 
foto’s mee in de wonderbaarlijke wereld van vlinders en andere insecten in de tuin. 
Voor velen van ons ging een wereld open! We wisten niet dat er zoveel te zien is in je 
eigen tuin. Als je er maar oog voor hebt. Joop Verburg gaf ons dan ook een belangrijke 
les mee: kijken, kijken, kijken. Daar heb je soms het nodige geduld voor nodig, maar de 
foto’s van Joop maakten duidelijk dat je geduld meer dan beloond wordt. 
Nadat Joop ons door deze echte ‘droomwereld’ had gevoerd, - voor een droomwereld 
hoef je dus niet helemaal naar de Efteling - gaf hij ons nog wat tips hoe je je eigen tuin 
biodiverser kunt maken en dus nog aantrekkelijker voor vlinders, bijen en andere insec-
ten. Bovenaan zijn lijstje stond: werken met inheems plantmateriaal. Inheemse planten 
trekken namelijk inheemse beestjes aan. En er zijn nogal wat inheemse beestjes. Drenthe 
kent bijvoorbeeld al zo’n 360 bijensoorten!  Zo’n biodiverse tuin met inheemse planten, 
is trouwens op zich al een lust voor het oog met al z’n veelkleurige bloemenpracht! 

Deze lezing was de afsluiting van een serie die we op 6 oktober 2022 begonnen 
zijn. Die ging over ‘Groen doen in de tuin’. De tweede lezing in het najaar van 2022 
op 15 november had als onderwerp ‘Meer vogels in je tuin’. De derde lezing op 13 
februari was wat minder biodivers ingestoken en behandelde de cultuurhistorie 
van ons landschap (in het bijzonder in de buurt van Ruinen). In deze lezing werden 
we vanaf de ijstijd meegenomen in de ontwikkelingen (zowel natuurlijk als door 
menselijk ingrijpen) die de omgeving van Ruinen hebben gemaakt tot wat die nu 
is. De opkomst van de lezingen was boven verwachting. Gemiddeld hebben ruim 
50 mensen elke lezing bezocht. Topper was onze lezing over de cultuurhistorie, 
waarvan zo’n 90 mensen hebben genoten. Onze werkgroep Bloeiend Ruinen kijkt 
dus zeer tevreden terug op deze zeer geslaagde serie!

Vooruitblik
Nu onze ‘eetlust’ door de lezingen is opgewekt en het voorjaar aanbreekt willen we naar buiten. 
We beginnen met een vogelwandeling door Ruinen. Deze houden we op 14 april en start al om 
7 uur ’s ochtends op de Brink. De grootte van de groep is maximaal 20 mensen. Het is dus handig om je even op 
te geven: dit kan bij Ruud Kreetz, die de wandeling verzorgt: ruudkreetz57@gmail.com.
Ook in april houden we een excursie naar de Fruithof in Frederiksoord. Onderdeel hiervan is dat je verteld 
wordt (en dat je kunt proeven!) wat je nog meer met fruit zou kunnen doen, bijvoorbeeld stroop, cider, of likeur 
maken. Binnenkort maken we de datum van deze excursie bekend. In juni willen we een landschapswandeling 
organiseren in de omgeving van de Hoekstraat. Op zaterdag 8 juli staat een excursie ‘Natuur in het dorp’ op ons 
programma. Dan gaan we onder deskundige leiding van Ruud Kreetz kijken wat er allemaal voor in het wild 
groeiende natuur in ons dorp te zien. Natuur waar we vaak geen oog voor hebben.

In het najaar willen we weer twee lezingen organiseren. Deze gaan over ‘bodemleven’ en ‘fruitbomen’. 
Begin 2024 zijn we van plan drie lezingen te organiseren: een cultuurhistorische lezing over de ‘Heerlijkheid 
Ruinen’ en twee lezingen die meer op biodiversiteit gericht zijn: over wilden bijen en bijenhouderij en over 
voedselbossen en moestuinen. 

