Dorpsbelangen Rune

* Voor slechts € 7,50 per
jaar lid van db Rune.

NIEUWSBRIEF

* 4e zaterdag van de maand
oud papier.
JAARGANG 11, NR. 16

IN DIT NUMMER
> Voorwoord
> Oud papier
> Algemene Jaarvergadering
> Zwembad
> Ommetjes Ruinen
> Brink / Kerkterrein

DORPSBELANGEN RUNE
SECRETARIAAT:
POSTBUS 20
7963 ZG RUINEN
T EL: 0522 - 47 23 33
I:

WWW.DBRUNE.NL

E:

INFO@DBRUNE.NL

FEBRUARI

2015

VOORWOORD
Beste leden,
Mensen uit Ruinen zijn trots op hun dorp en dat vindt Dorpsbelangen Rune erg belangrijk.
Dorpsbelang Rune wil zich daarom inzetten om te zorgen dat dit zo blijft.
Dorpsbelangen Rune is in 1998 opgericht om de leefbaarheid in het dorp Ruinen en zijn omgeving zo
optimaal mogelijk te maken, en te behouden. Dit doen we door nauwe banden te onderhouden met
gemeente, instanties, bedrijven en verenigingen, waarbij uit onze ervaring blijkt, dat wij als een serieuze
gesprekspartner worden beschouwd. Met nadruk wil ik aangeven dat Dorpsbelangen Rune geen politieke
vereniging is. Wel is het zo dat we de politiek benaderen om bepaalde zaken die voor het dorp van belang zijn te realiseren. Vaak is dit de contactambtenaar of wethouder die over het specifieke onderwerp
gaat.
Zoals vele inwoners van ons dorp en bezoekers afgelopen warme zomer hebben mogen ervaren, is het
goed geweest dat Ruinen zich sterk heeft gemaakt voor behoud van het zwembad. Er zijn veel bezoekers
geweest in dit mooie zwemseizoen.
De levendigheid op de heringerichte brink was deze zomer goed te beleven en de ontwikkeling gaat nog
verder. De kerk en het kerk terrein wordt nog meer betrokken bij de brink.
Er is door de provincie een subsidie toegekend aan de initiatieven voor de ontwikkeling van een recreatief pad van de brink naar de Benderse. De werkgroep is druk bezig om dit mooie initiatief verder te ontwikkelen.
Er is in Oktober door veel vrijwilligers flink gewerkt om de ommetjes rond het dorp gestalte te geven.
Voor een mooie wandeling zeker aan te raden.
Ook wordt er door de gebruikersgroep van de nieuwe Tump nog druk doorgewerkt om straks een mooi
en functioneel gebouw in gebruik te nemen. Ze hebben elkaar goed gevonden en de samenwerking verloopt goed.
Het is voor ons als bestuur van Dorpsbelangen erg belangrijk om te weten wat er leeft in Ruinen en haar
omgeving. Daarom worden wij graag gevoed met informatie van niet alleen leden maar ook van nietleden. Ik nodig u daarvoor van harte uit voor een bezoekje op onze gastenboek.
Vindt u het belangrijk dat wij hiervoor inzetten, wordt dan ook lid van onze bijna 500 leden tellende vereniging en meldt u aan via het contactformulier.
Met vriendelijk groet,
Alfred bennink, voorzitter

O U D PA P I E R
Dorpsbelangen Rune coördineert het ophalen van het oud papier, maar is hier niet verantwoordelijk voor. De inzamelende instanties zijn
verantwoordelijk voor het correct ophalen van het oud papier. De inzamelaars starten op zaterdagmorgen om 8.15 uur in de kantine van
de voetbal waar, onder het genot va een kop koffie, de route en de aandachtspunten doorgenomen worden met het dienstdoend
bestuurslid van DB Rune. Om 10.15 uur is er een koffiepauze bij café Hees. Daar is wederom het dienstdoend bestuurslid aanwezig om te
zien of alles nog onder controle is en of er nog vragen zijn. Normaal gesproken zijn de inzamelaars rond 13.30 uur klaar.
Onlangs hebben we weer een nieuwe oud-papier collectant mogen verwelkomen. Op dit moment wordt het oud papier door 19
verschillende instanties bij u opgehaald. Dit houdt in dat de inzamelaar dus één keer per 19 maanden aan de beurt is. Dit levert,
afhankelijk van het aantal kilo’s dat bij u wordt opgehaald, voor de inzamelaar ± € 900,00 per keer op.
Het ophaalschema kunt u vinden op: http:www.dbrune.nl/oud-papier/ophaaldata-oud-papier/

ALGEMENE JAARVERGADERING
Noteer vast in uw agenda! Onze algemene jaarvergadering zal plaatsvinden op donderdag 19 maart
2015 om 20.00 uur.
Nadere informatie volgt nog via onze website, Facebook, E-mail en in Het Ruunder Waopen.

