
www.ruunderwaopen.nl

Wij zijn uw bank!

Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 16:00 uur

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl

Westerstraat 54
7963 BD Ruinen

Tel. 0522 - 472528

www.lensenschilders.nl

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644 

RUINEN - Bezoekerscentrum Dwingelderveld 
is tijdens de donkere dagen prachtig versierd. 
Het gebouw is rondom verlicht en op het 
voorplein staat een kerstboom te schitteren 
met wensen van bezoekers van het 
Dwingelderveld. 

Kerstwensen in het 
Dwingelderveld

Bij binnenkomst in het bezoekerscentrum 
word je blij verrast door een vier meter hoge 
kerstboom. De boom is versierd met gevilte 
kerstballen, -sterren en -figuren die gemaakt 
zijn door de vrijwilligers van Natuurmonu-
menten. De wol die daarvoor is gebruikt, is 
afkomstig van het Drentse Heideschaap die 
op het Dwingelderveld graast. 

Wie de kerstboom wil bewonderen kan van 
woensdag tot en met zondag tussen 
10.00 en 17.00 uur langs komen aan de 
Benderse 22 in Ruinen. 

Tijdens de kerstvakantie is het centrum 
dagelijks geopend, met uitzondering van 
eerste kerstdag en oudjaarsdag. Dan is 
het bezoekerscentrum gesloten.

WE ZIJN GEOPELD!

INDUSTRIEWEG 39 | T: 0528 - 820 330
WWW.RICHARDTHALEN.NL

Nummer 23 - 14 december 2011Nummer 24 - 21  december 2016

’t Ruunder Waopen
Opgave advertenties: ruunderwaopen@hotmail.com, tel. 0521-593035.
Inleveren tevens mogelijk bij: Marskramer Luten te Ruinen. Druk: De Reest Multimedia Meppel/Staphorst.
Verspreiding: Boom Regionale Uitgevers. Zet- en drukfouten voorbehouden.

2-WEKELIJKS DORPSBLAD VOOR RUINEN, ANSEN, PESSE, ECHTEN EN OOSTEINDE

Foto: Natuurmonumenten

Wij verkopen 

CARBID!

Munnekenweg 6  -  7963 PV  Ruinen  -  Tel. 0522 471703
www.vuurwerkmania.nl/ruinen - www.hofmanruinen.nl

‘t Ruunder Waopen 

wenst u fijne feestdagen 

en een gelukkig, gezond 2017!
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Vredenburg Tweewielers
Ruinen/Wanneperveen

Havelte

Uw Bike Totaal winkel:

Dorpsstraat 67 
7971 CR  Havelte
0521 - 34 14 42

Brink 39
7963 AB Ruinen
0522 - 47 12 77

Veneweg 77
7946 LE Wanneperveen
0522 - 25 12 06

Fietsplezier voor iedereen..!!
Kom langs!!

Batavus

Gazelle

Sparta

Multicycle

Merida

Giant

Raleigh

Loekie

Alpina

SQ Lab zadels

Bodyscanning

Groot assortiment fietsen en
elektrische fietsen van diverse merken.

Ruime collectie accessoires en onderdelen.

Snelle en vakkundige reparaties.

Zadelmeetsysteem voor fietsen zonder
zadelpijn.

Bodyscanning voor een comfortabele
fietshouding.

Bedrijfs fietsprojecten

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

Ons bedrijf heeft vakkundig
geschoold personeel in dienst,
dus een betere garantie voor 
goed en grondig werk.Specialismen:

• Glasbewassing
• Schoorsteenvegen
• Vloeronderhoud
• Gevelreiniging
• Eénmalig 
          schoonmaken
• Uitlenen mankracht

Voor inlichtingen:
VERSCHOMA B.V.
Echtenseweg 13a
7909 HV  Hoogeveen
Tel. 0528 - 25 1504 /
272844 of
06 - 53 299 775
verschoma@zonnet.nl

Door onze zeer goede 
kostenbeheersing zijn 
wij in staat 
om scherpe
aanbiedingen 
voor u te 
maken.
Bel maar 
eens!

VERSCHOMA B.V. is VCA* 
gecertificeerd en staat voor
strakke regels op het gebied 
van veiligheid, milieu en 
welzijn.
Voor bedrijf en particulier.

UW RIETEN DAK  
               WEER ALS NIEUW!

Wij maken uw rieten dak mosvrij.    

Vraag naar de mogelijkheden.

Westerstraat 56, Ruinen
Tel. 0522-472715 / 06-53906456

info@booyschilderwerken.nl

  Uw adres voor:
• schilderwerken
• glaswerken,
   enkel- en dubbelglas
• wandafwerking
• binnenzonwering
  

ERKEND SCHILDERS
            AFWERKINGSBEDRIJF

V.O.F. GLAS-, SCHILDERWERKEN EN ZONWERING

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Feestje met
hele famile of

vriendengroep?

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

Zaalverhuur
div. mogelijkheden o.a. binnen BBQ /catering

(geschikt voor groepen tot ± 100 pers.)



Steunzolen en Inlays
Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022, 
www.laurensvanvenrooij.nl

Pedicuresalon Alie Broekman
Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie, 
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman, 
medisch pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930

Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306

SCHEIDINGSDESKUNDIGE Margriet Steenbergen
www.deskundigscheiden.nl / info@deskundigscheiden.nl
Telefoonnummer 0528-251975 en/of 06-15949896
Spreekuurlocaties Hoogeveen – Meppel – De Wolden – Zwolle – Assen

Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische, Reumatische en Oudere voet. Nagelreparatie, Nagelregulatie, 
Anti-druk techniek, Orthesiologie en Cosmetische voet.
Arina de Jonge - Medische Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: balieruinen@wolden.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, 
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio. 
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINENTel. 0522-820218 of 06-15002415, 
www.jeanetgerding.nl

De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

Kraamzorg Tineke
Eén kraamverzorgende tijdens de kraamperiode.
Ook tijdens vakanties en feestdagen bied ik volledige kraamzorg, geen
halve dagen of minder uren. Tel. 06 317 622 02 www.kraamzorgtineke.nl

BUDGETCOACH PATRICK
Budgetcoaching, Budgetbeheer, 
Thuisadministratie & Hulp bij financiële problemen.
Ruinen - Tel. 0522-230213 - e-mail: info@budgetcoachpatrick.nl 
www.budgetcoachpatrick.nl

Kerkdiensten

Belangrijke informatie / service

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.
* 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
Glas: in de glasbak             Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden

Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand 

Dorpsbelangen Rune - Secr.: 0522-472333 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06-36002316  www.dbrune.nl

Huisartsenpraktijk Ruinen
Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

Dierenarts De Wolden
Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Fysiotherapeuten Ruinen Reinier & Suzan Schreuder
Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeemtherapie,
Sportblessures, Acupunctuur en Fitness
T. : 472045  www.fysiotherapie-ruinen.nl

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Blankenstein 410, 7943 PW Meppel www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.30 tot 11.30 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-55945851

Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie / 
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX  Ruinen, tel. 0522-472400

Educare, praktijk voor psychologie
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-240396

Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie: H.J. Scheper, Zuides 3, 7963 CR Ruinen
Tel. 0522-472450. E-mail: scheper2@planet.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

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Marskramer Luten.

