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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 

Wij verkopen 

CARBID!

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

RUINEN - In bibliotheek Ruinen werd op maandag 4 december jl.de cursus ‘Omgaan met 
de E-overheid’ afgerond, de cursisten ontvingen een certificaat. De cursisten leerden een 
DigiD aanvragen, zoeken en vinden op plaatselijke overheidssites. 

Certificaten voor cursisten
computercursus in bibliotheek Ruinen

Ze leerden ook de site van de Sociale 
Verzekeringsbank gebruiken, toeslagen 
aanvragen en de Regelhulp gebruiken. 
Eén cursist regelde al digitaal dat er twee 
lampen van lantaarnpalen in Ruinen 
werden vernieuwd door de gemeente. 
In het nieuwe jaar start de computercursus 
voor beginners weer en ook deze cursus 
wordt herhaald in alle vier bibliotheken in 
de gemeente De Wolden!

RUINEN – Op 23 november jl. was er weer hersengym. 
Dit zijn de uitslagen:
1e ronde: 1. de Jordaan 71,5 pnt., 2. Smitties 68,5 pnt., 
3. Achter Ansen 52,5 pnt.,  4. de Esto’s 8,5 pnt.
2e ronde: 1. de Akkers 78 pnt., 2. Taxi Rudi 76,5 pnt., 
3. DLJO 58 pnt., 4. De Dames 48,5 pnt.
Publieksprijzen: Lieneke Opmeer, Ginus Haandrikman, 
Jan Rolf Staal, Jan Lubbinge.
In het nieuwe jaar zijn de wedstrijdavonden in ‘t Neie Punt in 
Ruinen op 18 januari, 15 februari, 1 maart en vervolgens de finale 
op 15 maart, aanvang telkens 19.30 uur.

Hersengym

Uitnodiging en oproep: 
Lever liedjes aan voor de Top2000dienst!

TOP2000-dienst
in de Mariakerk

RUINEN - Op vrijdag 29 december 2017, 
aanvang 19.30 uur organiseren wij voor de 
derde achtereenvolgende keer een Top-
2000dienst in de Mariakerk aan de Brink.
Na de buitengewoon enthousiast ontvan-
gen eerste twee afleveringen, roepen wij 
iedereen op, ook dit jaar weer titels van lie-
deren aan te leveren waaruit de dienst kan 
worden samengesteld. De liederen moe-
ten iets te maken hebben met het thema 
“Relatie(s)!” Er zijn ook Nederlandstalige 
liederen welkom, omdat die goed 
meegezongen kunnen worden.
 
Het aanbod aan liedvoorstellen zal mis-
schien zeer groot zijn. Iedereen mag 
daarom maximaal drie liedsuggesties doen 
en heel belangrijk is dat er een soort 
motivatie bijstaat, waarom het lied 
geschikt is voor een dienst met het thema 
“Relatie(s)!” 

De persoonlijke motieven om een voorkeur 
voor een bepaald soort lied te hebben, 
gaan vast alle kanten op. Wij mensen 
gaan in ons leven immers allerlei soor-
ten relaties aan, niet alleen onder elkaar 
(denk aan vriendschappen; familierelaties, 
zakenrelaties enz.), maar ook met het leven 
überhaupt, met de natuur, de planten en 
de dieren, met het goddelijke, met je eigen 
karakter of gevoel, met je leeftijd of het 
lijden, met je eigen cultuur of vaderland, of 
juist met wat nog vreemd is, spannend en 
een groot avontuur. 

Relaties kunnen beeldschoon zijn, 
fascinerend en intens, maar ook “een 
beetje ingewikkeld”, heel lijfelijk of meer 
geestelijk. Welk lied draag jij aan voor de 
Top2000dienst?

Inzendingen zijn welkom tot en met zondag 
17 december. Mail ze naar gnaber@hetnet.
nl, bel ze door via 0522-471543 of stuur ze 
per brief naar het adres: Kloosterstraat 2, 
7963 AH te Ruinen.



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 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.)

★ 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!



Zondag 17 december
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. G. M. Arends
Kruispuntkerk Pesse 19.00 uur Ds. G. M. Arends

Zondag 24 december
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
PKN-Mariakerk Ruinen 22.30 uur Ds. G. Naber, kerstnachtdienst
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. H. Procee
Echten 19.30 uur Ds. G. Naber
De Wenning Pesse 20.00 uur, kerstzang

Maandag 25 december
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 09.00 uur Kerk en Jeugd
Kruispuntkerk Pesse 10.30 uur T. J. Oldenhuis

Zondag 31 december
PKN-Mariakerk Ruinen 19.30 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. J. van Slooten
Kruispuntkerk Pesse 19.30 uur Ds. W. v.d. Griend

Maandag 1 januari 2018
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. G. Naber

Zondag 7 januari 2018
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. A. W. Estie
Olden Kinholt 10.15 uur Ds. G. M. Arends

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

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

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)

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 10 januari 2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
woensdag 3 januari 2018, 17.00 uur worden ingeleverd via

Kerkdiensten

’t Ruunder Waopen



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

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

STOTIJN 
notariaat & mediation

Wij wensen u fijne feestdagen en 
gelukkig nieuwjaar !

OOK  IN  2018 UW AFSPRAKEN  GOED  VASTGELEGD?

Tegen inlevering van deze 
advertentie haalt u een gratis 
jaarkalender op ons kantoor 

aan het Burgemeester 
Veenhovenplein 1 in de Wijk. 
Max. 1 per huishouden en zo-

lang de voorraad strekt. 
Wees welkom!

