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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 

RUINEN - De najaarsmodeshows van Boetiek De Smederije begonnen dinsdag 
26 september jl. met een paar spannende momenten. Uitgerekend deze dag werd 
glasvezel geplaatst in de Westerstraat waar de boetiek is gevestigd. Dit gaf enig ongemak 
en dat was niet het enige deze dag. Tijdens de ochtendshow viel de stroom uit. 
Vooral de modellen en kleedsters moesten in de kleedruimte werken in het donker, in de 
winkel waar de show werd gehouden was voldoende daglicht.
Maar de dames lieten zich hierdoor niet hinderen; door het creëeren van daglicht en met 
behulp van zaklantaarns werd e.e.a. snel opgelost. 

Najaarsmodeshows Boetiek 
De Smederije goed bezocht

Gelukkig kwam de stroom redelijk snel 
terug en konden de bezoekers van de 
shows genieten van najaars- en 
winter-mode in prachtige herfstkleuren 
zoals olijfgroen, bordeauxrood, 
cognacbruin, kobaltblauw, donkerblauw en 
zwart/wit/ grijs.  
Dit zijn toch wel dé modekleuren dit 
seizoen. Er waren veel vesten, truien, 
blazers en jurken te zien in mooie 
natuurlijke en comforatbele materialen. 

Uiteraard gecompleteerd met accessoires 
zoals mooie sjaals, kettingen en riemen, 
ook ruim verkrijgbaar in De Smederije. 
De schoenen en laarsjes die de modellen 

tijdens de shows dragen zijn hun 
privé-eigendom.
De door Lieneke Smit met zorg 
samen-gestelde setjes werden geshowd 
door het vaste team met de modellen: 
Roelien, Marieke, Dineke, Klaasje en Willy.
 
In de Buddingehof in Ruinerwold werd daar 
Jenita nog aan toegevoegd. De presentatie 
was in handen van Trudy. Na afloop was er 
weer traditiegetrouw een verloting en 
gelegenheid om de garderobe aan te 
vullen.

De merken die in Boetiek De Smederije 
te vinden zijn: Angels, MAC, Zerres, 
Anotherwoman, Dreamstar, Dolce Vita, 
Enjoy, Roberto Sarto, S’questo en Setter. Bloembollen 

Plant ze nu!

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



★ Verwarming

★ Water

★ Gas

★ Sanitair

★ Zink- Koperwerken

★ Onderhoud CV ketel

Voor de Broeken 13 | 7963 PT Ruinen | T 0522 47 12 29 | M 06 21 28 76 46
E hoorninstallatiewerken@planet.nl

Nu ook voor energiebesparende maatregelen!

ZONNEPANELENSCHERP GEPRIJSD!

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

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden

Een enkele keer, 1x in de week of iedere dag

Warm of koelvers thuisbezorgd

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

 
 

 
 

   

 

 
 
 
 
 

 

   
   

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Koga, Gazelle, Batavus, Sparta, MultiCycle, 
Cortina, Merida, Loekie en Alpina

* Zeer scherp geprijsde overjarige fietsen

* Assortiment van klein tot groot (Geen e-bikes) 

* Voor onderhoud en reparaties kunt u bij  ons 
terecht, ook  voor e-bikes  

 
Brink 39      7963 AB Ruinen      Tel. 0522-471277 

E: info@vredenburgbiketotaal.nl 
* *



Zondag 8 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. H. Scholing (Hollandscheveld)
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. G. Brandorff

Zondag 15 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. G. v/d Berg - de Haan

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

Podoloog, Podoposturaaltherapeut, Zorgschoenspecialist
Kinderpodologie, sportpodologie, inlays voor diabetische- en reumatische 
voet. Aanmeetlocaties in Hoogeveen, Beilen, Vledder, Steenwijk, 
Heerenveen. Tel. 06 179 01 746  | www.podoloogdrenthe.nl

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

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

De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 13.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.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 RUINEN Tel. 0522-820218 of 06-15002415, 
www.jeanetgerding.nl

Koos Hulzebos Administraties
Trompenweg 6, 7963 DL  Ruinen, Telefoon: 06-49892028
Financiële dienstverlening, jaarrekening, inkomstenbelasting, subsidie, 
interim qualified controller, ondernemerscoach.
www.kooshulzebosadministraties.nl - info@kooshulzebosadministraties.nl

De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.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 - 137 071 05 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
Schoolstraat 4  7941 CA 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

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 18 oktober 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 10 oktober 2017, 17.00 uur worden ingeleverd via

ADVERTEREN?
’T RUUNDER WAOPEN



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

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.