Praktijk
Zoals u in ’t Ruunder Waopen van 8 februari al hebt kunnen lezen, willen we ook aan de slag.
We willen dit jaar nog (openbare) plekken in ons dorp meer natuurlijk inrichten. De gemeente heeft ons daar
al subsidie voor gegeven. Er is dus geld voor de aankoop van plantmateriaal en zaaigoed. Maar we zijn nog
steeds op zoek naar bewoners die plekken kennen of ideëen hebben hoe je plekken natuurlijke en gevar-
ieerder zou kunnen inrichten. We willen graag met u in contact komen om te kijken hoe we deze plekken 
kunnen benutten of uw ideëen samen met buurtgenoten kunnen realiseren. 
U kunt zich melden via info@dbrune.nl

U ziet het: Bloeiend Ruinen is tot bloei gekomen! Maar we hopen dat meer mensen zich bij ons aansluiten om de 
handen uit de mouwen te steken, zodat we Ruinen ook daadwerkelijk meer tot bloei laten komen, door een rijkere, 
meer gevarieerdere en meer inheemse natuur. 
Want dat is wat we willen bereiken!

BLOEIEND RUINEN



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

‘Zodra de pieper gaat ben ik even 
niet aanwezig op mijn werk’
Brandweer Ruinen is er voor het dorp, maar de brandweer kan 
niet bestaan zonder vrijwilligers uit Ruinen. Daniel Scholing 
is sinds 2018 vrijwilliger. “Brandweerman boeide mij altijd al 
wel en met een wervingsactie kwamen we wat aan de praat. 
Een paar goede gesprekken later solliciteerde ik en mocht ik 
beginnen.” Daniel vertelt hoe hij het brandweervak ervaart.

Sfeer op de post
Daniel werd vanaf het begin goed opgevangen door de postleden. 
“Dat je als 'nieuweling' binnenkomt bij het korps en je gelijk 
overal bij betrokken wordt. Dat is mooi. De sfeer is altijd goed en 
iedereen probeert hetzelfde, mensen en dieren helpen in nood. 
Iedereen heeft zo z'n eigen gedachte en aanpak over een incident 
en constant leert men van elkaar.’’ Ook naast het brandweerwerk 
doen de vrijwilligers allerlei activiteiten. “Een paar keer per jaar 
worden er dingen georganiseerd zoals een bbq, klootschieten of 
een feestavond. In oktober gaan we altijd vissen met de hele club, 
een traditie die volgens mij al 20 jaar in stand wordt gehouden.”

Opleiding
Daniel Scholing begon in juni 2018 bij de brandweer als aspirant, 
zijn opleiding begon een paar maanden later. “Je moet in het 
begin even wennen aan de tijd die het in beslag neemt, maar ik 
vond het meevallen. Maandagavond volgde ik de opleiding en 
zondagavond zat ik aan de studie. Al met al goed te doen. Ik had 
altijd al interesse in het vak en dat scheelt de helft!” Daniel heeft de 
opleiding afgerond en hij mag nu volledig mee op uitruk.

Werk
Overdag werkt Daniel bij een grondverzet bedrijf. Hij is elke dag 
redelijk dichtbij de kazerne. “Zodra de pieper gaat ben ik even 
niet aanwezig op mijn werk, maar daar wordt altijd rekening mee 
gehouden. De eerste uitrukken waren erg spannend, omdat je 
nog niet goed weet wat je zult aantreffen. Het is niet zo dat je je 
eerste jaar alleen maar slangen mag opruimen en glas mag vegen, 
integendeel zelfs. Aan het werk en ervaring opdoen!’’

Voor elkaar klaarstaan
“Neem de stap, dat heb ik ook gedaan en ik heb er zeker geen spijt 
van! Leuke collega's die je normaal niet tegenkomt in het dorp 
maar in de brandweermodus voor elkaar klaar staan. Gezellige, 
spannende en soms ook nare dingen kom je tegen, maar al met al 
moeten we blij zijn dat de brandweer nog bestaat in Rune..! Maar 
we kunnen wel wat extra handjes gebruiken”, besluit Daniel.

Brandweer Ruinen is op zoek naar nieuwe postleden, mannen én 
vrouwen, die vooral overdag beschikbaar zijn in of in de nabije 
omgeving van Ruinen. Interesse? Kom naar de inloopmomenten 
op donderdagavond 30 maart van 19.00 tot 21.00 uur en op 
zaterdagochtend 1 april van 10.00 tot 12.00 uur.

