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Volks-en feestmuziek voor elk wat wils in Ruinen
RUINEN - Evenals vorige jaren geven de Stroomdalkapel, o.l.v. kapelmeester Barteld 
Luning, en Boerenkapel De Knollenplokkers uit Ruinen een nieuwjaarsconcert 
op zondagmiddag 28 januari 2018 in het Buitencentrum ‘De Poort’ in Ruinen. De 
voorgaande uitvoeringen waren een groot succes.

De Stroomdalkapel
De Stroomdalkapel speelt voornamelijk de Böhmische en Mährische muziek, 
(Tsjechische volksmuziek) uit de landstreken Bohemen en Moravië in Tsjechië. Deze 
muziek is vooral bekend geworden door o.a. wijlen Ernst Mosch und seine Egerländer 
Musikanten en zijn voornamelijk prachtige walsen en polka’s die ten gehore worden 
gebracht door de kapel. 

De Knollenplökkers
Het hoofddoel van deze kapel is plezier! 
‘Gegarandeerd dat uw evenement met 
De Knollenplökkers een feest wordt!’, 
is het motto van deze muzikanten. De 
Knollenplökkers verzorgen optredens op 
allerlei evenementen, maar ook tijdens 
braderieën, brinkavonden, markten, in 
winkelstraten, wandel/fi ets 4-daagse 
etc. 

Met andere woorden, op de meeste 
plekken, gebeurtenissen of evenementen 
kunnen zij een optreden verzorgen. De 
aanvang van dit nieuwjaarsconcert 14.00 
uur. Kaarten kunnen op reservering of 
aan de zaal worden gekocht. Entree 
€ 10,00 bij reservering, € 12,50 aan 
de zaal. Reserveren kan op tel. 06 
23964761 of 06 10624184 of 
0592 542206.

Afgelopen zomer werd de straat voorzien 
van fruitbomen en kreeg de grote vijver 
een renovatie. Reden voor een aantal 
bewoners samen het nieuwe jaar te 
beginnen met een nieuwjaarsduik in de 
vijver. De warme douche was gelukkig 
dichtbij en de proost op het nieuwe jaar 
werd uitgebracht met heerlijke warme 
chocolademelk. Gelukkig nieuwjaar!

Dappere duikers “De Nieuwe Heerlijkheid 
Ruinen” beginnen 2018 fris
RUINEN - Het nieuwbouwplan “De Nieuwe Heerlijkheid Ruinen” aan de 
Hooikampen begint steeds meer vorm te krijgen. Binnenkort worden de laatste 
woningen opgeleverd.

Wij wensen u 
een gezond en voorspoedig 

2018
www.ruunderwaopen.nl





’t Ruunder Waopen
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

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

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

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Boetiek de Smederije.

-  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 24 januari 2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 16 januari 2018, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN
Zondag 14 januari
PKN-Mariakerk Ruinen*10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. K. de Graaf
Kruispuntkerk Pesse 19.00 uur Ds. G. Naber

Zaterdag 20 januari 
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber

Zondag 21 januari
PKN-Mariakerk Ruinen* 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Dr. T.D.T. Wassenaar

* Gedurende de wintermaanden vinden de diensten plaats in 
 Ontmoetingscentrum de Bron



De kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente Ruinen organiseert een extra 
gemeente-avond op: 

donderdag 18 januari 19.30 uur 
in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen

Op deze avond bespreken wij de meerjarenbegroting 
van de kerkrentmeesters en de ingrijpende 
consequenties die dit voor de komende jaren heeft. 
U bent van harte welkom. 
De koffi  e staat klaar vanaf 19.15 uur.

Namens de kerkenraad 
C.J. Stekelenburg, scriba
Tel. 0522 – 470204

Uitnodiging

KRM Protestantse Gemeente Ruinen, Kloosterstraat 4, 7963 AH Ruinen.
Bank; NL95FVLB0699878527 CvK  Prot. Gem. Ruinen



Op deze manier bedanken wij iedereen 
die belangstelling toonde

tijdens de ziekte en na het overlijden op 
92-jarige leeftijd van

Albertje Kuik-Kelly
Ook wensen wij iedereen een 

gelukkig en gezond 2018

 Rikie en Harm
 Annie en Jan
 Greta en Ab
 Kleinkinderen en achterkleinkinderen
 
 Ruinen, januari 2018

In zijn eigen vertrouwde omgeving is toch nog 
onverwacht overleden

Roelof Gritter
 *19 mei 1935  †4 december 2017

Partner van D.E. van Doorn

 Familie Boerhof

 Correspondentieadres:
 Familie Boerhof
 Wittelterweg 33
 7986 PL Wittelte

 De begrafenis heeft plaatsgevonden op
 vrijdag 8 december 2017 in Ruinen.

GEZOCHT
Heeft u de knuffel van onze kleindochter gevonden?

Bel dan s.v.p. 0522 47 21 56 of 
breng hem langs op Zuides 13.

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

Grietje Meekhof-Doorn
Voor de blijken van medeleven zijn we u zeer 
dankbaar. 

Ruinen, december 2017

Lukas Meekhof, kinderen en kleinkinderen



Eerste ‘Samen doen’ bijeenkomst in 
De Boerhoorn
ZUIDWOLDE – Donderdag 18 januari a.s. vindt er een avond 
plaats voor mensen die graag iets samen met een ander willen 
ondernemen. Er zijn mensen die alleengaand zijn en andere 
interesses dan hun vrienden hebben. Of mensen die iemand 
hebben verloren waarmee zij iets ondernamen. Mensen die 
een zieke partner hebben waardoor ze niet iets samen kunnen 
ondernemen of andere interesses dan hun partner hebben. Voor 
deze mensen vanaf de leeftijd 40+ is ‘Samen doen’ opgericht. 