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

HERFSTCAKE



JOS Column

Dierendag
Er bint ien oen leven dingen die aj nooit 
vergeet. Dingen waor aj barre um elachen 
hebt, dingen waor aj griezelig veule um 
ereerd hebt, dingen waor aj ontroerd um 
ewest bint en dingen waor aj nao jaoren 
nog altied het schaamrood van op de kaken 
kriegt. 
Het is 4 oktober, dierendag. 
Een dag waorop meensen de huusdieren ies 
dubbel verwent.  De katten kriegt dizze dag 
niet de gewone kattenbrokken mar een 
lekker vars vissie of van die “poezen-
snoepjes. Zult ook wel emeuken wezen van 
slachtofval..mar daor wet de katte niet van. 
De vissenkomme wordt een keer extra 
verschoond zodet de goldvis of de slui-
erstatte beter rond kan kieken. Mij is wel 
ies verteld det een vis zo weinig verstaand 
hef det e elke keer det hij of zij rondzwemt 
deenkt “wat is t hier mooi”ook al is e daor al 
duuzend maol rond edreejd.
De cavia, de marmotte, het witte rottie..
allemaole koomt ze extra op de narm  umme 
eknuffeld te worden. Het is  amit de vraoge 
wie daor schik an beleefd; het diertie of 
degene die de knuffels uutdeelt.
Op dierendag wordt een keer extra elopen 
mit het hondtie zodet het beessie verbaosd 
opstiet uut zien maandtie waor as e 
deurgaons lig te pitten. Zo lek een jonge 
hond mij blieder mit dierendag as een olde 
suffige blafferd want die komp kreunend ien 
de benen mit de blik van “ik bin al ewest..” . 
Dierendag döt mij vol schaamte deenken an 
die keer det ik de hond van de buren uut zöl 
laoten..en det deur drokte ien huus volledig 
vergeten waar. Gelokkig har det diertie een 
starke blaose mar die mus wel zo neudig 
leeg det de eigenaar haost ondersteboven 
reaomd wordde toen het diertie bij het 
lösdoon van de deure naor buten vleug. 
sorry sorry sorry hondtie.
Mar het meeste schaamrood krieg ik op de 
kaken as ik deenke an het knienegie det ik 
ien mien jonge jaoren har. Het beessie 
knuffelen det was mooi; op een mooie 
zomerdag een tuugie an en dan kieken of 
e as een hondtie wol lopen gunk meestal 
minder good. Het vooren en het hokke 
schonemaken was een nog minder groot 
succes. sMorrengs vreug mien va of mien 
moo vake of ik het knien wel evoord har. 
Ik leuge det ik er al ewest waar. stoete-
kappies en blad..zee ik ter verdudelijking. 
Zo leug ik geregeld ten naodele van det lieve 
warme knuffelknienegie. De oldeleu wussen 
det vanzölf; die hadden de repe leeg ezene 
en de stoetekappies ien de stoetetrom-
mel zeen liggen. En het beessie van voor 
veurzene.
Zo is det verscheiden maol an egaone. 
Ik har mutten weten det mien leugens 
uutekomen waren toen mien breur begunde 
te gniezen as ik leuge. Zien knien was 
verkocht; det wus ik. En toen mien va op 
een zaoterdagmorreng mij dwung umme het 
knienehokke schone te maken zaag ik tut 
mien grote schrik det het hokke leeg was. 
Het deurtie stunt lös. Ikke reerend naor huus 
ien. Mit betraonde kop en snot en kwiel 
jammerend det Knuf lös ekomen en dus 
vöt was. Ja..zee mien va.. dreuge as een 
dreentse boer det kan zeggen: “tweej weke 
elene verkocht”. 
Ik zee al; er bint dingen die aj nooit vergeet. 
Op dierendag komp die schaamte nog even 
ien alle hevigheid weer boven.
JOS

RUINEN - Leerlingen van ’t Oelebröd 
hebben het initiatief genomen om in actie te 
komen voor Sint Maarten.