-  Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels) 
 van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden 
 artikelen gratis plaatsen.
-  Druk- en zetfouten voorbehouden.

Bel voor informatie: 0521-593035.

Het volgende nummer verschijnt 11 januari 2017

Vrijdag 23 december
‘t Neie Punt  19.30 uur  Ds. G. Naber/A. Vermaas 
  Kerstviering

Zaterdag 24 december
d’Olde Karke Echten  19.30 uur  Ds. G. Naber  
  Kerstavonddienst
Wenning  20.00 uur  Ds. C.J. ‘t Lam
PKN-Mariakerk Ruinen  22.30 uur  Ds. G. Naber  
  Kerstnachtdienst
 
Zondag 25 december 1e kerstdag
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  09.00 / 10.00 uur  Ds. C.J. ‘t Lam
 
Zaterdag 31 december
PKN-Mariakerk Ruinen  19.30 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  19.30 uur  Ds. C.J. ‘t Lam
 
Zondag 1 januari 2017
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. C.J. ‘t Lam
 
Zondag 8 januari 2017
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Venhuizen
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. C.J. ‘t Lam
Kruispuntkerk Pesse  19.00 uur  Ds. C.J. ‘t Lam

Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 3 januari 2017 17.00 uur worden ingeleverd via

’t Ruunder Waopen



Hees 32
7963 PB Ruinen

tel.: 06 2324 3416
www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de 

Waarom verder zoeken
als u in uw dorp terecht kunt.

Westerstraat 54, Ruinen

De Wolden
Financiële dienstverlening

0522 - 472 528         balieruinen@wolden.nl

Onafhankelijk
Hypotheekadvies bij uw

Hypotheekspecialist!
De Wolden Financiële Dienstverlening

Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.

Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon,
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING

en vele anderen. 

1e gesprek gratis!

Zelfstandig Adviseur

Wij wensen u een 
smakelijke jaarwisseling 

en een gezond 2017

Warme bakker in Ruinen

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

Elke dag, ook in de vakantie, bakken we
heel veel soorten vers brood en gebak.

Wij staan bekend om onze heerlijke Drentse specialiteiten
zoals; Drentse- krentenstoeten, -turf, -heidekoek, -zwerfkeien etc.

en... Runer heideplag’n.



RUINEN - Op dinsdag 1 november jl. zijn alle leden voorgesteld die zitting gaan nemen
in Sport Rune. Sport Rune is een sportplatform dat is opgericht met als doel de 
sportverenigingen in Ruinen te behouden en versterken. Sinds eind 2015 hebben de 
sportverenigingen in Ruinen de handen ineen geslagen en zich gezamenlijk sterk gemaakt 
voor het sporten in Ruinen. 

Mooie samenwerking 
sportverenigingen Ruinen

Onder leiding van Dorpsbelangen en de 
sportfunctionarissen Harold Wassink en 
Maike Heus is er een aantal bijeenkomst 
georganiseerd. Ook SportDrenthe was 
hierbij betrokken. Al gauw werd duidelijk dat 
het zaak was om een sportplatform op te 
richten. 

Een jaar later heeft dit platform, onder de 
naam Sport Rune, gestalte gekregen. 

Sport Rune bestaat uit de volgende 
personen:
Wim Stam namens Jigoro Kano, 
Errit Sietzema namens VIOS Ruinen, 
Tony Schenkel, namens Badminton-
vereniging Ruinen, Luuk Brock namens 
DOO Ruinen,Wim Strijker namens TC Runa, 
Marjan Bult namens Loopgroep Ruinen. 
Daarnaast is Kees-Jan Domisse betrokken 
vanuit Sportplatform De Wolden 

RUINEN - Ruinen maakt zich op voor de 
rumoerigste dag van het jaar. Carbidschieten 
op het Evenemententerrein aan de Neuzendijk 
in Ruinen. Op oudejaarsdag organiseert 
“Stichting Evenemententerrein Ruinen” carbid-
schieten met enkele wedstrijdelementen. 

Carbidschieten 
Ruinen

Deze wedstrijdelementen die de organisatie 
hanteert zijn op zijn zachtst gezegd 
interessant. Het biedt de carbidschutters een 
aantal unieke ervaringen. Er zijn een drietal 
wedstrijdonderdelen:  bal vangen, punten 
schieten en de hardste knal (gemeten met 
een decibelmeter).

Deze onderdelen geven de deelnemers de 
gelegenheid aan te tonen wie als “Allround 
carbidschutter 2016” de boeken in zal gaan. 
De winnaar gaat naar huis met een vuurwerk-
pakket ter waarde van € 50.00, beschikbaar 
gesteld door fam. Hofman, het adres voor 
vuurwerk in Ruinen. De prijsuitreiking vindt 
plaats omstreeks 16.00 uur. Deelname is 
gratis. Uit veiligheidsoogpunt mag er alleen 
geschoten worden met een originele melkbus 
en plastic ballen. Het eerste schot is om 
13.30 uur. 

Na opgave ontvangen de deelnemers 
natuurlijk  nadere informatie. Meer informatie 
is ook na te lezen op de facebookpagina 
(carbidschieten Ruinen). 
Ook als bezoeker bent u natuurlijk van harte 
welkom bij dit rumoerigste toernooi van 
Ruinen.

Westerstraat 12 - Ruinen - Tel. 0522 - 47 32 40
www.boetiekdesmederije.nl

De eerste week van januari zijn wij gesloten in 
verband met onderhoudswerkzaamheden.

begint bij ons na kerst!
de opruiming

In januari zijn wij op maandag gesloten en 
gaan we verder met de OPRUIMING!