Daniel Scholing

NIEUWE

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

www.boetieksmederije.nl

COLLECTIE



25 JAAR DE WOLDEN

De Wolden is een gemeente
met dorpen groot en klein
Waar men voor burgerzaken
in mooi Zuidwolde moet zijn
In Ruinen speelt de Brink een rol
Terrassen zitten ‘s zomers vol
In Ruinerwold is het de perenboom
Daarom De Wolden buitengewoon.

Klein Zwitserland is een camping
Maar bergen vindt men er niet
En Engeland is een zwembad
Wellicht overdekt in het verschiet
En de Reest stroomt door
Zonder stil te staan
De ooievaars vliegen af en aan 
Het is een beeld, het is geen droom
Daarom De Wolden buitengewoon.

Een paradijs ligt in Echten
Als toegangspoort een kei
Het Woldenpad is voor fietsers
met bomen zij aan zij
De wieken draaien slag na slag
Musea houden open dag
Het Pasmans Huus van een rijke oom
Daarom De Wolden buitengewoon.

  Dinie van der Sleen-Strijker

25 jaar ‘De Wolden fiets’
DE WOLDEN - Let op: iedere week rijdt een Woldenaar op deze 
opvallende fiets ter ere van 25 jaar De Wolden. Om erover te 
posten op social media, met #fietskettingDeWolden. Het idee 
is afgeleid van de welbekende kettingbrief. Zo ontstaat er een 
symbolische fietsketting ter ere van 25 jaar verbinding tussen 
dorpen en inwoners van De Wolden. Burgemeester
Inge Nieuwenhuizen kreeg de speciale fietskettingfiets van 
raadsleden Ina van Goor en Betty Vrielink. Andere acties in het 
feestjaar 25 jaar De Wolden volgen. 
Inwoners konden daarvoor tot 1 maart initiatieven indienen. Toekomstgerichte landbouw

DE WOLDEN - Gemeente De Wolden wil de lokale economie 
versterken en de leefbaarheid op het platteland waarborgen. 
Dat doen we door agrarische bedrijven te ondersteunen bij 
de transitie naar een toekomstgerichte Landbouw via een 
subsidieregeling. 

De subsidieregeling is bedoeld voor projecten van drie of meer 
agrarische ondernemers die bijdragen aan bijvoorbeeld het 
verbeteren van de water en bodemkwaliteit, verlagen van de 
CO2 uitstoot, vermindering van het gebruik van chemische 
gewasbescherming, het verbeteren van de biodiversiteit of het 
betrekken van omwonenden en consumenten. De regeling 
gaat uit van een maximale gemeentelijke bijdrage van 50% in 
de subsidiabele kosten, met een maximum van 40.000 euro per 
aanvraag.
Voor deze regeling is een bedrag van 300.000 euro voor de jaren 
2023, 2024 en 2025 beschikbaar. Uiteraard zijn er voorwaarden. 
De voorwaarden en meer informatie vind je op dewolden.nl/
landbouwsubsidie

Subsidie aanvragen?
Dat kan tussen 15 maart tot 1 mei 2023. De volgende periode is in 
september.  Ga daarvoor ook naar dewolden.nl/landbouwsubsidie.

Succesvolle huis-aan-huis 
textielinzameling
Al enige jaren zamelen Plaatselijk Belang Veeningen en 
Dorpsbelangen Ansen huis-aan-huis textiel in de kernen van 
Ansen en Veeningen in. De inzameling wordt gecoördineerd 
door Minny Mulder (Veeningen) en Gerika Lubbinge (Ansen).

De belangenorganisaties doen dit tegelijk met de reguliere huis-
aan-huis inzamelingen van textiel in gemeenten De Wolden, die 
vier keer per jaar plaatsvinden. Maandag 13 februari was de eerste 
inzameling van dit jaar en wat is er veel ingezameld! In 2023 zijn 
nog 3 huis-aan-huis inzamelingen gepland, te weten:
maandag 1 mei | maandag 14 augustus | maandag 16 oktober
Ook je textiel aanbieden tijdens de huis-aan-huis inzameling in 
deze kernen of in De Wolden?
Zorg dat je het goed verpakt en zichtbaar aan de straat hebt staan 
vóór 9.00 uur op de ochtend van de inzameling.



BRANDWEER RUINEN

WORD JIJ 
ONZE NIEUWE 

COLLEGA?

Kom ons team 
versterken

en help ons uit 
de brand

ZIE OOK: 
WWW.BRANDWEERRUINEN.NLRuinen 

Interesse of vragen? 
Loop langs of neem contact op met postchef Rolf Reinders 
via rolf.reinders@vrd.nl.