Ze zijn de school rondgegaan en hebben 
andere leerlingen tips en ideeën gegeven 
om geld in te zamelen. Zoals bijvoorbeeld 
lege statiegeldflessen verzamelen, cakejes 
bakken, nagels laten lakken, zelfgemaakte 
kaartjes en bloemstukken verkopen, 
schminken, dansen.....en noem maar op. 
Het is een groot succes geworden. 
De leerlingen hebben meer dan 1000 euro 
opgehaald! Wat een mooie spontane actie!

Leerlingen ’t Oelebröd komen in actie 
voor Sint Maarten

RUINEN - Per 1 oktober zijn de 
openingstijden van bibliotheek Ruinen als 
volgt: 
maandag van 14.15 uur tot 20.00 uur, 
donderdag van 11.00 uur tot 17.00 uur en 
vrijdag van 14.15 tot 17.00 uur. 
Op donderdag gaat de bibliotheek om 
11.00 uur open, terwijl de bibliotheek in het 
IKC ’t Oelebrod is gevestigd. 
De kinderen hebben dan nog les tot 
14.00 uur. 

Daarom vraagt de schoolleiding de klanten 
met het volgende rekening te houden: 
tot 14.15 uur de fietsten s.v.p. bij de 
sporthal plaatsen. Een ieder kan dan naar 
de bibliotheek lopen terwijl ondertussen het 
lesgeven gewoon en veilig voortgang kan 
vinden. Verder zoeken de bibliotheek en 
school naar mogelijkheden om meer van 
elkaars kwaliteiten gebruik te kunnen 
maken. 
Na een half jaar zal geëvalueerd worden 
hoe de bibliotheekopening op 
donderdagmorgen onder schooltijd is 
verlopen.

De openingstijden 
van bibliotheek
Ruinen veranderen

DE WOLDEN - In oktober vindt in heel Drenthe het project Oktobermaand Kindermaand 
plaats. Musea, theaters, muziek- en dansscholen, ateliers, bibliotheken en molens 
openen hun deuren en organiseren gratis activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Ook in de gemeente De Wolden. 

Oktobermaand Kindermaand in De Wolden

Kinderen kunnen op 21 en 28 oktober het 
Dwingelderveld ontdekken. Samen met 
een gids wordt tijdens de ontdekkingstocht 
gezocht naar de vliegenzwam, de 
rode koolzwam en het kleverig koraal-
zwammetje. Ook vaders en moeders zijn 
van harte welkom. In Museum De Wemme 
in Zuidwolde wordt ook gespeurd. 

Daar kunnen kinderen een puzzel-
speurtocht maken, maar ook meedoen aan 
de handkarrenrace en deelnemen aan een 
workshop macramé. 

Beeldende kunst
Een stof beschilderen in alle kleuren van de 
regenboog kan elk weekend bij 
Atelier C in De Wijk. Kinderen kunnen van 
de kleurrijke lapjes vlinders, slangmobielen 
of boekjes maken. In het atelier van Femke 
Anne in Ruinen worden kinderen en hun 
ouders uitgedaagd samen een schilderij te 
maken, onder begeleiding van de 
kunstenares waarvan de schilderijen niet 
alleen in Nederland, maar ook in Parijs en 
zelfs in Brazilië hangen.

Poppentheater voor de jongste kinderen 
Dankzij de Rabobank staat op 15 oktober 
in Bibliotheek Zuidwolde de poppen- en 
objectenvoorstelling “Mauw!” van het ge-
zelschap Smoespot geprogrammeerd.

De voorstelling voor kinderen van 2 t/m 5 
jaar gaat over de zoektocht van Mauw naar 
zijn ik. 

Een uitgebreide beschrijving van alle 
activiteiten in De Wolden en de overige elf 
Drentse gemeenten zijn te vinden op 
www.kindermaand.nl Oktobermaand 
Kindermaand wordt georganiseerd 
door K&C, expertisecentrum en project-
organisatie kunst en cultuur. 