ZWEMBAD
Toen wij in 2011 bericht kregen van de toenmalige wethouder mevrouw Koster dat er plannen waren om het zwembad in Ruinen te sluiten, schrokken wij daar enorm van. Verschillende plannen zijn de revue gepasseerd, een zwemplas, iets op het gebied van wellness.
Er is toentertijd een werkgroep gevormd om ons zwembad in stand te houden, we zaten als dorp niet te wachten op een zwemplas.
Dit resulteerde er in dat het zwembad in ieder geval t/m 2013 open zou blijven, de werkgroep ging verder! Er werd een actie op poten
gezet om mensen vriend te laten worden van het zwembad, daarmee wordt jaarlijks zo'n €14.000,- opgehaald!
In oktober 2013 kregen we te horen dat het zwembad open mag blijven, maar dan moest er een stichting opgericht worden die de exploitatie van het zwembad moet gaan doen. Dat is gelukt! Vorig jaar januari heeft de gemeenteraad beslist dat ons zwembad open mag
blijven en dat ze jaarlijks subsidie krijgen en daarnaast een lening om het zwembad weer van deze tijd te maken.
Met behulp van verschillende ondernemers en heel veel vrijwilligers heeft Ruinen weer een heel mooi zwembad gekregen. Er is afgelopen
jaar enorm veel werk verzet en dat heeft geresulteerd in een super mooi zwemseizoen! De voorbereidingen voor het nieuwe zwem
seizoen zijn inmiddels in volle gang, wij wensen Stichting Zwembad Ruinen alvast veel succes voor dit jaar!

OMMETJES RUINEN
De Werkgroep Ommetjes is de afgelopen tijd druk bezig geweest om Ommetjes in Ruinen uit te zetten, oftewel korte wandelingen die alle
moois van Ruinen naar voren brengen. De realisatie van deze korte wandelingen komt voort als wens uit het Dorpsplan. De Werkgroep
Ommetjes valt dan ook onder Dorpbelangen Rune.
De Werkgroep Ommetjes heeft de afgelopen tijd veel energie gestoken in overleggen met de Gemeente, financiering vinden, routes uitzetten en voorlopen, een mooie folder maken, materiaal kiezen etc. etc. Momenteel zijn de routes bekend, knelpunten opgelost en de paaltjes en de plaatjes erop al op de plaats. Dit gebeurde zaterdag 18 oktober jl., waarbij een aantal vrijwilligers zich flink in het zweet hebben
gewerkt om de zware eikenhouten palen te plaatsen. Maar het resultaat is er naar!
Er liggen vijf Ommetjes klaar, welke allemaal starten en eindigen op de Brink. De routes hebben een lengte van 2,3,4,5 of 10 kilometer. De
routes van de Ommetjes zijn zo gekozen dat ze langs de verschillende bezienswaardigheden van het dorp gaan. Zo is daar de
‘Molenroute’ (rood, 4km), de ‘Havezathe-route’ (oranje, 5km), langs het vroegere kasteel de Oldenhof, maar ook de ‘Kleine Padtiesroute’ (blauw, 3km) langs de oude Aa. Ook is er een route: ‘Via Lissabon naar Engeland’ (geel, 2km). Waar deze route langsgaat kunnen de
mensen zelf ontdekken door hem te gaan lopen! Als laatste route is daar het Rondje Ruinen (groen, 10 km), welke alle Ommetjes met elkaar verbind en dus langs alle mooie plekjes in Ruinen gaat. Deze route is apart aangegeven op de paaltjes. In bijgaand kaartje staan de
routes weergegeven.
Ook is er aandacht besteedt aan het maken van een folder. In de folder wordt extra informatie gegeven over de verschillende routes en de
bezienswaardigheden. De folder komt binnenkort te liggen bij de Tip. De Ommetjes zijn overigens ook te lopen zonder folder.
Nu de palen in de grond zitten, is de Werkgroep Ommetjes nog niet helemaal klaar. In samenwerking met de Gemeente komt er een groot
infobord op de Brink, met daarop een kaart waar de verschillende routes aangegeven worden. Als alles klaar is, zullen de Ommetjes Ruinen
officieel geopend worden, daarover volgt dan nader bericht.
Werkgroep Ommetjes
Rini Hut, Lieneke Smit, Jan van Dommelen en Marjan Bralten

BRINK / KERKTERREIN
Voor inwoners en bezoekers aan Ruinen, is een aantrekkelijk centrumgebied met bezienswaardigheden van groot belang. In dit kader is er
geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit en toegankelijkheid van de Brink en de Mariakerk en haar kerkterrein. Het kerkterrein is op een bijzondere manier open en toegankelijk gemaakt. Nieuw is ook, dat de contouren van het voormalige koor en kapel zichtbaar zijn gemaakt.
En er is een tweede entree voor een voetgangersverbinding over het terrein, als onderdeel van een dorpsommetje gerealiseerd.
Het Joods Monument en het herdenkingsmonument zijn op een speciaal daarvoor ingerichte plaats, aan de voorzijde op het kerkterrein
bijeen gebracht. De Brink zal ook dit jaar weer een aantal veranderingen ondergaan, zo komt er een mooi informatiebord. Verdere
informatie volgt.