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

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.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen 
en een gelukkig 2018!



 
 

Belasting- en administratieconsulenten 
 
 

Uw partner in 

fiscale en financiële zaken 
 
 

Lid van het Register Belastingadviseurs en de 

Nederlandse Orde van Administratie- en 

Belastingdeskundigen 

 
Gijsselterweg 17A 

7963 PG Ruinen 

Tel.: 0522-745888 

Email: k.koot@triumvir.nl 

www.triumvir.nl 

Prettige Feestdagen en een 
Gelukkig 2018

T.   0522-472061
M. 06 554 612 46

Consultancy & Accountancy

Karelspad 53
7963 DK Ruinen

E info@dewidt.nl
I   www.dewidt.nl

RUINEN – Zijn passie is muziek, draait al zijn hele leven plaatjes en hij is bekend in 
Ruinen en wijde omgeving van ‘doos wur de dees’.  Dan heb je het over Bart Kiers. 
In zijn pand aan de Westerstraat in Ruinen opende hij 8 december jl. de Vinyl en 
Kadosjop. Op social media liet hij het al een beetje zien en horen dat zijn passie een 
nieuwe fase in zijn leven gaat worden. 

Bart Kiers zet de muziek aan
in zijn Vinyl en Kadosjop

Bart startte eind zeventiger jaren een 
grammofoonplatenwinkel in Ruinen. 
Na 20 jaar hield hij dat voor gezien en werd 
vertegenwoordiger, maar de muziek was 
niet uit zijn leven. Bij evenementen in de 
regio wordt hij nog steeds ingehuurd om 
‘vrolijke noten’ te verspreiden. 

Maar nu is het dus tijd voor wat ‘nieuws‘. 
Door zijn goede en leuke contacten was hij 
in staat mooie muziek aan te schaffen. 
Bart heeft in ongeveer 50 jaar zoveel 
singles, LP’s en EP’s, -samengevat als 

vinyl- verzameld en ingekocht dat hij 
regelmatig een TOP 100 kan samenstellen. 
Veel van zijn platen zijn ‘collectors items’. 
Hij heeft zowel Engels als Nederlandstalige 

muziek. ‘Armand’ en ‘Boudewijn de Groot’ 
heeft hij gewoon op voorraad liggen.
Bij de Vinyl en Kadosjop kun je ook 
terecht voor leuke gadgets, funartikelen en 
ingeblikte kadootjes. Verder is het vooral 
gezellig en relaxt want Bart draait gezellige 
muziek, er worden vele clips getoond en 
op de grote tafel, waar je gewoon lekker 
kunt aanschuiven, liggen 2 jaargangen van 
de MuziekExpress, bij velen wel bekend. 
Kortom, het wordt een gezellige boel aan 
de Westerstraat 10! De openingstijden zijn 
woensdag, donderdag, vrijdag van 
14.00-21.00 uur en zaterdag van 
14.00-17.00 uur.

Hees 32
7963 PB Ruinen

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



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

Professionele car-cleaning 
voor particulier & bedrijf

SPOTREPAIR

LAKHERSTEL EN
-VERZEGELING

STEENSLAG EN 
KRASSEN VERWIJDEREN

POLIJSTEN

EXTERIEUR EN INTERIEUR 

Wij hebben twee specialisten voor de 
complete reconditioning van zowel 
het interieur als het exterieur van uw 
personenauto, bestelauto, vrachtwagen, 
camper etc. etc. Als uw voertuig bij 
ons het terrein verlaat, is deze weer in 
smetteloze showroomstaat!

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

HET GOEDKOOPSTE 
ADRES IN DE REGIO 
VOOR TREKHAKEN

Nieuw bij Wemmenhove!

     Meer weten? 
 Neem dan contact op of breng 
een bezoek aan onze� howroom.

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

Steenberger Esweg 31  |  7921 AX  Zuidwolde  |  telefoon: (0528) - 362 889
mobiel: 06 - 285 40 845  |  e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl 

Jong en dynamisch, met vakmanschap en kwaliteit hoog in het vaandel, dat is wat ons 

typeert. We leveren altijd perfect werk af en zijn lid van de Vakfederatie Rietdekkers. 

Dit betekent voor u nog eens een extra waarborg op het gebied van kwaliteit.



www.vuurwerkmania.nl/ruinen

www.hofmanruinen.nl

OPENINGSTIJDEN VUURWERKVERKOOPDAGEN
Donderdag  28 december 2017 08.30-18.00 uur
Vrijdag  29 december 2017 08.30-21.00 uur
Zaterdag  30 december 2017 08.30-21.00 uur
LET OP: Op 31-12-2017 wordt er geen vuurwerk verkocht!

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

 
 

 
 

   

 

 
 
 
 
 

 

   
   

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

* 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 
* *



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 via onze website 

www.hofmanruinen.nl en onze 

facebookpagina
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



JOS Column

Hortensia’s
Op mien verjaordag ien mei kreeg ik 
hortensia’s. Det was van een attente 
gever. Die wus nog det al mien aandere 
hortensia’s ien de tuun bevreuren waren. 
Schaarste an hortensia’s dus. 
De leste nachtvorst, nog één zo’n barre 
kolde nachtvorst, har veule schade an 
ericht. Gien appels, gien neuten en de 
paar paren die an de boom ekomen 
waren bint op evreten deur de kreejen. 
En ook de hortensia’s waren stief 
bevreuren; daor kwamp gien bloeme 
meer an. 
Now was det gebrek an bleuj van de 
hortensia’s al vaker zo, want wij hebt 
barre veule last van “de hortensia 
knipper”. Wat ze doet mit die ofgeknipte 
stengels is mij een raodsel.
Ik heb wel ies eheurd det ze van de 
knoppen een soort wiet maakt; det ze 
op een aandere meniere geniet van 
de hortensia’s as wij zak mar zeggen. 
Mar volgens mij magt ze de hiele tuun 
wel oproken as ze dur stoned van wilt 
worden.
Mien man hef een paar jaor elene een 
kerel ezene ien de tuun; een soort 
mijnwarkerslaampe op t veurheufd. 
Toen hij markte det mien man hum 
ezene har vleug hij de tuun uut en ien 
een wit volkswagenbussie. 
Gien griepen an.