Het project wil kinderen en hun ouders 
de mogelijkheid bieden om gratis deel te 
nemen aan activiteiten en zo kennis te 
maken met kunst en cultuur. 

Het is dit jaar de 16e keer dat 
Oktobermaand Kindermaand wordt 
georganiseerd in Drenthe.



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

Laat de
herfst

maar komen!

Lekkere
warme truien
en vesten van

Anotherwoman
en Enjoy

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 

Lezen, drinken, ontspannen, 
dagdromen; we hebben alle-
maal behoefte aan een plek 
om te genieten.
FLEXLUX® is die plek. Verwen 
uzelf met wat tijd voor uzelf. 
Ga zitten, ontspan en ervaar 
de beleving.

De medewerkers van Snoeken 
Ruinen adviseren u graag over 
deze fauteuil.

Ondek het comfort zelf van 
deze fauteuils op de fair, wel-
kom in onze stand!! 

FLEXLUX;  
ERVAAR DE BELEVING!



ADVERTEREN?
’T RUUNDER WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Sudoku

Oktober-puzzel inleveren voor vrijdag 20 oktober 2017 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij HCR de Stobbe

Langedijk 2   7958 PJ  Koekange

Installatietechniek

Duurzame Techniek

K.J.vanDIJK

J.vanDijk

Telefoon 0522 45 13 18   info@vandijkinstallatie.nl

www.vandijkinstallatie.nl

Prijswinnaar september puzzel
A. Klomp Witteveen
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden 
bij Dio Drogisterij Harry Zegeren en af te halen bij Marskramer/
Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
De winnaar van de vorige puzzel was Hilly de Vries, 
Gijsselterweg 52, zij heeft de bon van Bestaria Ruinen 
inmiddels in ontvangst genomen.

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!

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

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

Puur en (h)eerlijk!

Nieuw!

KALFSLEVER



Zin in een avondje uit!
Brink 47 •  7963 AB  Ruinen • tel. 0522-471236

See you!!!

HERFST
Vallend blad, wind, een heerlijk zonnetje 

of striemende regen. 
In de maand oktober op de 

Tap: Amstel Bockbier!!

We gaan weer quizzen!!
Zaterdag 14 oktober 20.00 uur

CAFÉ QUIZ
Opgave in groepjes van 5 à 6 personen

Oktober, de rrrr is weer 
in de maand, 

de rrr van ontstrrressen!
Doet u ook mee met onze activiteiten?

Zaterdag 7 oktober 20.00 uur

POKEREN

Zondag 15 oktober 14.00 uur

BOCKBIERTOCHT
Diverse Horeca- bedrijven in Ruinen organiseren een 

1ste  Bockbiertocht in Ruinen. De start is om 14.00 uur 
vanaf Café Hees/Brinkzicht.

Vanaf Café Hees vertrekken we gezamenlijk, met een 
prachtige Bockbier wagen getrokken door een stel krach-

tige Friese paarden naar de deelnemende horecabedrijven, 
waar we overal een heerlijke Bockbier drinken. Tevens 

krijgt u bij elk Bockbiertje ook een heerlijk hapje. 

Zaterdag 28 oktober 13.00 uur

KLAVERJAS KROEGENTOCHT
	 •	Opgave	per	koppel
	 •	Kosten	€	10,=	per	koppel
	 •	Kaarten	om	vleesprijzen
	 •	In	5	cafés	klaverjassen
	 •	Opgave	t/m	donderdag	26	oktober

Zaterdag 4 november
V.V.Vo Ruinen organiseert de

SPOOKTOCHT
Zaterdag 18 november 21.00 uur

KWAK IN DE BAK
Een oergezellig dobbelspel

Vrijdag 24 november 20.00 uur

KAARTSPEL “TACHTIGEN”

KLAVERJASSEN
Elke	vrijdag	van	de	even	weken	om	20.00	uur

glas
schilder
afbouw advies

Altijd GRATIS advies op maat 

en vrijblijvende prijsopgave!

brinkhof advies
Achterma 11 7963 PM Ruinen
Tel.: 0522 - 47 25 66
E-mail: brinkhof@brinkhofadvies.nl
Website:  www.brinkhofadvies.nl

Brinkhof advies
Onderdeel van Brinkhof glas en schilderwerken b.v

glas
schilder
afbouw advies

Altijd GRATIS advies op maat 

en vrijblijvende prijsopgave!

brinkhof advies
Achterma 11 7963 PM Ruinen
Tel.: 0522 - 47 25 66
E-mail: brinkhof@brinkhofadvies.nl
Website:  www.brinkhofadvies.nl

Brinkhof advies
Onderdeel van Brinkhof glas en schilderwerken b.v

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Voor een
lekkere lunch of
heerlijk diner?