Team Marskramer Ruinen 

wenst u sfeervolle feestd
agen toe!

Jan, Niesje, Bert, Leonie, 

Nienke en Tirsa

Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen
Tel. (0522) 471900

www.marskramerruinen.nl

Gezellig tafelen 

met kerst?

Zó gedaan!



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

ZORG ERVOOR DAT ALLES PERFECT IS GEREGELD!

altijd scherp!

SCHENKINGEN DOEN?

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

Wij wensen u fijne feestdagen en 
gelukkig nieuwjaar !

Let op:

U kunt ook terecht op 

onze vestiging aan de 

Westerweiden 29 

in Ruinerwold

dinsdags 13.00 - 17.00 uur

vrijdags 8.30 - 12.30 uur

Ik krijg in deze tijd van het jaar vaak de vraag 
van ouders om hun woning op naam van hun 
kinderen te zetten. De ouders willen er dan wel 
blijven wonen. Het idee wordt gevoed vanuit 
het verleden: Hun ouders of vrienden van 
hun ouders hadden dat ook gedaan vroeger. 
Inderdaad werd dit tot het jaar 2000 met enige 
regelmaat gedaan. Ouders droegen de woning 
over aan hun kinderen. De koopsom was lager 
dan de marktwaarde, want de ouders bleven 
er wonen. Soms met vruchtgebruik, soms als 
huurders. Bij de overdracht werd een deel van 
de koopsom geschonken, en de rest werd in 
de jaren er na geschonken. De reden was dat 
bij overlijden van de ouders, of als de ouders 
naar het verzorgingstehuis gingen, de kinderen 
de woning inclusief de waardestijging volledig 
in eigendom kregen, zonder schenkbelasting 
of erfbelasting te hoeven betalen. Maar vanaf 
2000 is er veel veranderd in de belastingwetten. 
Er zijn daardoor veel redenen om dergelijke 
overdrachten niet te doen.

Bij de overdracht van de woning worden direct 
kosten gemaakt. Die kosten bestaan uit de 
overdrachtsbelasting, de aktekosten en de kadastrale 
kosten. Bij elkaar zo’n 3% van de waarde van de 
woning. Kosten maken is op zich niet erg, maar je 
moet het wel kunnen terugverdienen. Overdracht 
alleen betekent nog niet een schenking. De ouders 
krijgen recht op de koopsom. Die waarde moet naar 
de kinderen toe, dus er moet geschonken worden. 
De schenkingsvrijstelling is slechts €.5.304,00 per 
kind per jaar. Als de schenking groter is, is 10% 
schenkbelasting verschuldigd. Dus als men de 
woning zonder schenkbelasting bij de kinderen 
wil krijgen, zijn er heel wat jaartjes nodig om de 
koopsom aan de kinderen kwijt te schelden. Een heel 
groot bezwaar is, dat in 2001 de Inkomstenbelasting 
zo werd gewijzigd, dat na zo’n overdracht de waarde 
van de woning jaarlijks wordt belast met 1,2% 
vermogensheffing, en wel deels bij de ouders en deels 
bij de kinderen. Zou de woning niet op naam van de 
kinderen zijn gezet, dan was deze vermogensheffing 
niet verschuldigd geweest. Dit nadeel kan zo enorm 
oplopen (1,2% per jaar dat de ouders leven!), dat na 
2001 veel van deze transacties zijn teruggedraaid, en 
de woning weer op naam van de ouders werd gezet.

Vervolgens werd in 2010 ook de Erfbelasting ge-
wijzigd. Die wijziging komt er eigenlijk op neer, dat 
bij overlijden van de ouders in veel gevallen de hele 
transactie als het ware wordt genegeerd, en de waar-
de van de woning toch nog wordt belast met erfbelas-
ting. En als klap op de vuurpijl werd per 1 januari 2012 
de regeling omtrent de eigen bijdragen voor zorg-

kosten (AWBZ/WLZ/WMO) drastisch gewijzigd. 
Sindsdien telt het eigen vermogen mee voor de 
berekening en de heffing van de zorgbijdragen. 
In situaties dat ouders de woning op naam van de 
kinderen hebben gezet met een vruchtgebruik ten 
behoeve van de ouders, telt een deel van de waarde 
van de woning als vermogen van de ouders en dus 
mee voor de hoogte van de zorgbijdragen. Was de 
woning niet op naam van de kinderen gezet, dan 
was die waarde daar buiten gebleven. In plaats dat 
de woning beschermd wordt tegen opeten voor de 
zorg, wordt de woning voor een deel juist daarin 
getrokken. 

Er zijn andere en betere manieren om uw 
vermogen te beschermen tegen gedwongen 
opeten in verband met zorg, en om uw vermogen 
met zo min mogelijk belasting bij uw kinderen 
te krijgen. In een adviesgesprek kunnen wij u 
daarover uitgebreid informeren. Neem dus contact 
met ons op wanneer u hierover meer wilt weten.

Burgemeester Veenhovenplein 1, de Wijk
0522 - 440 473   www.stotijnnotariaat.nl
dinsdagmiddag en vrijdagmorgen ook 

welkom in Ruinerwold (zie advertentie)

SCHENKINGEN DOEN?

Woning op naam van de kinderen 
niet slim...

Advertorial



DE WOLDEN - De gemeente De Wolden start met ingang van 1 januari 2017 de campagne 
‘Grip op je Knip’ voor inwoners die het financieel moeilijk hebben. De campagne is er op 
gericht om inwoners meer bewust te maken van de verschillende regelingen die er zijn voor 
minima en mogelijkheden om schuldproblemen aan te pakken. 

Gemeente start campagne ‘Grip op je Knip’

Wethouder Mirjam Pauwels: “Wij vinden 
het belangrijk dat al onze inwonerseen 
volwaardige en gezonde leefsituatie hebben, 
ook financieel. Door allerlei omstandigheden 
kunnen mensen het financieel moeilijk 
hebben. Met deze campagne willen we
inwoners duidelijk maken dat de gemeente 
hulp kan bieden in deze situatie.”