Aj het er op een verjaordagvesite ies 
over kriegt dan blek det er veule meer 
meensen bint waor de hortensiaknipper 
actief ewest is. Tut vlak onder de ramen 
wordt eknipt of heur leven er vanof 
hangt. Toch een raar idee. Det ie ligt 
te slaopen en det ze een dikke meter 
bij oe vandaon veur oen raam staot te 
knippen. De plietsie is er een jaor of 
wat elene ook al ies mit doonde ewest. 
Mar ja..het vergriep is vanzölf ook niet 
zo slim det het as nummer ene op de 
opsporingslieste komp bij de dienders.
Een paar jaor elene waar ik er hiele-
maole klaor mit, det geknip ien oonze 
tuun.
Ik meende loos te wezen deur de 
hortensia’s ien een ofrastering te zetten. 
Veer paolen er umme toe; daor fien 
gaas umme en tenslotte nog hielemaole 
umwunden mit stiekeldraod. Een soort 
Heras Hekwerk waor..dacht ik… gien 
knipper meer bij kun.
Ik har buten de graoperigheid van de 
knipper erekend. Rond december zagen 
wij ien de tuun det hij de stengels hiele-
maole..mar dan ook hielemaole..tut íen 
de grond of eknipt har. 
Onder de vree deur..zak mar zeggen.
Dizze zomer heb ik de bewuste 
hortensia’s op een aandere stee ien de 
borders ezet. Vlak veur het raam..an de 
veurkaante..pal naost de straote. Ook 
nog vlak onder de butenlaampe die 
anfloept as er volk ankomp. 
Ien het zicht zogezeid.
Bin ik toch mit stomheid eslaogen det 
de hiele polle hortensia’s vlak veur 
december weer tut ien de zwatte grond 
of eknipt is. Er bint amit zaken waor 
gien kruud tegen ewossen is.
Volgend jaor vraog ik op de verjaordag 
rozenstruuken mit hiele grote stiekels 
er an.

DE WOLDEN – Tot en met 14 maart 2018 staan medewerkers en strooiwagens 24 uur per 
dag, zeven dagen per week, paraat om de gladheid te bestrijden.

Wordt het glad of gaat het 
sneeuwen? 
Strooien bij gladde wegen

Samen strooien
Vanaf deze winter trekken de gladheids-
bestrijders van de gemeenten De Wolden 
en Hoogeveen samen op. Dit doen we in 
samenwerking met Rijkswaterstaat, vanaf 
één centrale zoutloods op industrieterrein 
Buitenvaart in Hoogeveen. 

Verschillende ontwikkelingen in De Wolden 
en Hoogeveen hebben ertoe geleid dat 
vanaf dit vorstseizoen de gladheid samen 
bestreden wordt. Zo wordt momenteel de 
milieustraat in Zuidwolde gemoderniseerd, 
stond de gemeentelijke werf in Ruinen te 
koop en liepen contracten in Hoogeveen af. 
Wethouder Jan ten Kate: 
“Dit was een heel natuurlijk moment om 
te onderzoeken of een verbeteringsslag 
mogelijk was. 
Zo gaan we nu samen vanuit de zoutloods 
van Rijkswaterstaat in Hoogeveen onze 
routes rijden.”

Aangepaste routes
Door deze nieuwe startlocatie zijn alle te 
strooien wegen en fietspaden in De Wolden 
en Hoogeveen nog eens goed bekeken en 
zijn een aantal routes gewijzigd. 
Jan ten Kate: “De aanpassingen in de 
strooiroutes zijn voor onze inwoners 
nauwelijks merkbaar. Onze mensen zorgen 
er nog steeds gewoon voor dat de 
doorgaande (schoolfiets)routes, de 
toegangswegen naar industriegebieden in 
onze gemeente sneeuw- en ijsvrij zijn.”
Benieuwd naar de strooiroutes in 
De Wolden? 
Kijk dan op dewolden.nl/gladheid.

DE WOLDEN - De raad van De Wolden heeft op 30 november jl. besloten de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen, om burgemeester Roger 
de Groot voor herbenoeming voor te dragen.
Op 28 april 2018 loopt de eerste ambtstermijn van Roger de Groot als burgemeester van 
De Wolden af. Hij heeft aan de commissaris van de Koning aangegeven dat hij graag 
voor de tweede ambtstermijn in aanmerking wil komen. Derhalve werd de 
herbenoemingsprocedure opgestart.

Burgemeester Roger de Groot
voorgedragen voor herbenoeming

Een commissie uit de raad heeft deze 
aanbeveling voorbereid.
 
Deze vertrouwenscommissie werd op 28 
september 2017 geïnstalleerd, en bestond 
uit de raadsleden Ronald Brouwer (Gb), 
Marcel Hulst (VVD), Karin Brouwer-Dekker 
(CDA), Heleen Langen (PvdA), Albert Haar 
(D66), Jaap Wiechers (CU) en 
Erik Verheijen (Gl).