U vindt de brasserie Vrouwe Swedera in Hotel de Stobbe

3 Gangen menu
25,- euro



WAOPENTIES
Te koop

AEG Vaatwasser 4 jr oud. € 175,00 - T. 06 308 397 28

Te koop
ZGAN Matras 120x190 € 50.00 - T. 06 308 397 28

FAMILIEBERICHTEN
Verhuisbericht

Na 39 jaar Meppelerweg zijn we verhuisd
naar ons tijdelijk adres:

Oosterstraat 6, 7963 AC Ruinen

Hendrik - Roelie Withaar

In Ruinen gevraagd
BezoRgeR 

Wolder Courant/Ruunder Waopen
Voor informatie bel 0522 858580

Wij willen iedereen, zowel de collectanten als de gulle 
gevers, hartelijk bedanken voor dit mooie bedrag.

De opbrengst van de collecte is
 € 1.965,63 (Echten: € 190,21)

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

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



Hees 32
7963 PB Ruinen

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

Stoffersweg 17 • 7963 BH Ruinen
T. 06 510 273 10 • E. info@passievoorriet.nl

www.passievoorriet.nl

Bij Rietdekkersbedrijf Passie voor Riet 
bent u aan het juiste adres voor o.a.

Vernieuwen
Renovatie/Restauratie

Onderhoud
Mos/Algenbestrijding

Altijd een vrijblijvende offerte.

Voor de Blanken 3 • 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 storingsdienst

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

De winkel voor al uw:
• Tuin- en woonaccesoires

• Verf + benodigdheden

• IJzerwaren

• Diervoeders

• Tuinmachines en -gereedschap

• Hand- en elektrisch gereedschap

• Technische installatiematerialen

• Levering/begeleiding van

DoeHetZelf - technische

installatie pakketten

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



Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseert 
de WTC Ruinen de inmiddels traditionele 
Dwingelderveld-MTB-tocht.
De tocht vindt plaats vanaf sportpark de 
Baete aan de Wolvenweg te Ruinen. 
Bij de sportkantine zijn alle faciliteiten 
aanwezig zoals douchegelegenheid en de 
mogelijkheid om de fiets schoon te maken 
na afloop van de tocht. 

Er kan gestart worden tussen 9:00 en 
10:00 uur. De afstanden die gereden kun-
nen worden zijn 30, 45 en 60 km. 
Het belooft weer een mooi MTB-evenement 
te worden. 
De routes zijn uitgezet in samenwerking 
met Staatsbosbeheer, Natuur-
monumenten en particuliere grondbezitters. 
Vanuit Ruinen gaat het door de 
Anserdennen, langs de Kraloërheide 
richting Dwingeloo en Spier. De route is 
zeer gevarieerd en uitdagend, waarbij 
zowel de recreatieve als de sportieve fietser 
ruim aan zijn trekken komt. Onderweg is 
verzorging aanwezig. Een afwisselende 
tocht door een schitterend natuurgebied 
van heuvels, bos en heide. Techniek en 
conditie kunnen volop worden ingezet, 
maar lekker rustig toeren is ook prima.

Dwingelderveld
Mountainbiketocht

Donderdag 5 oktober Sociale Buurtmarkt 
in ontmoetingscentrum ’t Neie Punt
DE WOLDEN – Voor het derde jaar vindt in oktober de Maand van de Vrijwilliger plaats. 
Dit jaar zal het ViP De Wolden samen met Wijdewolden.nl Sociale Buurtmarkten organi-
seren door heel De Wolden. 