Inloop-
momenten

aan de 

Kloosterstraat 5:

donderdagavond 30 maart 

van 19.00 tot 21.00 uur

zaterdagochtend 1 april 

van 10.00 tot 12.00 uur.



Oude Benderseweg 9  |  7963 PX Ruinen
info@zwembadruinen.nl 
T. 0522-471529

ONLINE AANVRAGEN OF OPNIEUW ACTIVEREN SEIZOENABONNEMENTEN VOOR
ZWEMBAD RUINEN 2023

Hoe werkt het?
Ook dit jaar kunt u uw seizoenabonnement voor Zwembad Ruinen online aanvragen of verlengen via
www.zwembadruinen.nl.
Hier kunt u snel en makkelijk uw gegevens invullen, een foto uploaden vanaf uw computer of maken met 
de webcam, en veilig betalen via iDeal. Ook de activiteitenpas of zwemlessen die u toevoegt aan uw abon-
nement komen op dezelfde pas. Had u vorig jaar ook een abonnement? Dan kunt u dezelfde pas online 
opnieuw activeren om er een abonnement en eventueel een activiteitenpas voor 2023 aan te koppelen. 
Pas verloren? Dan moeten wij u administratiekosten in rekening brengen voor het maken van een nieuwe. 
Bewaar uw pas dus altijd goed na a� oop van het zwemseizoen! Let op: voor kinderen tot 18 jaar dient de 
foto op de abonnementskaart iedere 5 jaar vervangen te worden door een recente foto. Voor volwassenen 
vanaf 18 jaar dient de foto iedere 10 jaar vervangen te worden door een recent exemplaar.    

Eerste hulp bij aanvragen
Hulp nodig bij het online aanvragen van uw abonnement? Tijdens de ophaalavonden in de kiosk helpen we 
u graag verder bij het aanvragen van uw abonnement.
Let op: van alle gezinsleden voor wie het abonnement bestemd is dient u een digitale foto mee te nemen, 
of ze moeten zelf meekomen zodat we de foto’s ter plekke kunnen maken. 

Ophaalavonden abonnementen
Op onderstaande data ligt uw online aangevraagde abonnement voor u klaar bij de kassa 
van het zwembad: 
   Dinsdag       18  april van 19.00 uur tot 21.00 uur
   Donderdag 20 april van 19.00 uur tot 21.00 uur

Korting Druppelactie
Volle spaarkaarten kunnen tijdens openingstijden van het zwembad worden ingewisseld tot 1 juni 2023. 
De korting op het abonnement wordt dan in contanten verrekend op vertoon van zowel het 
nieuwe abonnement als de volle spaarkaart(en). 

TARIEVEN ABONNEMENTEN 2023
      Voorverkoop (t/m 29 april 2023) Seizoenverkoop
Hoofdaanvrager gezinsabonnement
(alle leden wonend op hetzelfde adres)   € 127,00    € 147,00

Supplement per extra gezinslid gezinsabonnement
(partner en kinderen tot 18 jr.)   €     9,00     €   11,00

Persoonlijk abonnement 3 t/m 17 jaar en 65+ €   60,00    €   71,00

Persoonlijk abonnement 18+   €   75,00    €   85,00

Kijk ook eens op onze website www.zwembadruinen.nl



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 5 april2023
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 28 maart 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

KWAOD SPREKEN

Een vrouw die in heur leven
Veul kwaod espreuken had
Kreeg spiet van heur geroddel
En ontmoette op heur pad
Een zeer geleerde meester
Ze vreug an dizze man
Kun ie mij ok vertellen
Hoe ik ’t goed maken kan?

Gao hèn en haal twee kussens
Nimt groten, niet te klein
Stop ze vol met vèren; laot ze weien
Daorgunder op dat grote plein.
Ze deed wat hij heur zegd had
En vreug: “is dit zo goed meneer?”
“Nee, gao wèerom en zuuk ze
Bij één, tot an de leste veer”
Mar ’t zal oe vast niet lukken

De wind hef ze verspreid
Zo gung ’t ok met de roddels
Die deur oe bint uut estreid
Paartie kuj nog achterhalen
Mar een groot gedielte niet
En die veroorzaakt dikwiels
Veul onverdiend verdriet…..!