Regelingen minimabeleid
De gemeente De Wolden hecht erg aan 
een minimabeleid met veel aandacht voor 
inwoners die het financieel moeilijk hebben. 
De gemeenteraad zal op donderdag 
15 december het nieuwe minimabeleid 
vaststellen voor de komende jaren. 
Deze regelingen zijn onder te verdelen in 
wettelijke regelingen en gemeentelijke 
regelingen. Wethouder Pauwels: “Ons 
minimabeleid moet bijdragen aan een goed 
toekomstperspectief en een volwaardige 
leefsituatie voor inwoners, ook op financieel 
vlak. Mensen met een inkomen op het sociaal 
minimumniveau hebben vrijwel geen financiële 
ruimte om actief mee te doen in de maat-

schappij. Deze inwoners steunen wij met de 
verschillende regelingen in ons minimabeleid.”

Schuldhulp
Naast de verschillende regelingen verleent de 
gemeente ook hulp bij schulden. Wethouder 
Pauwels: “Mensen kunnen door veel 
oorzaken schulden maken die hen ver boven 
het hoofd groeien. Dat is lang niet altijd het 
gevolg van het beruchte ‘gat in de hand’. Ook 
komen schulden niet alleen voor bij mensen 
met lage inkomens. Uit onderzoek blijkt dat 
problematische schulden ook steeds meer 
voorkomen bij mensen met een zogeheten 
middeninkomen. Met deze campagne willen 
we dit probleem bespreekbaar maken, omdat 
mensen toch vaak de begrijpelijke neiging 
hebben om zichzelf te willen redden of zich 
schamen voor de situatie. 
Wij willen mensen juist stimuleren om zich 
tijdig te melden als de schulden te hoog
 worden. Samen pakken we ze aan! 
Natuurlijk richten we ons ook op preventieve 
maatregelen waarmee mensen 
schuldproblemen kunnen voorkomen. 

Hierbij hebben we ook speciale aandacht voor 
jongeren.”

Verschillende campagnemiddelen
Tijdens de campagne zet de gemeente 
meerdere middelen in om inwoners te 
bereiken. Naast posters en folders op 
verschillende locaties, zal de gemeente ook 
de wekelijkse gemeentepagina in 
De Wolder Courant inzetten. Daarnaast is er 
vanaf 1 januari informatie te vinden op 
dewolden.nl/gripopjeknip. Ook betrekt de
 gemeente belangrijke partners in de 
campagne, zoals scholen, kerken, huisartsen 
en maatschappelijke werk.

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

Voor de Blanken 55 - 7963 RP  Ruinen - tel. 0522-472525 - bgg: 06-54293308

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

DE WOLDEN - Vanaf januari 2017 gaat gemeente De Wolden de afvalkalender aanbieden via 
de AfvalWijzer app. Inwoners krijgen geen papieren kalender meer thuis gestuurd met daarop 
de inzamelmogelijkheden, maar kunnen de nieuwe kalender downloaden via de website of 
bekijken via de app AfvalWijzer. 

De Wolden gaat digitaal 
met de afvalkalender

Digitale kalender 
De samenleving is grotendeels gedigitaliseerd. 
Steeds meer mensen maken ook gebruik van 
digitale middelen en ze verwachten dit ook 
van de gemeente. De gemeente maakt nu een 
stap in deze digitale dienstverlening door de 
afvalkalender digitaal aan te bieden. Zo krijgen 
inwoners een gepersonaliseerde afvalkalender 
en kan de gemeente meer maatwerk bieden 
voor de inwoners. 

AfvalWijzer 
Via de website dewolden.nl/afval, of via de 
app van de AfvalWijzer (gratis te downloaden 
via de app stores van Apple, Android en 
Windows) kunnen inwoners direct inloggen 
met postcode en huisnummer. Zij vinden dan 
alleen nog maar inzameldata relevant voor 
het eigen adres, er hoeft niet meer gezocht te 
worden in de verschillende afvalroutes van de 

gemeente. Via de app kunnen ook notificaties 
ingesteld worden, zo kunnen inwoners een 
bericht krijgen op hun smartphone of tablet 
de avond voordat er een inzameling is of op 
de ochtend van de afvalinzameling. 

Papieren kalender aanvragen 
Naast de digitale afvalkalender blijft de 
mogelijkheid voor iedereen om een papieren 
afvalkalender in huis te hebben. 
Via dewolden.nl/afval kunnen inwoners 
inloggen met postcode en huisnummer 
waarna er de mogelijkheid is om een pdf te 
printen met daarop een jaarkalender.
Ook kunnen inwoners bij de gemeente terecht 
om een papieren jaarkalender aan te vragen. 
Dit kan via het algemene telefoonnummer 
14 0528 of via de bestelbon die eind 
december en begin januari in
De Wolder Courant geplaatst wordt. 
De gemeente stuurt deze dan zo snel 
mogelijk op.

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl



Univé houdt de premies laag!
Bij ons staat de deur altijd wagenwijd open voor een persoonlijk advies, 
lage premie, uitgebreide dekking en perfecte service.

Bezoekadres Ruinen: 
Westerstraat 41, 7963 BB  Ruinen
Telefoon: 0521-591891
E-mail: Samen1@Unive.nl 
www.unive.nl/samen

Univé Samen
Kantoren te Ruinen/Beilen/Dwingeloo/Havelte/Oosterwolde

 
Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

www.zzwd.nlMaaltijdservice Thuis
Dwingeloo, De Weyert, T. 088 - 9684028 
Havelte, De Molenhof,  T. 088 - 9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088 - 9684067 

Profiteer nu van subsidie op
Hoog Rendement Glas

En bespaar op uw energiekosten !
Vraag Vrijblijvend een offerte aan:

0522 - 26 26 44 of  info@lensenschilders.nl

Besparen met
Dubbel Glas !

Investeren in hoog rendement 
dubbele beglazing levert al 
gauw een voordeel op van 

€ 200,- per jaar.

Voordelen van dubbele 
beglazing
-  forse besparing op 
 stookkosten
- werkt geluidsisolerend
- waardeverhoging woning
- verbetering energielabel

In de wintermaanden 
hanteren wij een speciaal 

tarief op binnen schilderwerk

Meer informatie op 
www.lensenschilders.nl Wij wensen u sfeervolle FeestdagenWij wensen u sfeervolle Feestdagen



Munnekenweg 6
7963 PV  Ruinen 
Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

Puur en (h)eerlijk!