Een markt waarbij vraag en aanbod op 
het gebied van vrijwilligers en organisaties 
én maatschappelijke initiatieven bij elkaar 
wordt gebracht. Tijdens de Sociale 
Buurtmarkt zijn er leuke workshops te 
volgen, kunt u uw vraag of aanbod kenbaar 
maken middels de zeepkist en hangt er een 
vraag en aanbod prikbord. In Ruinen wordt 
de 1e Sociale Buurtmarkt georganiseerd en 
wel op donderdag 5 oktober tussen 19.00 – 
20.30 uur in ontmoetingscentrum 
’t Neie Punt. Koffie, thee en koek staat voor 
u klaar! 

Bent u op zoek naar vrijwilligers, heeft u 
een goed idee voor uw buurt of heeft u iets 
aan te bieden? Geef u dan snel op!
 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Meer informatie en/ of aanmelden voor de 
Sociale Buurtmarkt kan via www.vipdewol-
den.nl of neem contact op 
met Aïsha Slot of Leonoor Colenbrander 
van het ViP De Wolden via 
tel. 0528 – 378686 of via mail 
info@vipdewolden.nl

RUINEN - Paddenstoelen zijn er in allerlei 
soorten. De Vliegenzwam is voor velen een 
bekende paddenstoel, maar Klaproos-
wasplaat of Kleine bloedsteelmycena zijn al 
iets minder bekende soorten. 

Op zaterdag 7 en 14 oktober nemen gidsen 
van Natuurmonumenten liefhebbers mee 
voor een paddenstoelenwandeling. 
Tijdens de wandeling gaat de gids op zoek 
naar bijzondere soorten die op het 
Dwingelderveld voorkomen. 
De wandelingen beginnen om 11.00 uur bij 
het bezoekerscentrum aan de Benderse 22 
in Ruinen. 
Vooraf aanmelden is nodig en kan via www.
natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld

Op zoek
naar
paddenstoelen



Snack van 

de maand

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

Bestaria
Ruinen

vLamPIJP

€ 1,60Drogisterij | 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 helpen u graag goed en gezond
de herfst en winter door met:

• Multi-vitaminen en mineralen,
• Voedingssupplementen

• Homeopathie en Fytotherapie

van Vogel, VSM, Bloem, Optimax,
Bional, Heel, Orthica, Omega, 

Ess. Organics etc. etc.

De ”R” is weer in 
de maand!

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

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

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:

altijd scherp!

STOTIJN 
notariaat & mediation

EN, WONING GEKOCHT? 

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 NOTARIS NODIG?  WEES WELKOM!



In het weekend van 6, 7 en 8 oktober organiseert Natuurmonumenten samen met 
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) het NMF Kamermuziekfestival. 
Op 35 bijzondere locaties in Nederland, waaronder schaapskooi Lhee en bezoekers-
centrum Dwingelderveld, kun je genieten van kamermuziek. Vooraf aanmelden voor de 
concerten is nodig en kan op www.natuurmonumenten.nl/kamermuziekfestival

Kamermuziek in het Dwingelderveld

Kamermuziek in de schaapskooi

Bij de schaapskooi Achter ’t Zaand in 
Lhee spelen op zondag 8 oktober 
topmusici Marion Schaap & 
Peter Constant met instrumenten van het 
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. 

De muziek van Z.o.o. Guitar Duo brengt het 
verhaal achter dit bijzondere gebouw tot 
leven. Voorafgaand aan het concert vertelt 

de schaapherder over de schaapskooi, zijn 
schapen en het werken met zijn hond. 
Het programma start om 10.15 uur. 
Vanaf 9.45 uur zijn deelnemers welkom 
voor ontvangst met koffie. 

Mystieke lichtjes bij bezoekerscentrum 
Dwingelderveld

In bezoekerscentrum Dwingelderveld 
genieten bezoekers twee avonden van 

www.ruunderwaopen.nl

kamermuziek uitgevoerd door verschillende 
topmusici. Op vrijdag 6 oktober speelt het 
pianoduo Riëtte Olthof en Marte Gerritsma. 
Zaterdag 7 oktober laten Lies Braakman 
en Danna Paternotte de piano- en viool-
klanken klinken in het bezoekerscentrum. 
Voorafgaand aan de concerten, vanaf 
19 uur, wandel je op eigen gelegenheid 
door de tuin van het bezoekerscentrum. 