  -Janny Kok-Wolbers

Concert Barokensemble Calmati 
Mariakerk Ruinen
RUINEN - Op zondagmiddag 26 maart geeft het Barokensemble 
Calmati een concert in de Mariakerk te Ruinen.
Calmati is een klein, Westervelds muziekensemble dat muziek 
speelt uit de periode 1550-1800. De spelers zijn: Anneke van den 
Engel (viool), Tjalling Dorhout Mees (viool), Jaap van Riesen (viool), 
Barbara van Riesen (cello) en Harro Kraal (klavecimbel).
Op 26 maart spelen zij werken van o.a. Purcell, Telemann, Fux en 
Bach. Het concert begint om 15.00 uur

©Aangeleverde foto

Zondag 26 maart
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. M. Paas-Veenstra

Zondag 2 april Palmzondag
Mariakerk 10.00 uur ds. T.J. Braam
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. M. Paas-Veenstra

Donderdag 6 april Witte Donderdag
‘t Neie Punt 19.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur ds. M. Paas-Veenstra

Vrijdag 7 april Goede Vrijdag
Mariakerk 19.30 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur ds. M. Paas-Veenstra

Zondag 9 april Pasen
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. M. Paas-Veenstra

Zondag 16 april
Mariakerk 10.00 uur ds. J. Luten
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J. v.d. Berg

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

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 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  
 
22 maart    Modeshow De Smederije | Buddingehof R.wold
25 maart    Pokeren Texas Hold’em | Café  Hees
   1 april       NL Doet Klusdag | Zwembad Ruinen
   1 april       Koppeldartstoernooi | De Marse Ruinen
   2 april       Lammetjesdag | Schaapskudde Ruinen
   8 april       Streetband | De Marse Ruinen
   9 april       Paaswandeling Huus met de Belle | Echten
   9 april       Amstelveiling | Café  Hees
15/16 april Dressuurwedstrijden De Vrederuiters
15 april        Café-Quiz  | Café  Hees

Oud ijzer en recycle-actie Belangenvereniging Oosteinde
27 mei 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. 

Op zaterdag 8 april komt de judovereniging 
weer bij u langs met overheerlijke Paastaarten!

Muziekweekend Pesse met
3 tenten
PESSE - Op 26 en 27 mei a.s. zal het Muziekweekend in Pesse 
weer plaats gaan vinden. Het terrein zal er dit jaar anders 
uit gaan zien. Er wordt gewerkt met 3 tenten, dus ruimte 
voor meer bands en acts. Zo zal de grote tent er weer staan, 
er komt een covertent (die voor de zaterdag omgebouwd 
wordt naar een partytent) en er is de Piratentent waar het 
Waailappenteam diverse artiesten ontvangen en de singletjes 
de ether in slingeren. 

Dit jaar is er een divers programma onder het moto ‘voor ieder 
wat wils’. Zo zullen o.a. Floor Jansen (bekend als zangeres van 
Nightwish en de Beste Zangers), Antoon, Rondé, Dirty Daddies, 
Bizzey, Feuerengel (Europa’s beste Rammstein tribute), Queen must 
go on (Winnaar van SBS6 The Tribute, Battle of the Bands 2022), 
The Bruce Band (Bruce Springsteen), The Fortunate Sons (CCR), 
Qmusic The Party, Claudia Jung, Esperando’s en Dopebwoy komen 
optreden.

Schappelijke prijzen
Een kaartje kost 35 euro per avond. De drankprijzen hebben we 
gelijk kunnen houden. Waar betaal je op een festival nog € 2,50 
voor een biertje? Parkeren en toilet blijven gratis. 
Meer info over onder andere de indeling per avond kunt u vinden 
op www.muziekweekend.com en de Facebook-/Instagrampagina 
waar het laatste nieuws te vinden is.



Warreveen 13  |  Pesse  |  T. 085-7605032  |  www.voortmanbuitenleven.nl

SUPER SALE VAN ONZE TUINMEUBELEN! DONDERDAG 23 MAART

VRIJDAG 24 MAART

ZATERDAG 25 MAART
VANAF 10.00 UUR

SLA NU UW SLAG!
ALLES TEGEN

INKOOPPRIJZEN!
TEVENS VERKOOP

SHOWROOMMODELLEN SANITAIR
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