De vice-voorzitter van de raad Pieter Groot, 
tevens voorzitter van de vertrouwens-
commissie: “De raad is van oordeel dat de 
burgemeester zich de afgelopen zes jaren 
volop heeft ingezet voor onze gemeente 
en de burgervaderrol richting samenleving 
uitstekend vervult. 
Gemeenten blijven zich ontwikkelen en 
voor de burgemeester blijven er voldoende 
uitdagingen!”.

Fijne Feestdagen



VOOR DE BLANKEN 3  •  7963 RP  RUINEN
0522 - 47 15 81  •  INFO@AT-I.NL 

DE IDEALE TIJD VOOR ONDERHOUD AAN UW TUINMACHINE

VOORDELEN 

  
 

 
   

  

Heeft u al een afspraak gemaakt 
voor een winterbeurt?

Wij adviseren u om uw tuinmachine 
1 x per jaar een onderhoudsbeurt te geven

Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een mail, 

dan maken we gezamenlijk een afspraak.

Uw machine startklaar
voor het nieuwe seizoen

Het hele seizoen optimaal
gebruikmaken van uw machine

Een aanzienlijk langere levensduur
van uw machine

•

•

•

GRATIS
haal- en

brengservice!

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

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

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

Westerstraat 60 – 7963 DB Ruinen – T. 0522 760 270

Wat is er te doen in De Herberg
info@deherbergvanrune.nl    www.deherbergvanrune.nl

Voor meer info en reservering kunt u ons mailen: 
info@deherbergvanrune.nl 

of bellen 0630871238/0629242166

1e en 2e Kerstdag
serveren wij een 4-gangen Kerstmenu

Vanaf 16.00 uur staat de kachel aan en de borrel klaar!
Op de website hebt u keuze uit 2 menu’s.

Reserveren gewenst.

Juist door het knusse en gezellige is 
De Herberg van Rune de ideale plek om in een 

gemoedelijke Runer sfeer te genieten van lekker eten. 

Elke vrijdagavond is het 
Bourgondisch tafelen

Dagsoep in de mok
Bourgondische schalen met diverse soorten 

Kip, Rund en vlees van het Zwijn
Met Boerenfrites, warme groente en gemengde salade 

€ 22.50 p.p.

Elke donderdag onbeperkt spareribs 
eten voor € 16.00 p.p.



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

Voordelig kerstkaarten versturen 
kan vanaf nu via SANDD. 

Bij ons kunt u de zegels kopen 
en we hebben de brievenbus 

in de winkel staan!

postpunt 
Marskramer Ruinen

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

KERSTBESTELLIJSTEN

en onze KERSTLEKKERNIJEN  liggen bij ons in de winkel

Vanaf woensdag 27 december t/m zaterdag 30 december

bakken wij de LEKKERSTE OLIEBOLLEN!



Predikant: ds. G. Naber, tel. 0522-471543   
   Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van   
   10.30 tot 12.30 uur in de Bron 
   E-mail: gnaber2@ziggo.nl
    gnaber@hetnet.nl
Bijstand pastoraat 
’t Neie Punt: mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba:  mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
   Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres: mevr. H.Brasjen,
   Torenakker 25, tel. 0522-471716 en 06-51508695
Diaconie: Hulp/ informatielijn tel. 06-20425585
   margriet.middelbrink@gmail.com
Website:  www.pkn-ruinen.nl
   www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
E-mail:  info@pkn-ruinen.nl

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren 
graag inleveren vóór vrijdag 16 januari 2018,
via info@pkn-ruinen.nl
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Uitgegeven door de PROTESTANTSE GEMEENTE RUINEN

MEDITATIE 
De kersttijd wordt al eeuwenlang als iets heel bijzonders be-
leefd. Het wordt beleefd als een tijd van  v r e d e , midden in 
de hardheid van het leven; als een tijd van  w a r m   l i c h t
midden in het koude, winterse; en ook als een tijd om weer 
eens werkelijk  s a m e n   t e   k o m e n  met anderen en 
onverdeelde, speelse aandacht te hebben voor elkaar. 

Ik vind het zalig, dit zo elk jaar weer opnieuw te mogen ervaren!
Maar dit bijzondere gevoel van kerst wordt wel bedreigd! Niet 
elk jaar lukt het, dit bijzondere gevoel weer in ons wakker te 
roepen. Dan is er iets dat in de weg staat om dit bijzondere 
gevoel te bereiken: de drukte van alledag; de onenigheid met 
elkaar en vervreemding van elkaar (teveel trots of schaamte 
zorgen hiervoor); de eenzaamheid; de angst voor de toekomst. 
Of we worden afgeleid door de meer oppervlakkige manieren 
van kerstvieren die de commercie aan ons wil opdringen. 

Vaak wordt, heb ik de indruk, het subtiele, niet te kopen 
“hemelse” dat je met kerst mag ervaren, vervangen door een 
meer individuele manier van consumeren van wat maar 
mogelijk is.
Wie echt weer eens de tijd neemt en goed stil staat bij de 
geboorte van het kind in de kribbe wordt anders. 