Nieuw!
Nu ook runderworst 

en hamburgers
Daarnaast wil ik iedereen, ook namens mijn vrouw 
en kinderen, bedanken voor het medeleven tijdens en 
na mijn verblijf in het ziekenhuis.
     Hans Brand

www.jancoeling.nl   •   T. 06 518 177 08

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2017

Smeestraat 21 
7963 AJ Ruinen
Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl

Per stuk € 4.69 
3 voor € 12.00



Wij wensen jullie fijne feestdagen!

Rietdekkersbedrijf de Boer
Huttenweg 10 • 7963 RK Ruinen
Tel. 0522 471173
rietdekkersbedrijfdeboer@live.nl

Pedicure - Voetverzorgster
Alie Tiemes-Huisjes

Wenst iedereen hele fijne feestdagen en
een goedlopend 2017!

Graag werken wij op afspraak,
U kunt bellen naar
 --  0522 472146 --

Brink 25 Ruinen
Dames & heren kapper

Zondag en maandag: gesloten
Dinsdag / Donderdag / Vrijdag: 08.30 tot 12.00 13.00 tot 17.30

Woensdag: 08.30 tot 12.00 13.00 tot 20.30
Zaterdag: 08.30 tot 14.00

Vanaf dinsdag 10 januari 2017 bent u van harte welkom 
in onze nieuwe salon!

Wolvenweg 11
7963 BG Ruinen
06-43994277 / 0522-472442
meekhof_sander@hotmail.com
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Voor uw complete
• tuinaanleg • onderhoud
• renovatie • bestratingen

Het plaatsen van tuinhuisjes,
schuttingen, vlonders en pergola’s

Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen
Tel. (0522) 471900

www.marskramerruinen.nl

Oliebollen, knieperties en nieuwjaarsrolletjes bakken?
Wijn- en Champagneglazen etc nodig?
Koop ze bij Marskramer en heb je voordeel te pakken!

HAPPY 2017
Knalfeest?

Zó 
gedaan!

Mr. Harm Smeengestraat 5  Ruinen
Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.nl

Bestaria Ruinen

Wij wensen u allen 

prettige kerstdagen 
en een

gelukkig 2017

Chris - Riet - Marjet - Sander 
Rimco - Astrid - Romy 
Yvonne - Tirza en Céline



Prettige Feestdagen

en een Goed 2017

Toneelvereniging 

Rune op de Buhne 

wenst u 

fijne feestdagen en 

een geweldig 2017!

Wij zien u graag op 

zaterdag 28 januari a.s. tijdens 

onze jaarlijkse opvoering

Wij wensen u een 
succesvol 2017!

Karelspad 53 | 7963 DK Ruinen

T. 0522-472061 | M. 06 554 612 46

www.dewidt.nl

Consultancy & Accountancy

Pedicurepraktijk 
Voeties 
wenst u 
Fijne Feestdagen

HEES 32 • 7963 PB  RUINEN • TEL. 0522-472820

wenst iedereen 
een gezond en 

schilderachtig 2017 toe!

Wolvenweg 11  /  7963 BG Ruinen06-43994277  /  0522-472442www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

HoveniersbedrijfSander Meekhof
wenst u prettige feestdagen 

en een groen en gezond 2017

Pedicuresalon alie Broekman 
wenst iedereen Fijne Feestdagen 

en een gelukkig nieuwjaar!
Huttenweg 12
7963 RK Ruinen
0522-472930medisch Pedicure

Prettige ke
rstdagen 

       en 
een gezon

d 2017!

Al 30 jaar 

vakmanschap
!

Trimmerije “Marije”

Marije Vos
www.trimmerijemarije.nl

06-43932848

Een fantastisch 

   gemodeleerd 2017

Prettige Kerstdagen en een 
heel sportief 2017!

Reinier en Suzan Schreuder

wenst iedereen prettige feestdagen en een gelukkig 2017

Voor de Blanken 1c7963 RP Ruinen
tel. 0522-472169fax 0522-470528mob. 06 512 41 073www.klussenbedrijf-vriwo.nl

Klussenbedrijf

voor al uw hout en str
aatwerk

VRIWO

Bouwservice

Bert de Groot
Nieuwbouw  Verbouw  Onderhoud 

 
   

Wenst u fijne feestdagen en

een gelukkig nieuwjaar

Wolvenweg 23   7963 BG Ruinen   (06) 304 53 110



Prettige Feestdagen

en een Goed 2017

Kloosterstraat 10 - 7963 AH  Ruinen

Wij wensen u goede feestdagen en een gezond en gelukkig 2017

Reinier en Suzan Schreuder
De Woonmaat wenst u 
veel woonplezier in 2017

Voor de Blanken 55 - 7963 RP  Ruinentel. 0522-472525 - bgg: 06-54293308www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

Wij wensen u
     fijne feestdagen!

We wensen iedereen een 
fijne Kerst en een gelukkig 

Nieuwjaar toe!

        Familie Hu & collega’s van 
                      RestauRant

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van 

begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

Wij wensen u 

  gezellige kerstdagen 

    en een fleurig 2017!

Eursinge 1, 7935 AC Eursinge, Ruinen, Pesse

Tel. (0528) 241986

E-mail: info@hilkobakker.nl, www.hilkobakker.nl

Al meer dan 30 jaar ervaring in het groen!

wenst u 
prettige kerstdagen en 

een gelukkig 2017

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Telefoon 0522 - 472004

Hooidijk 1, 7964 KP Ansen, tel. 0522-471022
www.laurensvanvenrooij.nl

Prettige feestdagen

wenst u goed en ontspannen

 motorrijplezier in 2017

uw 
motorspecialist

Voor de Blanken 4 - 7963 RP Ruinen - Tel. 06 130 10172

info@motorep.nl - www.motorep.nl

Wij wensen 

u fijne feestdagen

Westerstraat 59

7963 BB  Ruinen

0522-472871

06-51282183

f.echten@home.nl

Voor de Broeken 17 / 7963 PT  Ruinen
Telefoon (0522) 471907

www.aannemersbedrijfjohanbakker.nl

AnjA, BERDIEn & MElAnIE

Zuidwolderweg 14 • 7932 PP  Echten • Tel.: 0528-251477

anjabenning@haarstudioechten.nl • www.haarstudioechten.nl

Wij wensen u een goed gekapt 

en gelukkig 2017!



