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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 

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

Muizenbestrijdingsmiddelen!

Diverse soorten

doosjes à 200 gram

3 halen = 2 betalen

RUINEN – Het afgelopen jaar zijn er op meerdere speelplekken speeltoestellen 
opgeknapt of vervangen voor een nieuw toestel. Het onderhoud rondom de toestellen 
werd altijd gedaan met eigen middelen. AT&I Ruinen helpt Ravotti een handje door het 
bestuur te voorzien van een krachtige Stihl bosmaaier. 

Het afgelopen jaar is er veel werk verzet op 
de speelplekken in Ruinen. Dit was nodig, 
want meerdere toestellen hadden aandacht 
nodig met het oog op de veiligheid voor 
de jeugd. Meerdere zaterdagen werd er 
geklust. O.a. op de landelijke ‘NL-doet dag’ 
en de burendag was men actief. 
De speelplekken in Ruinen staan er weer 

AT&I Ruinen schenkt een bosmaaier 
aan Speeltuinstichting Ravotti

REGIO - Wanneer in de nacht van 29 op 30 oktober a.s. de klok een uur wordt terug 
gezet, wordt overal in Nederland aandacht gevraagd voor een zeldzaam verschijnsel in 
deze tijd: duisternis. 

Duisternis in het 
NP Dwingelderveld

Het NP Dwingelderveld is een van de 
weinige plekken, waar het nog echt stil en 
donker kan zijn. Gidsen van IVN Westerveld 
vieren dit met een Nacht van de 
Nachtwandeling. Ga mee en ervaar hoe 
het duister zich meester maakt van bos en 
hei, beleef de weidse sterrenhemel en het 
geritsel en de zachte roep van een paar 
wakkere nachtdieren.  

De Nacht-van-de-Nacht wandeling is 
kosteloos en start op zaterdag 29 oktober 
om 18.30 uur bij het Bezoekerscentrum 
NP Dwingelderveld, Benderse 22 te 
Ruinen. Honden mogen niet mee en stevig 
schoeisel is gewenst. 
Opgave vooraf is vereist en kan 
via 0522-472951 of via 
www.natuurmonumenten.nl

netjes op. Dit was het bestuur van 
Ravotti niet gelukt zonder de hulp van 
vrijwilligers die graag de handen uit de 
mouwen steken. 

Voor het onderhoud van de speelvelden 
gebruikt Ravotti vaak gereedschap uit 
eigen schuur. AT&I Ruinen schiet Ravotti 
nu te hulp door het bestuur te voorzien van 
een krachtige Stihl bosmaaier. 
Hier is het bestuur van Ravotti ontzettend 
blij mee. De bosmaaier die gesponsord 
is door AT&I is er een die heel wat sterker 
is dan het gereedschap wat je thuis hebt 
staan. Met deze bosmaaier zal het maaien 
rondom de toestellen een stuk makkelijker 
worden. Voor het komende jaar staan de 
eerste klussen alweer op de agenda. Zo 
zal o.a. het speelveld aan het Karelspad zal 
opgeknapt worden. Ook zal Ravotti weer 
aansluiten bij de leerlingenraad van het 
Oelebröd om te horen 
welke wensen de 
jongeren uit Ruinen 
hebben voor wat 
betreft 
speelgelegenheid. 
Nieuwsgierig 
geworden naar 
het werk van Ravotti? 
Kijk dan op de site 
van dorpsbelangen 
Ruinen 
(www.dbrune.nl) of 
via de Facebook-
pagina.
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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.)



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

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

’t Ruunder Waopen

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

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 9 november 2016

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Zondag 30 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. J. Muis
Kruispuntkerk Pesse  10.15 uur  Ds. G. van Zanden
 
Woensdag 2 november - Dankdag
Kruispuntkerk Pesse  19.30 uur  Ds. G. van Zanden
 
Zondag 6 november
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Mw. H. Wiechers

Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 1 november 17.00 uur worden ingeleverd via



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

Hees 32
7963 PB Ruinen

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

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

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

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

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

   Wintertijd…
vergroot de zichtbaarheid van 

uw huisdier in het donker, o.a. 

•	 reflecterende	halsbanden

•	 LED	knipperlichtje

•	 veiligheidsvestje

Bestel of print snel én 
voordelig digitale foto’s
Al na twee dagen liggen de foto’s voor je klaar.
Direct printen kan ook*. Snel, gemakkelijk én 
voordelig.
* Informeer in de winkel naar de mogelijkheden.