Wie echt weer eens aandacht heeft voor het verhaal waarmee 
kerst ooit tweeduizend jaar geleden begon, wordt nog steeds 
bijzonder geraakt. Die wordt als vanzelf – daar is verder niets 
voor nodig – stiller en zachter, minder materialistisch en minder 
op zich zelf gericht, althans voor een poos. Die begint als 
vanzelf weer te stralen, ook naar andere mensen toe. Die buigt 
zich vrijwillig eerbiedig neer voor dit góddelijke kind. Dit kind 
dat vraagt om gekoesterd te wórden - en om zelf te gaan 
koesteren, van hart tot hart! 
Fijne, gezegende kerstdagen toegewenst, 
met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
“Liefst meet ik met een ‘ruige’ God mijn kracht, ik weet niet wat 
te doen met een doodgoede,” dichte Okke Jager ooit eens in 

de tijd van kerst. Wij mensen zijn met kerst altijd zo “lief” en 
“goed” voor elkaar, dat het ons ontgaat dat er ook mensen zijn 
die juist met kerst wel eens met de vuist op tafel zouden willen 
slaan. Omdat het leven zo weinig verandert. 

Omdat de ziekte waar aan je lijdt maar niet verdwijnt. 
Of omdat je op je werk wordt getreiterd, door de mensen of de 
taken, en het wordt maar niet anders. 

Of omdat je kapot dreigt te gaan aan je eenzaamheid en 
zwaarmoedigheid in deze donkere tijd van het jaar en je er een 
kerstdepressie aan over houdt, waar je niet goed van wordt, 
terwijl iedereen het zo goed heeft!

Het kerstfeest is niet bedoeld als feest voor de mensen die 
alles al goed voor elkaar hebben. Maar kerst is juist bedoeld 
voor de mensen die het juist nog niet zo goed voor elkaar 
hebben, voor mensen die zich op dit moment het meest 
kwetsbaar en ontheemd voelen. 

Juist speciaal voor hen werd ooit het Kind geboren, even 
kwetsbaar en ontheemd, om mee te leven!! Laten daarom ook 
wij deze kerst iemand anders extra gaan koesteren die anders 
waarschijnlijk in een alleen maar “ruig” leven zou blijven steken.
Gezegende kerstdagen en een goed uiteinde toegewenst, 
ds. G. Naber 
                               
BIJ DE DIENSTEN
In deze december- en kerstmaand is iedereen van harte 
welkom in de volgende diensten:

Zondag 17 december – 10.00 uur – Mariakerk  
We vieren de 3e adventszondag en lezen in deze advents-
weken woorden vol van toekomst van de profeet Jesaja; 
vandaag de woorden die staan in Jesaja 35: 1-10, over de 
voorspelling van een nieuwe lente voor elk woestijnachtig 
leven.

Zondag 17 december – 19.30 uur - Mariakerk
Onze jaarlijkse Dorpskerstzang, zie hier elders!!

Zaterdag 23 december – 18.30 uur – ’t Neie Punt  
De jaarlijkse kerstviering in de grote zaal van ’t Neie Punt, 
met medewerking van het kerkkoor.

Zondag 24 december – 10.00 uur – Mariakerk  
Korte ochtend gebedsviering

Zondag 24 december – 19.30 uur – d’ Olde Karke  
Kerstavonddienst in d’ Olde Karke te Echten, dit jaar helemaal 
afgestemd op de kinderen van de basisschoolleeftijd, die voor 
de dienst met een lampion-optocht naar d’Olde Karke 
toetrekken!

Zondag 24 december – 22.30 uur – Mariakerk  
Kerstnachtdienst, met medewerking van het Vocaal Ensemble 
SaraBande. Aanbevolen!

Maandag 25 december – 10.00 uur – Mariakerk  
Kerstochtenddienst, met medewerking van het kerkkoor.



Vrijdag 29 december – 19.30 uur - Mariakerk
Boeiende Top2000dienst! Dien zelf nog muziekvoorstellen in, 
zie hier elders!

Zondag 31 december – 10.00 uur - Mariakerk
We lezen weer uit Jesaja en vervolgens Lucas 2: 33-40, over 
Simeon en Hanna wie de geboorte van Jezus heel veel doet.

Zondag 31 december – 19.30 uur – Mariakerk
Oudejaarsavonddienst. We kijken terug naar wat goed ging en 
gelukkig maakte, en naar alles wat misging en ongeluk bracht.

Zondag 7 januari – 10.00 uur - Mariakerk
Ochtenddienst met als thema de betekenis van “de Zegen” 
(Numeri 6: 22-27) en hoe wij die elkaar het beste kunnen 
geven, met aansluitend de gelegenheid elkaar de hand te 
drukken en elkaar zo het beste te wensen voor het begonnen 
nieuwe jaar.

Zondag 14 januari – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de 
dienst voor. Welkom!

Hartelijk welkom bij de

Dorpskerstzang   

in de Mariakerk te Ruinen
17 december aanvang 19.30 uur

We zingen de bekende liederen van kerst en advent en worden 
daarbij begeleid door toporganist Harry Bosma die ook zelf een 
paar muzikale intermezzo’s ten gehore zal brengen.

Uitnodiging en oproep – lever liedjes aan 
voor de Top2000dienst!

 
Eind van dit jaar organiseren wij voor de derde achtereenvol-
gende keer een Top2000dienst.
Na de buitengewoon enthousiast ontvangen eerste twee afle-
veringen, roepen wij iedereen op, ook dit jaar weer titels van 
liederen aan te leveren waaruit de dienst kan worden 
samengesteld. 
De liederen moeten iets te maken hebben met h e t   t h e m a :  
  “ R e l a t i e ( s ) ! ” Er zijn ook Nederlandstalige liederen 
welkom, omdat die goed meegezongen kunnen worden.

Noteer al vast in je agenda: de Top2000dienst wordt dit jaar 
gehouden op vrijdagavond 29 december om 19.30 uur en vindt 
weer plaats in onze Mariakerk aan de Brink in Ruinen.
Het aanbod aan liedvoorstellen zal misschien zeer groot zijn. 