Prettige Feestdagen

en een Goed 2017
★ Verwarming
★ Water
★ Gas
★ Sanitair
★ Zink- Koperwerken
★ Onderhoud CV ketelVoor de Broeken 13 | 7963 PT Ruinen T 0522 47 12 29 | M 06 21 28 76 46E hoorninstallatiewerken@planet.nlW www.hoorninstallatiewerken.nl

wenst iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig 2017!

Veneweg 77

7946 LE Wanneperveen

Tel. 0522-281206

Brink 39
7963 AB Ruinen

Tel. 0522-471232

Prettige feestdagen en 

een gelukkig  nieuwjaar

Klus -en Onderhoudsbedrijf 

Oosterhuis
Bouwschoppenkamp 8 - 7963 EG Ruinen

Geert en Martha wensen 

u allen een prettige kerst en 

het allerbeste toe in 2017.

Vredenburg Tweewielers

Ruinen / Wanneperveen / Havelte

Brink 39 • Ruinen • 0522-471277

Veneweg 77 • Wanneperveen • 0522 - 25 12 06

Dorpsstraat 67 • Havelte • 0521-341442

Iedereen fijne kerstdagen 

en een voorspoedig 2017!

Westerstraat 12 - Ruinen - Tel. 0522 - 47 32 40www.boetiekdesmederije.nl

Fijne Feestdagen 
en graag tot ziens in 20 1 7!

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

Echtenseweg 13a   7909 HV  Hoogeveen

wenst iedereen 
prettige kerstdagen en een 
schoon en streeploos 2017

’t Ruunder Waopen
wenst u Fijne Feestdagen 

en een Gelukkig en 
Gezond Nieuwjaar!!

V.O.F. GLAS-, SCHILDERWERKEN EN ZONWERING

Westerstraat 56, Ruinen • info@booyschilderwerken.nl

Prettige Kerstdagen en een 
Gezond en Gelukkig 2017!

Voor de Blanken 1b

7963 RP Ruinen
Tel. 0522-470506 of

06-55868616

Grondverzetbedrijf R. Luning

Gezellige kerstdagen 
en een gezond nieuwjaar

toegewenst!



www.vuurwerkmania.nl/ruinen

www.hofmanruinen.nl

VUURWERKVERKOOPDAGEN
Donderdag 29 december  08.30-21.00 uur
Vrijdag  30 december 08.30-21.00 uur
Zaterdag 31 december 08.30-17.00 uur



Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen 
en een knallend 

nieuwjaar! 

Let op: 2 en 3 januari 2017 zijn wij gesloten

Munnekenweg 6  -  7963 PV  Ruinen  -  Tel. 0522 471703
www.vuurwerkmania.nl/ruinen - www.hofmanruinen.nl

Mr. Harm Smeengestraat 5  Ruinen
Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.nl

Bestaria Ruinen

1 kilo 

rundvleessalade

€ 4,50

25 en 26 december gesloten
31 december en 1 januari gesloten

Voor info / opgave 0522-471236

Zaterdag 7 januari
NIEUWJAARSBAL
Rockend het nieuwe jaar in 

m.m.v. de band Always Sunday
Vanaf 21.00 uur 

Brink 47 • 7963 AB  Ruinen • Tel. 0522-471236

Maandag 26 december
2e KERStdAg

Vanaf 17.30 uur presenteren wij weer

EEN LEKKER KERStBUFFEt
Prijs € 29,50, graag vooraf reserveren

Merry Christmas 
Everybody

2017
GelukkigNieuwjaar

Zaterdag 14 januari
CAFE-QUIZ OVER HEt JAAR 2016

In groepjes van 5 een leuk avondje quizzen
Aanvang 20.00 uur. Graag vooraf aanmelden

Vrijdag 20 januari
POKEREN

Aanvang 20.00 uur

Zondag 15 januari
OPEN KAmPIOENSCHAP 

KLAVERJASSEN EN JOKEREN 
RUINEN

Aanvang 14.00 uur, inschrijving vanaf 13.30 uur

Tot ziens in 2017!!



Vanaf 1 januari 2017 neemt 
Manon Hooijer de kapsalon over.

Hierbij wil ik iedereen bedanken die de 
afgelopen 40 jaar vertrouwen in ons heeft 

gesteld en voor de warmte die wij 
mochten ontvangen.

                                      Riet Snooij

Kapsalon
Hans Snooij

wenst u voor de laatste keer 

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig 

en Gezond 2017!

Manon, Klarissa, Daphne, Chantal en Riet

Geopend van dinsdag 20 december t/m 
zaterdag 24 december

Gesloten vanaf 27 december

KERSTACTIE!

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

OPENINGSTIJDEN
Vrijdagavond 23 december tot 20.00 uur

Zaterdag 24 december tot 17.00 uur

Zaterdag 31 december tot 16.00 uur

KADOTIP!  KADOTIP!

Dio Cadeaubon
of

Dio Cadeaupas (landelijk)

Wij wensen alle mensen
 fijne kerstdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar! 

bij uw Dio Drogist
Draai 2 dagen lang 

uw korting
op al uw aankopen d.m.v. 

het RAD VAN FORTUIN
op vrijdag 23 en 

zaterdag 24 december
RAD VAN FORTUIN





Wenst u een gezond en gelukkig 2017 en 
staat ook in het nieuwe jaar weer klaar 
voor de volgende werkzaamheden:

Agrarische dienstverlening  Mest verstrooien (breedstrooiers)
Gras en bouwland bemesten   Mais van zaaien tot oogsten 
Gras maaien/schudden/harken  Kraanwerkzaamheden
Inkuilen met snijwagens  Balen maken rond+vierkant

Gras en maishakselen 
Wagens met brede banden en gestuurde assen

Tevens kunnen wij de nieuwste toevoegmiddelen en melasse toedienen

En voor verdere voorkomende werkzaamheden kunt u bij ons terecht.

Loonbedrijf 
Gebr. Benning

06 201 78 341
Echten



T 0522-47 15 81WWW.AT-I.NL T 0522-47 04 56WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3  •  7963 RP  Ruinen
Gewoon een goede service en kwaliteit. Daar zijn wij best trots op!

Ook in 2017 staan wij 

graag voor u klaar!

Gertjan en Geke Flinkert 

en medewerkers

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van 
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

Eursinge 1, 7935 AC Eursinge, Ruinen, Pesse, tel. (0528) 241986
E-mail: info@hilkobakker.nl, www.hilkobakker.nl

Tuinaanleg
& Onderhoud

Al meer dan 30 jaar ervaring in het groen!