Sfeervolle lichtjes leiden je langs 
verschillende mystieke plekken. 
De duisternis valt, je hoort bijzondere ge-
luiden, misschien laten de beroemde Witte 
Wieven zich zien… Geheel in de stemming 
stap je het bezoekerscentrum binnen waar 
om 20.00 uur de concerten beginnen. 

Na afloop geniet je nog van een drankje 
alvorens je naar huis gaat.

AL MEER DAN 70 JAAR 
ONBEZORGD OP WEG

Meppelerweg 3 - Zuidwolde  
tel. (0528) - 37 12 27

wemmenhoveautos.nl

Verhuur | Reparatie | Occasions | Bedrijfswagens | Wasstraat | APK-keuringen | Auto-lease 

HET GOEDKOOPSTE 
ADRES IN DE REGIO 
VOOR TREKHAKEN

• IN- EN VERKOOP 
 VAN ALLE MERKEN 
 PERSONEN- EN 
 BEDRIJFSAUTO’S

• FINANCIERINGEN EN 
 LEASEMOGELIJKHEDEN

• VERKOOP ALLE 
 AUTOMERKEN NIEUW, 
 ALTIJD CONCURRERENDE 
 PRIJZEN

• CARMELEON 
 AUTOVERZEKERINGEN

VEELZIJDIG 
IN MOBILITEIT:

Autobedrijf Wemmenhove:

Het is herfst!



www.ruunderwaopen.nl

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Mmmmmmmm…..

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

Bestaria
Ruinen

€ 3,95

CATAMARAN
Super Lekker!

Zelf je stoofperen plukken? Dat kan in Ruinerwold op de eerste zaterdag van oktober. Vanaf 09.00 uur vertrekt de 
veilingmeester ter hoogte van Dokter Larijweg nr. 1 voor zijn tocht langs de 7 km lange weg met perenbomen. 
Zo’n 1100 perenbomen van oude rassen staan te wachten tot ze van hun vruchten worden ontdaan. Je kunt bieden 
op een boom (ze worden per opbod verkocht) waarna je de hele dag de tijd hebt om, gewapend met ladders, 
harken en zeilen de peertjes uit de boom te krijgen. 

Niet alleen perenplukkers kunnen die dag in Ruinerwold terecht, ook voor niet-plukkers is er genoeg te beleven. 
Op een 7-tal locaties aan de Dokter Larijweg is er van alles te zien en te proeven. Er zijn o.a. leuke kraampjes met 
landelijke producten. Voor de kinderen is er een speciaal kindererf met een kinderrommelmarkt, studenten van het 
AOC Terra staan er met een stand met verschillende (klein)dieren, er is een springkussen, een ranja koe en je kunt 
onder begeleiding een ritje op een pony maken. 

Als extra attractie is er een valkenier aanwezig in het weiland t/o huisnummer 153. Hij zal in een tweetal demonstra-
ties laten zien hoe roofvogels en uilen vliegen en jagen. Bij de informatiestand kun je van alles te weten komen over 
deze fascinerende dieren. 

Ook aan het vervoer is gedacht. Het is mogelijk met de “Heen en Peer” (paardentram) en een busje langs alle erven 
te gaan. Op- en afstappen wanneer je maar wilt. Deze dienst is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld! 

De veiling van de peren begint om 09.00 uur. De activiteiten op de erven begint om 11.00 uur tot ca. 17.00 uur. 
Informatie: info@karstenhoeve.nl of telefonisch: 0522-481447.

Perenpluk in Ruinerwold 
op  zaterdag 7 oktober

RUINEN - Op dinsdagmorgen 10 oktober a.s. om 10.00 uur 
start een Samenleesgroep in Bibliotheek Ruinen. Daar zullen 
gedichten, verhalen, liedteksten enz. besproken worden, samen 
met een gespreksleider (geen volledige boeken). 