Iedereen mag daarom maximaal drie liedsuggesties doen en 
heel belangrijk is dat er een soort motivatie bijstaat, waarom 
het lied geschikt is voor een dienst met het thema “Relatie(s)!” 
De persoonlijke motieven om een voorkeur voor een bepaald 
soort lied te hebben, gaan vast alle kanten op. 
Wij mensen gaan in ons leven immers allerlei soorten 
relaties aan, niet alleen onder elkaar (denk aan vriendschappen; 
familierelaties, zakenrelaties enz.), maar ook met het leven,  
met de natuur, de planten en de dieren, met het goddelijke, 
met je eigen karakter of gevoel, met je leeftijd of het lijden, met 
je eigen cultuur of vaderland, of juist met wat nog vreemd is, 

spannend en een groot avontuur. Relaties kunnen beeldschoon 
zijn, fascinerend en intens, maar ook “een beetje ingewikkeld”, 
heel lijfelijk of meer geestelijk. 

Welk lied draag jij aan voor de Top2000dienst? Inzendingen 
zijn welkom tot en met a.s. zondag 17 december. Mail ze naar 
gnaber@hetnet.nl, bel ze door via 0522-471543 of stuur ze per 
brief naar het adres: Kloosterstraat 2, 7963 AH te Ruinen.

Maandelijkse Gesprekskring over Maria
De eerstvolgende bijeenkomst van de Maandelijkse 
Gesprekskring is op  m a a n d a g   1 8   j a n u a r i  (voor de 
insiders: dus deze maand niet op de 2e, maar op de 
3e maandag van de maand!), en het thema van de bijeenkomst 
is dan: 
M a r i a ! We onderzoeken wat er allemaal over Maria 
gezegd kan worden, hoe Maria voorkomt in de bijbel en in onze 
kerkelijke traditie. Schatten van wijsheid bieden we aan, voor 
iedereen die van de “Maria”-kerk in Ruinen met haar prachtige 
fresco van Maria houdt. Na deze avond weet jij er alles van!! 
De gesprekskring is een “open” gesprekskring die altijd van 
harte ook gastvrij open staat voor degenen die alleen op het 
thema afkomen. 
De avond is gratis, alleen voor de koffie moet worden betaald. 
Welkom!!

KERKENRAAD
Op 11 december werd een gemeente-avond gehouden in de 
Bron. Daarbij is de meerjarenbegroting van de kerkrent-
meesters besproken en de nogal ingrijpende consequenties die 
dit voor de komende jaren heeft.

KERKRENTMEESTERS
In het najaar hebben wij de Najaarsactie gehouden voor het 
onderhoud aan het Fresco in de Mariakerk. Hiervoor is tot nu 
toe € 6.000,= binnen gekomen. Onze hartelijke dank hiervoor. 
In 2018 zullen wij opdracht geven om het Fresco te repareren.
In februari 2018 starten wij weer met de landelijke actie 
Kerkbalans.

COLLECTEMUNTEN
De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 8 januari  a.s. 
in de consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur. 
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Elke maand komt de Nieuwsbrief van onze gemeente uit. 
Heeft u hier interesse in, geef dit dan door aan de scriba e-mail: 
info@pkn-ruinen.nl. Dan krijgt u voortaan ook de Nieuwsbrief 
toegestuurd.

OPBRENGST BRINKDAGEN
De verkoop van kniepertjes, jams en handwerkartikelen heeft 
€ 1360,92 opgebracht. De vrijwilligers die hierbij actief waren 
willen wij hierbij hartelijk danken voor deze mooie opbrengst.

ZUSTERKRING
Kerstviering op maandag 18 december: kerstliederen, 
kerstevangelie, verhalen, gedichten, kaarslicht, gezelligheid. 
We komen bij elkaar in De Bron, aanvang 14.00 uur. 

Dankbaarheid is het geheugen van het hart 

J.B. Massieu

Redactie Om de Ruiner Toren



Onze openingstijden 
tijdens de feestdagen

1e kerstdag vanaf 16:00 uur
2e kerstdag vanaf 11:00 uur

Brink 1 | 7963 AA Ruinen | 0522 47 12 38 | www.restaurantluning.nl

Het team van Restaurant Luning 
wenst iedereen 

�jne feestdagen en een 
voorspoedig en gezond 2018 toe



FAMILIEBERICHTEN WAOPENTIES
Gevonden

Op 30 november jl. vond ik op de Brink in Ruinen een sleutelbosje.
Deze sleutels zijn via tel. 0522 - 47 27 46 af te halen.

Te koop óf te huur voor langere tijd
Bungalow in Witteveen, Ruinen

Voor inl. 06 209 500 81

Karelspad 31 • 7963 DK  Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953

Binnen- en buiten-
schilderwerk,
beglazing en

alle soorten
wandafwerking Uw adres voor

	 	 		•	Levering	van	geelzand
	 	 				&	teelaarde.

	 													•	Zeven	van	grond	<	2	cm

	 											•	Aanleg	van
		 											-	bestratingen,	tuinen,
																								-	manegebakken,	enz.

	 							•	Levering	van	bestratingsmaterialen,
			 									nieuw	&	gebruikt

																		•	Kraan-	en	shovelwerkzaamheden

www.rluning.nl / info@rluning.nl

Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
Tel. 0522-470506 of
06-55868616

Grondverzetbedrijf R. Luning

Grondwerk • Bestrating • Infra

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

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

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

Puur en (h)eerlijk!