PodoCentrum 
BuitenvaartOSSELP

maak dan uw afspraak online via OSSELPCB.NL    T: 0528 - 265 091    

   V O O R  P O D O L O G I E  &  P E D I C U R I E
Ronald Boertien: Register Podoloog | Podoposturaal Therapeut.

Wij zijn aangesloten bij Stichting Loop en bij ProVoet.

Je voet op een hoger plan. Dat is het idee achter ons werk. Wij 

zijn gespecialiseerd in het oplossen en voorkomen van voet- en 

houdingsklachten. Mobiliteit is een groot goed en dat helpen wij te 

bevorderen en te verbeteren.  Met behulp van therapiezolen wordt 

de pijn verlicht en voorkomen we dat uw klachten verergeren.

Wij wensen u een gezond en mobiel 2017! En gaat het niet zoals u wilt

Aan het Anserpad tussen Ansen en Dwingeloo
Vrijwel elke dag geopend van 10.00 - 16.00 uur

Facebook.com/koffieaanhetanserpad

De Kleine Koffiestop

* Advies
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud

Westerstraat 59
7963 BB  Ruinen

0522-472871
06-51282183

f.echten@home.nl

WAOPENTIES
Te koop

Witte open commode, badje op standaard, aankleedkussen, z.g.a.n., 
houten loopwagentje. Marry Strijker, 0522-472048

Maandag 2 januari zijn wij gesloten



ACTIE
Vuurwerk komt uit China…………

Maak tijdens de VUURWERKVERKOOPDAGEN 

kans op een WAARDEBON van 

Chinees Restaurant Ni Hao Ruinen

Prijswinnaars worden in 

januari bekend gemaakt in 

’t Ruunder Waopen Munnekenweg 6  -  7963 PV  Ruinen  -  Tel. 0522 471703
www.vuurwerkmania.nl/ruinen - www.hofmanruinen.nl

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.30 uur
 Zaterdag  8.00 - 16.00 uur

Verkoop van oliebollen
donderdag 29 december

vrijdag 30 december
zaterdag 31 december

Proef de kerst in onze gezellige winkel.

Alles ambachtelijk gebakken met echte roomboter en zuivere amandelspijs

Geen oud en nieuw zonder oliebollen, appelflappen, 

appelbollen, appelbeignets

Maandag 2 januari 2017 zijn wij gesloten



advent  
arreslee 
bal
diner
ezel
jezus  
kaars 

kaart
kerstboom  
kerstman 
krans
kribbe
licht
maria  

pakje
piek
rendier
stal  
vrede  
ster

Prijswinnaar november-puzzel
Jennie Baas, Voor de broeken 19
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden 
bij Vredenburg Tweewielers in Ruinen en af te halen bij 
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen

November-puzzel inleveren voor vrijdag 13 januari 2017 a.s. 
bij Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij 
Autoservice Henk Kelly.

Woordzoeker Maak van de overgebleven letters een woord

DE WOLDEN - De gemeente De Wolden organiseert op dinsdag 3 januari 2017 haar jaarlijkse 
nieuwjaarsontmoeting. Alle inwoners, ondernemers en afgevaardigden van verenigingen en 
instellingen zijn van harte uitgenodigd om te toasten op het nieuwe jaar. 
De nieuwjaarsontmoeting vindt plaats in het gemeentehuis in Zuidwolde van 19.30 tot 
21.30 uur. De band Foxy Jazz uit Eursinge verzorgt de muziek.

Nieuwjaarsontmoeting De Wolden 
op dinsdag 3 januari 2017

Globaal programma
19.30-20.00 uur: 
ontvangst met koffie/thee.
20.00-20.30 uur: 
toespraak burgemeester Roger de Groot en 
uitreiking Raspaard 2017*.
20.30-21.30 uur: 
gelegenheid voor een hapje, een drankje en 
een ontmoeting.

In informele sfeer hoopt het gemeentebestuur 
opnieuw veel mensen te mogen 
verwelkomen.

RUINEN - Landclub Ruinen is een prachtig gelegen camping aan de rand van het 
Dwingelderveld in Ruinen. De camping heeft een geheel nieuw binnenbad met wellness 
corner. Geopend in de zomermaanden voor de campinggasten. Maar in de wintermaanden 
wordt het zwembad gebruikt voor zwemlessen en kunnen ook mensen uit de omgeving 
gebruik van maken het binnenbad. Er worden tevens kinderfeestjes georganiseerd in 
zwembad en binnenspeeltuin.

Kom ook in de kerstvakantie 
naar Landclub Ruinen!

Met de kerstvakantie in zicht, is er nu voor de 
kinderen uit Ruinen en omgeving een mooi 
winters activiteitenprogramma samengesteld. 

Twee middagen in de vakantie kunnen ze 
zwemmen, knutselen en wordt er een winters 
verhaal voorgelezen. Kinderen kunnen vrij 
inlopen en in hun eigen tempo aan deze 
activiteiten deelnemen. Daarnaast kun je 
twee avonden komen discozwemmen en 
worden de kinderen welkom geheten met 
een discococktail. 

Om het feest in de kerstvakantie compleet te 
maken is er een speciale gast uitgenodigd. 
Peter van Dijk, professioneel verhalenvertel-
ler, zal de winterse voorstelling Zlateh de Geit 
spelen op de knusse zolder van Landclub 
Ruinen. Landclub Ruinen hoopt natuurlijk op 
een grote opkomst.

Activiteitenmiddag: 
27 december & 3 januari van 13.30 - 16.30 uur
Discozwemmen & discococktail: 
29 december & 6 januari van 19.00 - 21.00 uur

Voorstelling Zlateh de Geit (leeftijd 4-99 jaar) 
5 januari om 19.00 uur
Zwembad open op 30 december van 
13.00 - 17.00 uur

Info:www.landclubruinen.nl

Inwoners en ondernemers van harte welkom
De Stichting Promotie Ruinen organiseert 
ook dit jaar weer een gezellige kerst-
wandeling op 2e kerstdag. Je kunt kiezen
uit een route 6 of 10 kilometer.

Het startpunt is op de parkeerplaats bij 
Bezoekerscentrum Dwingelderveld vanaf 
10.00 uur. Wil je de 10 km lopen start dan 
vóór 13.00 uur, starten voor de 6 km kan tot 
14.00 uur.

