Welkom in
heerlyckheid

Ruinen
Binnen 1,5 uur
in de pure natuur

Kompas 2017-2018

Ons Ruinen
Dit maakt Ruinen uniek
➔ Een eeuwenoude rijke geschiedenis als
Hoge Heerlyckheid
➔ De poort van Nationaal Park Dwingelderveld,
grootste natte heidegebied van West Europa
met een bijzondere schaapskudde
➔ Ruinen is puur, hoor de stilte en ervaar de
donkere pracht van de nacht

➔ Een uiterst gastvrij, gezellig, mooi en
kindvriendelijk brinkdorp, met uitgebreide horeca,
dagrecreatie en diverse unieke evenementen
➔ Dé entree van Drenthe, bereikbaar binnen
ruim een uur vanaf de Randstad!
➔ Een ideale ligging/uitvalsbasis voor
een scala aan uitjes in de omgeving

Hoge Heerlyckheid, een bijzonder verhaal
Anno 1139 was Ruinen een Hoge Heerlijckheid. Otto van Runen kreeg in dat jaar de rechten van het
Bisdom van Utrecht. De heren van Runen woonden op hun kasteel de Oldenhave. Deze havezathe is
helaas niet meer zichtbaar, evenals het klooster achter de Mariakerk (nabij huidige Buitencentrum de
Poort). De heren van Ruinen hadden een eigen herenbank in de kerk, waarvan nog steeds een replica
zichtbaar is. Het was een tijd waarin Ruinen zijn eigen wetten en rechtspraak had. Men mocht hier zelfs
e doodstraf uitdelen. En dat gebeurde dan ook. Op de weg van Ruinen naar Pesse (de oude Postkoetsroute) zie je nog een lichte glooiing in het landschap… de Galgenberg.
De bekendste heer is Jan van Runen en zijn vrouwe Zwedera van Rechteren. Zwedera was een jonge
vrouw van 14 jaar die met de dertig jaar oudere ridder Jan van Ruinen moest trouwen, vanwege haar
bruidsschat. Zwedera, die gewend was aan het meer stadse Deventer, leidde in Drenthe het leven
van een jonkvrouw met feesten en jachtpartijen. Maar het verhaal gaat dat zij na jaren van plezier
en genot haar heil zocht bij het Benedictijner klooster van Ruinen. Na de dood van haar echtgenoot
werd ze uit Oldenhave verdreven door een rijke jongeman omdat zij weigerde met hem te trouwen.
De Heerlyckheid hield op te bestaan vlak voor de Franse tijd aanbrak. Zij werd - naar zeggen in delen verkocht via een advertentie in de Leidsche Courant in het jaar 1798.
De ‘gewone’ Runer verdiende de kost met het bewerken van land en het hoeden van vee. Families
woonde met boerderijen aan de Brink - een plek in gezamenlijk eigendom. Oorspronkelijk lag zo'n brin
aan de rand van het dorp waar de koeien en schapen 's avonds en 's ochtends bijeenkwamen. De eiken
of populieren werden wel gebruikt als bouwmaterialen. Door de groei van de dorpen kwam die brink later
vaak in het centrum van het dorp te liggen en kreeg het een centrale functie (markten!).
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ondernemers zorgen dat het

te maken? Kortom: een dorp met een sfeervol ontvangst, prachtige en bruisende

Toeristisch Kompas succesvol

Brink (e.o.), waar historie als Heerlyckheid en pure natuur van Nationaal Park

uitgevoerd wordt? Kortom: hoe

Dwingelderveld zichtbaar is.

gaan we als gemeenschap
(Community) samenwerken,

➔ Beleefpad

➔ Paardentram

inspireren, nadere initiatieven

➔ Unieke Fietsen

➔ Bebording

ontplooien en zo borgen dat de
kwaliteit van het aanbod en
evenementen geborgd blijft en
uitgebreid kan worden?
Daarom wordt de focusgroep
‘Community’ vanuit Stichting

Evenementen
Focus om de toerist 4 á 5 grote en unieke evenementen, met landelijke aantrekkingskracht te bieden (1 per seizoen). Hiertoe zullen succesvolle bestaande evenementen
onder de loep genomen worden om nog meer toeristen te kunnen trekken.

Promotie Ruinen opgericht.
Vanuit deze focusgroep worden
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➔ Donkere Paardendagen

ondernemers gestimuleerd om
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➔ Kerst event

het verhaal en de uitstraling van

➔ Monumentendag

Ruinen en de focus van het dorp
(Heerlyckheid, Pure Natuur) zoals
beschreven in dit Kompas te
verweven in hun productaanbod
en individuele presentatie.
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Als we een ‘Heerlyckheid’ beloven
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in alle details terug laten komen.
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samenwerken en delen.
Door informatie met elkaar te
delen via een nieuwsbrief,
een besloten Facebook groep
en informatieavonden, wordt
meer én vaker informatie met
elkaar gedeeld. Hierdoor ontstaat
synergie in communicatie en
samenwerking.
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Tell it
Communicatie
Doelstelling is om een eenduidige
pro-actieve, doelgroepgerichte en
toegankelijke communicatie met
bezoekers (incl. feedback loops) te
realiseren.
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De bezoeker die op zoek is naar
informatie rondom Ruinen, zal in de
periode 2017 – 2018 in ieder geval
met de volgende middelen
gefaciliteerd worden:
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Rondje Ruinen
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hierover.
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➔ Een compleet en up to date
communicatieplatform dat is
geankerd op de site Ruinen.nl
inclusief social media en kalender
➔ Informatiepunt(en) met folders

➔ Een brochure / magazine die het
toeristisch product Ruinen
presenteert
➔ Goede herkenbare, gezamenlijke
uitstraling door individuele
ondernemers en organisaties

urs

Plezier & bier

Bovendien zal er vanuit de Focusgroep
Communicatie van Stichting Promotie
Ruinen nauwer samengewerkt worden

Tourist Info Punt

met onze partners Marketing Drenthe,
Gebiedspromotie Zuidwest Drenthe,
NP Dwingelderveld, Gemeente De Wolden
en overige partijen die actief betrokken
zijn om toerisme in onze regio te
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stimuleren en te activeren.
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Mooie ligging

Nieuwe
huisstijl
Bij een ‘sterk’ toeristisch dorp hoort een
sterke uitstraling. Denk bijvoorbeeld aan
het beeldmerk van “I Amsterdam”.
Hiertoe is heldere en onderscheidende
huisstijl ontwikkeld, die wij centraal,
maar ook decentraal als ondernemers
kunnen inzetten.
Het logo betreft een krachtige R,
met standaard de ondertitel
Heerlyckheid Ruinen.
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Ga mee op avontuur
Contact
Voor meer informatie
of vragen:

Stichting Promotie
Ruinen
Bertjan Hooijer
Peter Berendse
Sander van den Doel
Jan de Jong
Bert Kuik
Rianne Klomp
Rolien Horlings
Ingrid Mascini
Johan van den Berg

welkomin@ruinen.net

Meedoen met Welkom in Ruinen
➔ Bouw mee in één van de Teams
➔ Bezoek 3x per jaar de Deelsessies van Welkom in Ruinen
➔ Attendeer jouw gasten op de website Ruinen.nl en de speciale FB pagina
➔ Verwerk de identiteit van Heerlyckheid Ruinen in jouw product
➔ Neem de Heerlyckheid informatie over Ruinen mee in jouw communicatie
➔ Gebruik het logo van Ruinen in jouw communicatie of producten maak
hier specifiek ter ontwikkeling van divers
Meer informatie of vragen? Neem contact op met welkomin@ruinen.net

Ruinen.nl