Nieuw!

KALFSLEVER

* Advies
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud

Westerstraat 59
7963 BB  Ruinen

0522-472871
06-51282183

f.echten@home.nl

Bertha en Leffert
Hillie en Evert
Wolly en Leo
Klein- en achterkleinkinderen

Ons rest de herinnering
“zo is het goed”

Hierbij willen wij u bedanken voor de
getoonde belangstelling na het overlijden van

REINT PEKEL
Het laten blijken van uw medeleven

hebben wij erg gewaardeerd

Ruinen, december 2017

Hierbij wil ik iedereen hartelijk danken, 
ook namens Karsje, voor de vele reacties na 
mijn knieoperatie in het ziekenhuis van Meppel.
Tevens voor eenieder Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar.

Jans Prikken,
Torenakker 12 Ruinen



Rabobank Het Drentse Land

Kom binnen voor een gratis oriëntatiegesprek. Weet u direct waar u aan toe bent.
Geopend van 16.00-20.00 uur in:
Hoogeveen, Donau 12 / Borger, Hoofdstraat 23 / Diever, Peperstraat 11

Binnenlopen zonder afspraak

Boetiek De Smederije | Westerstraat 12 Ruinen | 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl

Kaarsjesactie bij 
Boetiek De Smederije:
kies een kaarsje en pak je korting! 
De kortingssticker zit onder het kaarsje verstopt 
en wordt direct verrekend met het aankoopbedrag.
Het kaarsje mag mee naar huis!

vanaf januari t/m 
maart zijn wij 

op de maandag 
gesloten

Decembermaand feestmaand!



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 November t/m 1 april: geopend op 
woensdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 
In de schoolvakanties is het bezoekerscentrum elke dag geopend. 
Ook tweede Kerstdag, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag geopend.
 
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld:
voor sommige activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk: 
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelderveld

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: mei t/m oktober.
Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Bridge in Hotel Kuik elke donderdagmiddag t/m 29 maart 2018, 
aanvang 13.20 uur. Telefonisch aanmelden voor 11.00 uur op de 
speeldag bij Bouke van Eijck, 0522-470056.

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. Internetcafé. Maandag van 19.00 – 20.00 uur in de 
centrale hal van Dorpshuis ’t Neie Punt. Hulp bij de meest 
voorkomende vragen over uw tablet, laptop of telefoon. GRATIS 
advies en tips en hulp op weg naar het internet. Kom gerust een 
keertje langs en neem uw telefoon, tablet of laptop mee!

Woensdag 13 december Kerstmarkt ZZWD in ’t Neie Punt

Vrijdag 15 december ’t Neie Punt 
 Kinderdisco voor groep 7 en 8

Vrijdag 15 december Workshop Kerstversiering maken van  
13.30-16.00 uur o.a. schapenwol, Bezoekerscentrum   
 Dwingelderveld, Benderse 22 Ruinen
 Opgave noodzakelijk

Zaterdag 16 december Kerstloterij, Café Hees/Brinkzicht
21.00 uur m.m.v. entertainer Hans Meurs

Zondag 17 december Dorpskerstzang 
19.30 uur Mariakerk

Zondag 17 december Kerstconcert door Muziekvereniging   
15.00 uur Crescendo, Mariakerk

Maandag 18 december ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Timmerclub: kerstboom maken
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Woensdag 20 december ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Kerstbingo voor jong en oud
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 23 december Snertwandeling
10.30-13.30 uur Start Bezoekerscentrum 
 Dwingelderveld, Benderse 22 Ruinen

Zaterdag 23 december Kerstviering m.m.v. kerkkoor 
18.30 uur grote zaal ’t Neie Punt 
    

Dinsdag 26 december Kerstwandeling op 2e kerstdag, 
 routes van 6 of 10 km.
 Start tussen 10.00-13.00 uur
 Bezoekerscentrum Dwingelderveld,   
 Benderse 22 Ruinen

Woensdag 27 december Gezinshuifkartocht Bezoekerscentrum 
13.30-15.00 uur Dwingelderveld, Benderse 22 Ruinen
 
Woensdag 27 december OERRR Dierenmanieren Vogels 
13.00-16.00 uur (kinderactiviteit) Voederplank en 
 vogelsnack maken, Bezoekerscentrum  
 Dwingelderveld, Benderse 22 Ruinen

Vrijdag 29 december Boeiende Top2000dienst!
19.30 uur Mariakerk

Donderdag 27 december OERRR Dierenmanieren    
13.00-16.00 uur Diersporen(kinderactiviteit)
 Leren speuren naar sporen van dieren,
  route ca. 2km, Bezoekerscentrum   
 Dwingelderveld, Benderse 22 Ruinen

Voor meer info kunt u terecht op www. ruinen.nl en 
www.ruinen.net
Evenementen kunt u aanmelden op: TIP@RUINEN.NET

DECEMBER

Praktijkadres Achterma 15 • Ruinen 
Tel. 0522-474675
www.natuurlijkmooi-byconny.nl

Natuurlijk Mooi by Conny

Schoonheidsspecialiste 
Conny van den Berg



www.ruunderwaopen.nl

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

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 2018!

0522 471714

W W W . K L I N K H A M E R R E C L A M E . N L

Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar

Langedijk 2   7958 PJ  Koekange

Installatietechniek

Duurzame Techniek

K.J.vanDIJK

J.vanDijk

Telefoon 0522 45 13 18   info@vandijkinstallatie.nl

www.vandijkinstallatie.nl

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

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

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJFLandschapsonderhoud, 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!