- Dames- en Herenhorloges

- Horlogebandjes
- Horlogebatterijen
- Inzetten batterijen

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

FOTO



Afvaltips van 
Woltje Wolden
DE WOLDEN - Hallo! Ik ben Woltje Wolden 
en ik geef iedere week ouders, kinderen 
en opa’s en oma’s slimme afvaltips! 
Ik wil jou hele handige tips geven over 
afvalscheiding, opruimen en recyclen!

Keukenafval bij het GFT-afval!
Niet alleen het tuinafval kan in de 
gft-container (met de groene deksel), 
ook het keukenafval mag hierin. 
Veel keukenafval wordt bij het 
restafval gegooid. Dat is zonde. GFT-afval 
staat voor groente-, fruit- en tuinafval. 
Etensresten dus, maar ook koffiefilters, 
theezakjes en snijbloemen. Let alleen op 
dat je het plastic of verpakkingsmateriaal 
wel er tussen uit haalt! Dat mag weer in 
de container met de oranje deksel.

DE WOLDEN - Donderdag 10 november 2016 is het mantelzorgdag in De Wolden. 
Op deze dag zet De Wolden mensen die zorgen voor hun partner, een ouder, kind, 
familielid, vriend of kennis in het zonnetje. Deze zorg is meer dan de gebruikelijke hulp 
die mensen elkaar geven. We noemen deze zorg ‘mantelzorg’ en de mensen die de zorg 
geven mantelzorgers. 

Zorgen voor een partner, familielid 
of vriend verdient een bloemetje!

Wethouder Mirjam Pauwels geeft aan dat 
mantelzorgers het vaak als vanzelfsprekend 
ervaren om iemand uit zijn of haar 
omgeving te helpen. “Als gemeente willen 
we extra waardering tonen voor deze groep 
mensen. Hun belangeloze inzet is van 
onschatbare waarde.”

Om zoveel mogelijk mantelzorgers te 
bereiken roept De Wolden, samen met 
Stichting Welzijn De Wolden inwoners op 
om mantelzorgers op te geven, maar ook 

mantelzorgers om zichzelf op te geven. 
Zij krijgen op mantelzorgdag een boeket 
bloemen en een informatiepakket over 
ondersteuning aan mantelzorgers. 

Jonge mantelzorgers
Ook gaat speciale aandacht uit naar jonge 
mantelzorgers tot 24 jaar. Zij hebben 
zorgen over een familielid en zorgtaken 
die niet bij de leeftijd passen. Jonge 
mantelzorger zijn kies je niet voor; dat 
overkomt je. Stichting Welzijn De Wolden 

ondersteunt jonge mantelzorgers met
advies en diverse leuke activiteiten. 
Zij ontvangen op mantelzorgdag een 
bioscoopbon. 
Geef de jonge mantelzorgers op voor een 
bioscoopbon door een e-mail te sturen 
naar Modai van Dijk via 
modaivandijk@welzijndewolden.nl of 
via T. (0528) 378 686.

Opgeven mantelzorger voor een
bloemetje of bioscoopbon
Mantelzorgers opgeven kan door te bellen 
met Stichting Welzijn De Wolden, 
T. (0528) 378 686 tussen 09.00 en 
12.00 uur. Of door een e-mail te sturen n
aar gerriederoo@welzijndewolden.nl. 
Opgave kan t/m dinsdag 1 november.

DE WOLDEN - In het najaar kunt u veel hinder van vallend blad ondervinden. Om de 
overlast te beperken plaatst gemeente De Wolden bladkorven op verschillende locaties 
binnen de bebouwde kom. Hiermee proberen we te voorkomen dat inwoners uitglijden 
of slippen en dat rioolkolken verstopt raken.

Plaatsing bladkorven in 
De Wolden

Bladkorven zijn grote bakken waarin 
inwoners zelf het bladafval uit hun straat 
kunnen verzamelen. Zo blijft de straat 
schoon en veilig. De bladkorven zijn alleen 
bedoeld voor bladafval van gemeentelijke 
bomen en worden eenmaal per week door 
de gemeente geleegd. De bladkorven 
worden in de week van 17 oktober 2016 
geplaatst en medio december weer 
weggehaald.

Informatie over de exacte locaties van de 
bladkorven kunt u vinden op de site van de 
gemeente: www.dewolden.nl.

DDE WOLDEN - De ombudsman van De Wolden, Maas van Egdom, houdt elke maand 
spreekuur. U kunt daar met uw klachten of vragen over uw behandeling door de 
gemeentelijke organisatie terecht.