De wandeling gaat door het Dwingelderveld, 
onderweg zijn er pauzemogelijkheden bij het 
Theehuys Anserdennen en bij de Wiltzangh. 
Onderweg kunnen de deelnemers een 
puzzel oplossen. De kerstman is aanwezig 
er is muziek, er zijn gezellige vuurtjes en 
misschien kom je de herder nog tegen met 
de Drentse Heideschapen.

Gezellige 
kerstwandeling 
op 2e kerstdag



Meppelerweg 1a
7963 RV  Ruinen
T. 0522 - 47 17 40

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

Meubelen - Slapen - Stoffering - Projecten - Advies - Zonwering 

Kom naar onze showroom in Ruinen en profi teer nog van 

onze eindejaarsacties en onze opruiming! Wij wensen u 

alvast fi jne feestdagen en een gelukkig 2017! 

Tip: Combineer een bezoek aan onze showroom op 2e kerst-

dag met de mooie georganiseerde kerstwandeling op het 

Dwingelerveld. De koffi e staat klaar!

BEZOEK DEZE LAATSTE DAGEN VAN HET
JAAR ONZE SFEERVOLLE SHOWROOM

KERSTSHOW 2E KERSTDAG GEOPEND

Vr 23/12 09.00 - 21.00 uur
Za 24/12 09.30 - 17.00 uur
Zo 25/12 gesloten
Ma 26/12 11.00 - 17.00 uur
Di 27/12 09.00 - 18.00 uur
Wo 28/12 09.00 - 18.00 uur
Do 29/12 09.00 - 18.00 uur
Vr 30/12 09.00 - 21.00 uur
Za 31/12 09.30 - 17.00 uur 
Zo 01/01 gesloten

OPRUIMING
showroommodellen 

Linteloo



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 november t/m 1 april geopend van woens-
dag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. In de schoolvakanties dagelijks 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum: 
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

Schaapskudde Ruinen kijk voor actuele info op 
www.schaapskudderuinen.nl

Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open van 9.30 
tot 13.00 uur

Biljarten in ’t Neie Punt, iedere woensdagmiddag van oktober tot mei, 
aanvang 14.30 uur

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Bridge in Hotel Kuik elke donderdagmiddag van oktober t/m 30 maart 
2017, aanvang 13.30 uur, graag 10 min. voor aanvang aanwezig. Telefo-
nisch aanmelden bij Bouke van Eijck, 0522-470056 voor 11.00 uur op 
de speeldag.

’t Neie Punt De Jonge Onderzoeker Ruinen op locatie. Elke 
woensdagmiddag timmerclub in OBS ’t Oelebrod van 14.15-15.30 uur. 
Opgave bij geahooijer@planet.nl

Wandelen met de boswachter, elke zondagmiddag op stap met de 
gids van Natuurmonumenten. Ga mee, lekker de natuur in. Jas en 
laarzen aan en een frisse neus halen. De gids vertelt ook over de natuur-
ontwikkeling in het gebied en natuurlijk komen de seizoenen aan bod, 
met de planten en dieren die daar bij horen. 14.00 – 15.30 uur, start 
Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse 22

DECEMBER/JANUARI
Woensdag 21 december Kerstconcert van Popkoor 2000 in 
19.30-20.30 uur ‘t Neie Punt

Zondag 25 december Kerstgala, Herberg van Rune m.m.v.
23.00 uur DJ Bart  Drive-in de experts licht&geluid

Maandag 26 december   Kerstwandeling door Stichting Promotie 
vanaf 10.00 uur Ruinen, start Bezoekerscentrum, Benderse 22
(2e kerstdag) 

Vrijdag 30 december Top 2000 dienst in de Mariakerk
19.30 uur   

Vrijdag 30 december  
16.00 uur ‘t Neie Punt filmmiddag voor 6 t/m 12 jarigen 
20.00 uur filmavond voor volwassenen

Zaterdag 31 december Carbidschieten aan de Neuzendijk
13.30 uur
   
Zaterdag 31 december Carbidschieten Echten
13.30 uur   

Zondag 1 januari Oud en Nieuwfeest in sporthal de Marse m.m.v.
01.00-05.00 uur  DJ Bart Drive-in de experts licht&geluid

Zondag 1 januari Oud en Nieuwfeest in d’Olde Karke Echten 
00.00 uur 

Woensdag 4 januari ‘t Neie Punt Nieuwjaarsbingo voor jong en oud
14.30-15.45 uur opgave:geahooyer@planet.nl

Zaterdag 7 januari Nieuwjaarsbal Café Hees
21.00 uur m.m.v. Always Sunday

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
HEEFT U EVENEMENTEN MELD DEZE DAN AAN OP TIP@RUINEN.NET

   Alle cadeautjes schitterend ingepakt!

   Kerstpakketten bestellen t/m 19 december

Een winkel vol met leuke, grappige,
geurige en nuttige cadeautjes.

Geschenkdozen met bad-, douche- en bodylotion
Geschenkdozen met heerlijke geuren
Make-up, toilettassen, haarmode, sponsen, 
badborstels, manicure setjes, fotoalbums, 
fotolijsten en te veel om op te noemen.

LET OP:
Vrijdag 23 en 24 december

RAD VAN FORTUIN

draai voor KORTING

op al je aankopen
RAD VAN FORTUIN

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

Kerstshoppen bij uw Drogist!



GRATIS REPARATIE, 
ONDERHOUDSBEURT OF APK!

tegenslag heeft gehad? En verdient diegene het 
om een gratis reparatie, onderhoudsbeurt of APK 
te winnen? Doe dan mee aan onze actie!

Nomineren
Iemand nomineren doe je door een e-mail te sturen 
naar info@dejong-ruinen.nl
gevens zoals het kenteken van de genomineerde auto 
en de onderbouwde motivatie.  De deadline voor de 
nominatie is zaterdag 14 januari, de trekking vindt 
plaats in de week daarop. De winnaar en degene die 
de e-mail heeft gestuurd worden door ons benaderd. 

winnaar en nomineerder op sociale media).

Gratis is écht gratis 

Degene die iemand nomineert kan tevens zelf een 

 

die wel een meevaller kan gebruiken 
weer op weg? 

Mail ons 

dan snel om 

diegene te 

nomineren!

Brink 41, Ruinen | Tel. 0522 - 472 888

info@dejong-ruinen.nl | www.dejong-ruinen.nl

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen  
en een voorspoedig 2017!