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

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

WIJ WENSEN U 
FIJNE FEESTDAGEN 
EN EEN GEZOND 
EN GELUKKIG 2018!

Woensdag 27 december vanaf 13.00 uur weer geopend



Prettige Feestdagen

en een Goed 2018

Pedicurepraktijk 
Voeties 
wenst u 
Fijne Feestdagen

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

HoveniersbedrijfSander Meekhof
wenst u prettige feestdagen 

en een groen en gezond 2018

Trimmerije “Marije”

Marije Vos
www.trimmerijemarije.nl

06-43932848

Een fantastisch 

   gemodeleerd 2018

Prettige Kerstdagen en een 
heel sportief 2018!

Reinier en Suzan Schreuder

wenst iedereen prettige feestdagen en een gelukkig 2018

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

Prettige ke
rstdagen 

       en 
een gezon

d 2018!

Al 30 jaar 

vakmanschap
!

Pedicuresalon alie Broekman 

wenst iedereen Fijne Feestdagen 

en een VoorsPoedig 2018!
Huttenweg 12
7963 RK Ruinen

0522-472930
medisch Pedicure

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

wenst iedereen 

een voorspoedig en 

schilderachtig 2018 toe!

Bouwservice

Bert de Groot
Nieuwbouw  Verbouw  Onderhoud 

 
   

Wenst u fijne feestdagen en

een gelukkig nieuwjaar

Wolvenweg 23   7963 BG Ruinen   (06) 304 53 110

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

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

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

Wij wensen u prettige kerstdagen 
en een voorspoedig 2018!

Langedijk 2   7958 PJ  Koekange

Installatietechniek

Duurzame Techniek

K.J.vanDIJK

J.vanDijk

Telefoon 0522 45 13 18   info@vandijkinstallatie.nl

www.vandijkinstallatie.nl

Wij wensen u fijne feestdagen!
Langedijk 2   7958 PJ  Koekange

Installatietechniek

Duurzame Techniek

K.J.vanDIJK

J.vanDijk

Telefoon 0522 45 13 18   info@vandijkinstallatie.nl

www.vandijkinstallatie.nl

Langedijk 2   7958 PJ  Koekange

Installatietechniek

Duurzame Techniek

K.J.vanDIJK

J.vanDijk

Telefoon 0522 45 13 18   info@vandijkinstallatie.nl

www.vandijkinstallatie.nl



Prettige Feestdagen

en een Goed 2018

Veneweg 77

7946 LE Wanneperveen

Tel. 0522-281206

Brink 39
7963 AB Ruinen

Tel. 0522-471232

Prettige feestdagen en 

een gelukkig  nieuwjaar

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

Fijne Feestdagen 
en graag tot ziens in 2018!

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

Echtenseweg 13a   7909 HV  Hoogeveen

wenst iedereen 
prettige kerstdagen en een 
schoon en streeploos 2018

’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 2018!

Voor de Blanken 1b

7963 RP Ruinen
Tel. 0522-470506 of

06-55868616

Grondverzetbedrijf R. Luning

Gezellige kerstdagen 
en een gezond nieuwjaar

toegewenst!

★ 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 46E info@hoorninstallatiewerken.nl

wenst iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig 2018!

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

   

 

 
 
 
 
 

 

   

   

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

* 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 * *

Iedereen fijne 

kerstdagen 

en een 
voorspoedig 

2018!

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

Wij wensen u 

fijne feestdagen 

en een gezond 2018



Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen 
en een knallend 

nieuwjaar! 

2 & 3 januari 2018 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

Wij wensen u allen 

prettige kerstdagen 
en een

gelukkig 2018
Marjet - Chris - Riet
Yvonne - Hanneke 
Sander - Romy - Celine
Corne - Rozanne - Tirza

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 2018 staan wij 

graag voor u klaar!

Gertjan en Geke Flinkert 

en medewerkers



Prettige Feestdagen

en een Goed 2018

Kloosterstraat 10 - 7963 AH  Ruinen

Wij wensen u goede feestdagen en een gezond en gelukkig 2018

Reinier en Suzan Schreuder
De Woonmaat wenst u 
een ‘huiselijk’ 2018

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

AUTOBEDRIJF

Wij wensen u
     fijne feestdagen!

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van 

begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

Wij wensen u 

  gezellige kerstdagen 

    en een fleurig 2018!

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 2018

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Telefoon 0522 - 472004

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

Prettige feestdagen Wij wensen 

u fijne feestdagen

Westerstraat 59

7963 BB  Ruinen

0522-472871

06-51282183

f.echten@home.nl

AnjA, BERDIEn & suzAnnE

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

anjabenning@haarstudioechten.nl • www.haarstudioechten.nl

Wij wensen u een goed gekapt 

en gelukkig 2018!

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

www.aannemersbedrijfjohanbakker.nl

We wensen iedereen een 
fijne Kerst en een gelukkig 

Nieuwjaar toe!

        Familie Hu & collega’s van 
                      RestauRant



Loonbedrijf Gebr. Benning

Wenst u een gezond en gelukkig 2018 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

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



Wij wensen iedereen fijne kerstdagen  

en een voorspoedig 2018!

BRINK 41, RUINEN  |  TEL. 0522 - 472 888
INFO@DEJONG-RUINEN.NL  |  WWW.DEJONG-RUINEN.NL

OOK VOLGEND JAAR STAAN WIJ GRAAG WEER VOOR U KLAAR!

In april verhuizen wij naar een nieuwe locatie: Voor de Blanken 4d in Ruinen