Spreekuur ombudsman 
De Wolden

Het eerstvolgende spreekuur is op 
maandag 31 oktober 2016.
U kunt voor dat spreekuur een afspraak 
maken met Anita van Ulsen, T. 14 0528. 
U kunt voor het maken van een afspraak 
ook mailen naar ombudsman@dewolden.nl. 

Bij spoedgevallen is in overleg een 
afwijkende afspraak mogelijk.

ADVERTEREN? 

‘T RUUNDER 
WAOPEN!

www.ruunderwaopen.nl

RUINEN - Dinsdag 1 november a.s. 
verzorgt Karin Broekhuijsen een lezing met 
het thema Het weer. 

Karin is o.a. bekend van de fotoboeken: 
“Hollandse Wolkenluchten” en “Buiten-
gewoon Betoverend Weer in Beeld”, ook 
leverde ze een groot aandeel in het boek 

Openbare lezing FotoClub De Wolden
“Praktijkboek Fotografie Weer, Nacht en 
Natuurverschijnselen”. Haar enthousiasme 
over dit onderwerp is vaak tomeloos en het 
belooft dan ook zeker een heel inspirerende 
avond te worden. De lezing wordt 
gehouden in Buitencentrum De Poort, 
Kloosterstraat 12 in Ruinen. 
Aanvang 19:30 uur, zaal open 19:00 uur.



RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

Elke dag, ook in de vakantie, bakken weheel 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.

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

voor maar € 3,00

Na een flinke herfstwandeling is het heerlijk bijkomen 

met een kopje koffie of thee en een lekkere dikke plak

SPECULAASCAKE

ADVERTEREN? 

www.ruunderwaopen.nl

‘T RUUNDER 
WAOPEN!



ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

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!

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

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

Puur en (h)eerlijk!

Nieuw!
Nu ook runderworst 

en hamburgers

PodoCentrum 
BuitenvaartOSSELP

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

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.

   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.

Uw Drogist
Henny Booy

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

R
Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de 

Waarom verder zoeken
als u in uw dorp terecht kunt.

Westerstraat 54, Ruinen

Hypotheken  Sparen  Beleggen  Lenen  Verzekeren

De Wolden
Financiële dienstverlening

Tel. 0522- 472 528   Email: balieruinen@wolden.nl   Web: www.wolden.nl

Onafhankelijk
Hypotheekadvies bij uw

Hypotheekspecialist!
Overstappen naar 

de RegioBank?
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!

Wij verzorgen voor u:

*Het wijzigen van uw automatische afschrijvingen

*Het rekeningnummer wijzigen voor uw inkomen

*Het opzeggen van uw oude rekeningen

Ruinen Dr.

0522 - 472528
Een bank zonder

Poespas!

Zelfstandig Adviseur



 
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 

Wij nodigen u uit om op onderstaande datum en tijd de jaarlijkse griepprik te komen halen.
De jaarlijkse griepprik beschermt u tegen ernstige gevolgen van de meest voorkomende griepvirussen.

U kunt de griepprik halen op:
Dinsdag : 8 november 2016
Woensdag : 9 november 2016
Tijd : Tussen 13.30 - 14.30 uur of 17.00 - 18.00 uur
Adres : Groene Weg 4, Huisartsenpraktijk Ruinen

Wilt u de brief die u heeft ontvangen meenemen als u de griepprik komt halen?
Neem bij verhindering contact met ons op. U kunt dan een afspraak maken voor een ander tijdstip.

OPROEP GRIEPPRIK

Huisartsenpraktijk Ruinen – Groene Weg 4 – 7963 BX Ruinen - T. 0522-471212

5 november van 10:00 tot 16:00 uur
Koffie staat klaar aan de Hesselterlandweg 75 Meppel

tel. 0522 - 26 26 44    mail info@lensenschilders.nl    www.lensenschilders.nl

Demonstraties
# Houtrotreparatie
# Betonlook wanden
# Glas in lood

Voor Kids
# Anti Graffiti Muur
# Blikgooien
# Raad en WIN
(2 vrijkaarten wedstrijd
SC Heerenveen)

WIN
een waardebon

van € 500,00

voor 

schilderwerk 

of beglazing

Open Bedrijven Dag Zaterdag 5 november
Dag van de Techniek



Oosterstraat 2       7963 AC  Ruinen   
Tel. 0522-473328

Open op Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur. 
Zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak (0522) 473328

PSsstt…., al het geheim van Ruinen gehoord?