De bedoeling is dat er zal worden gesproken over wat de tekst 
met jou doet. Ideeën, gedachten en personages kunnen je aan 
je eigen leven doen denken, het zelfs allemaal treffend onder 
woorden brengen. In deze groep is dus juist de bedoeling dat 
de deelnemers praten over wat de voorgelezen tekst met hen 
doet. De groep zal tweewekelijks bij elkaar komen. 
Want boeken en teksten kunnen je leven veranderen, mooier 
maken! Anneke Strik uit Ruinen gaat de groep leiden. 

Deelname is gratis en opgeven kan in Bibliotheek Ruinen of via 
info@bibliotheekruinen.nl of tel 088-0128444

Samen lezen…samen praten: 
Bibliotheek Ruinen start een 
Samenleesgroep



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
November t/m maart: geopend op woensdag t/m zondag van 
10.00 tot 17.00 uur. Gesloten op Eerste kerstdag en Oudejaarsdag.
 
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

Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen 
Openingstijden: In de herfstvakantie 2x een woensdagmiddag 
van 14.00 tot 16.30 uur. 
Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

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

’t Neie Punt. Iedere 1e woensdag van de maand van 
10.00 – 11.30 uur is er Creatief intuïtief schrijfcafé. 
Hou je van schrijven maar weet je niet altijd waarover? Kom dan 
eens meedoen in het schrijfcafé. Je krijgt opdrachten waarmee je 
vanzelf tot schrijven komt.
Neem zelf prettige pen(en) en papier mee! Wil je meer weten? 
Neem gerust contact op met Cokkie Kraan, 06-42460014

’t Neie Punt. Op de woensdagmiddag in de oneven weken zitten 
Willy Coops en René Stout tussen 15.30-16.30 voor u klaar in de 
centrale hal van Dorpshuis ’t Neie Punt. Ze kunnen u helpen met 
de meest voorkomende vragen over uw tablet, laptop of telefoon. 
Ze geven u GRATIS advies en tips en kunnen u op weg helpen op 
het internet. Kom gerust een keertje langs en neem uw telefoon, 
tablet of laptop mee!

Donderdag 5 oktober ’t Neie Punt
19.00–20.30 uur Sociale Buurtmarkt

Vrijdag 6 oktober ’t Neie Punt
16.00–18.00 uur  Filmmiddag. 
 Opgave: geahooijer@planet.nl
20.00–22.00 uur  Filmavond voor volwassenen

Zaterdag 7 oktober Dwingelderveld Mountainbiketoertocht
09.00 uur start tussen 9.00-10.00 uur vanaf 
 Sportpark De Baete. 
 Afstanden 30, 45 en 60 km.

Zaterdag 7 oktober ’t Neie Punt
19.00–20.45 uur Workshop Argentijnse Tango

Woensdag 11 oktober ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30–15.45 uur Herfstbloemstukje maken voor jong en  
 oud. Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 13 oktober ’t Neie Punt
19.00 uur Heeren van Diever, mannenkoor

Zaterdag 14 oktober ’t Neie Punt
19.00 – 20.45 uur Workshop Argentijnse Tango

Maandag 16 oktober ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Herfstspeurtocht bij Bezoekerscentrum
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Woensdag 18 oktober ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30–15.45 uur Herfst-Bingo voor jong en oud.

Vrijdag 20 oktober ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
15.30 –16.45 uur Kookclub, pizza’s maken
 Opgave: geahooijer@planet.nl
 
Zaterdag 21 oktober ‘’t Neie Punt
18.30 uur Kerkdienst

Maandag 30 oktober ’t Neie Punt
14.30 – 15.45 uur Timmerclub, De Jonge Onderzoeker

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Evenementen kunt u aanmelden op: 
TIP@RUINEN.NETOpgave: geahooijer@planet.nl

OKTOBER

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

* Advies
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud

Westerstraat 59
7963 BB  Ruinen

0522-472871
06-51282183

f.echten@home.nl

VERHUUR
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Personenauto’s

Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

Gediplomeerd Schoonheidsspecialiste 
Conny van den Berg
Praktijkadres Achterma 15 • Ruinen 
Tel. 0522-474675
www.natuurlijkmooi-byconny.nl
info.natuurlijkmooi@gmail.com

Natuurlijk Mooi by Conny
Tegen inlevering van deze bon eenmalig
10% korting op een Relax behandeling