Herfstcollectie heeft 
ZOMERSE kleuren!

KIES VOOR
Mode, Kwaliteit en Advies zonder blabla

gewoon doen, in Ruinen!

Het adres voor:

•Al uw installatie en montage

• Technisch advies en begeleiding

• Duurzaam en energiebesparend advies,

berekeningen en systemen

• Elektra, gas, water, sanitaire installatie

• 24 uur storingdienst

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3 • Ruinen

De winkel voor al uw:

•Hand- en elektrisch gereedschap

• Technische installatiematerialen

• Levering/begeleiding van 

DoeHetZelf-technische
installatiepakketten

• Diervoeders

• Alles voor ruiter
en paard

• Bestrijdingsmiddelen

• Outdoorkleding etc.

• Tuinmachines 
en -gereedschap

• IJzerwaren

T 0522-47 15 81
WWW.AT-I.NL

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

Volop
VLIEGERPAPIER

& KARTON

Het is herfstvakantie, 

heerlijk de tijd om zelf een 

lampion te knutselen

DIY!
11 november is de dag

SINT MAARTEN



Kaartje
nodig?

Verjaardag, geboorte, huwelijk,
beterschap, Sara & Abraham, sterkte, 
nieuwe woning, geslaagd etc. etc.

De leukste kaarten 

voor de laagste prijs!

per stuk €

5 stuks voor €

0,
4,

95

00

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

Wij maken plaats voor de 
nieuwe Auping collectie!

*Vraag naar de voorwaarden.

Showroom
SALE Meppelerweg 1a

7963 RV  Ruinen
T. 0522 - 47 17 40

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

i n t e r i e u r & p r o j e c t    

Meubelen -  Slapen -  Stoffering -  Projecten -  Advies -  Zonwering 

Nu tijdelijk extra voordelig. Kom 

proefliggen en profiteer van 

20% voordeel op alle matrassen 

en toppers. Deze actie geldt van 

8 oktober t/m 27 november 2016. 

Heeft u vragen of wilt u graag 

professioneel advies? Onze  

medewerkers staan altijd voor u 

klaar en helpen u graag!

20%
KORTING OP
AUPING MATRASSEN

ALTIJD EEN MATRAS
DIE PERFECT BIJ JE PAST

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

Lekkere warme 
vesten van Enjoy

• zwart
• inktblauw
• jadegroen
• ecru
• mahonie 

Herfst!



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Geopend dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum: kijk op www.natuurmonumenten.nl/
dwingelerveld

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

Pasmanshuus open dinsdag- woensdag- donderdag en zaterdag-
middag van 14.00-16.30 uur inlichtingen: TIP kantoor tel. 0522-471700 
of tel. 0522-472485

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. 
Telefonisch 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 
natuurontwikkeling 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

OKTOBER / NOVEMBER

Vrijdag 28 oktober Café Hees Kaartspel Tachtigen
19.00 uur   

Vrijdag 28 oktober ’t Neie Punt Seniorenbingo
15.00 uur

Zaterdag 29 oktober ’t Neie Punt Hobbymarkt
14.00 uur

Zaterdag 5 november Café Hees Pokeren
20.00 uur

Maandag 7 november ’t Neié Punt De Jonge Onderzoeker Ruinen
14.30-16.30 uur Lampions maken, opgave bij geahooijer@planet .nl

Maandag 14 november ’t Neie Punt De Jonge Onderzoeker Ruinen
14.30-15.45 uur Sinterklaas komt in ’t Neie Punt en daarom   
 gaan we ons dorpshuis mooi aankleden.   
 Knutselen thema ‘Sint’. Deelname gratis.
 Opgave bij geahooijer@planet.nl

Woensdag 16 november ’t Neie Punt De Jonge Onderzoeker Ruinen
14.30-15.45 uur Knutselen voor het sinterklaasfeest. 
 Deelname gratis.
 Opgave bij geahooijer@planet.nl

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Ook een evenement plaatsen? Meld deze dan aan op tip@ruinen.nl

www.ruunderwaopen.nl

Iedere  dinsdag ‘s middags van 13.00 tot 17.00 uur en 

op vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur

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

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

Uw notaris in de regio, nu nóg dichterbij. Waarvan akte!

 U bent nu ook in 
Ruinerwold welkom voor 

de service van 
Stotijn 

notariaat & mediation.
 U kunt voortaan 

dichtbij terecht aan de
Westerweiden 29

[Industrieterrein de Hoge Akkers]

altijd scherp!



Het adres voor
betaalbaar onderhoud!