De groep ‘Samen doen’ is bedoeld om op een leuke en 
ontspannen manier anderen te ontmoeten. De eerste bijeenkomst 
staat in het teken van kennismaken, interesses en wensen 
verkennen met als afsluiting een swingende quiz. 
Samen is leuker dan alleen! 

Wanneer donderdag 18 januari 2018 
Doelgroep 40+ 
Inhoud avond kennismaken, interesses en wensen verkennen  
 met als afsluiting een swingende quiz 
Tijd 19.30 uur – 21.00 uur 
Locatie De Boerhoorn, Oosterweg 14 te Zuidwolde 
Kosten geen kosten aan verbonden en aanmelden is   
 niet nodig 

Vragen of meer informatie nodig? 
Neem dan contact op met Lotte Koolhof of Aïsha Slot van Welzijn 
De Wolden via 0528-37 86 86.

Line Dance op zondagmiddag in 
De Boerhoorn
ZUIDWOLDE – Zondag 28 januari a.s. kan er gedanst worden in ontmoetingscentrum 
De Boerhoorn. Speciaal voor deze middag zullen Didi Bouwmeester en Ina Doldersum 
een workshop line dance gaan geven. 

De middag begint om 14.00 uur en is in ontmoetingscentrum De Boerhoorn. 
Entreekosten € 2. De organisatie van deze middagen is in handen van de 
vrijwilligersgroep van de zondagmiddagactiviteit en Welzijn De Wolden. Voor meer 
informatie over de activiteiten kunt u contact opnemen met Leonoor Colenbrander, tel. 
0528 – 378686 of per mail leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl 



Eigen schuld....
Aj vrogger een bane hadden bij de 
overheid dan waaj levenslange onder de 
pannen. Bij de plietsie, bij de gemeente, 
bij de post of as meister en juffer, bij die 
banen was oen toekomst verzekerd. Vake 
was er een speciale pensioenregeling en 
ook nog vake een eigen zeekenfonds. 
Koomt er now ies umme; bij de plietsie is 
gien diender meer zeker van zien plekke. 
Ien het onderwies muj tegenwoordig 
zoeveule formulieren ienvullen daj al 
meuj bint veur ie toekoomt an al die 
bloedjes van kiender. Kiender die oe 
verveeld ankiekt onder de kleppe van 
de pette vandaon of mit een zucht de 
tillefoon waor ze net een spel op deden 
dichteklapt. Nog even en dan stiet er 
veur het digitale schoolbord een robot. 
Want de techniek stiet veur niks.

De gemeentelijke herindeling hef 
ambtenaren- banen aans emeuken; 
wieder bij de borger vot. Gien meense 
meer die de klompe an de grond döt as 
e een ambtenaar, die toevallig op zien 
vrije zaoterdag ook een endtie fietst, wat 
wil vraogen. Zunder computer kan en 
màg de ambtenaar haoste nargens meer 
antwoord op geven. As wij oonze kiender 
vertelt det het eerder niet zo slim (arg) 
was daj oen paspoort waren vergeten 
te verlengen en ie dus niet op vekaansie 
kunden umdet er half ien de nacht wat te 
regelen völt dan kiekt ze oe verbaosd an.
 En wij weet nog det oonze plaostelijke 
ambtenaar dan half ien de nacht het 
gemeentehuus even lösdee um een 
neej paspoort uut te reiken.En aj gien 
pasfoto hadden dan kwaamp Harry naor 
de winkel um die pasfoto te maken. 
Die winkel van Harry is dichte; daor 
knipt gien pasfoto-toestel meer. En de 
gemeentelijke archieven gaot nao half 
vieve op slot. Kan gien nijvere ambtenaar 
meer bij. 

Ook bij Post NL is het droevig esteld; 
banen vot en ze bint zins umme 140 
breevenbussen ien de pervincie vot 
te halen. Eigen schuld dikke bult. Muj 
mar wat vaker een kaortie sturen of 
een breef. Want beste jongelui...schrief 
ie het magie van oen dromen nog wel 
ies een breef? Mit as anhef Waarde 
Trientien...en as ofkondiging Uw (ja ook 
nog mit een heufdletter) toegenegen en 
innig liefhebbende Geerhardus?? Bij 
het oprumen van menihg olderlijk huus 
vunden kiender zukke olde breeven 
trogge. Vake zunig bewaard mit een lintie 
er umme. Breeven die va vanuut deenst 
schreef an zien geliefde.  Ien van die 
stieve taol die bij hofmakerije heurde.  
Ze stuurt now een app. En daor komp 
gien breevenbusse meer an te passe. 
Nog ène generatie en gien kiend wet 
meer wat een postzegel is. Kunt de leste 
breevenbussen ook vot. Eigen schuld..
dikke bult.

Landschapsbrigade 
Ruinen steekt de 
handen uit de mouwen!
RUINEN - Onlangs is in Ruinen een 
nieuwe vrijwilligersgroep gestart onder 
de naam ‘Landschapsbrigade Ruinen’. 
De groep met zes enthousiaste 
vrijwilligers gaat de komende 
maanden geregeld aan de slag met 
het onderhouden en opknappen van 
de natuur en het landschap rondom 
Ruinen. Hierbij kunnen ze nog wat 
hulp gebruiken! Wilt u de handen uit 
de mouwen steken en u aansluiten bij 
de groep? Neem dan contact op met 
Stefan Pronk van Landschapsbeheer 
Drenthe.

Op zaterdag 25 november heeft 
de Landschapsbrigade hun eerste 
werkochtend gehad. Rondom 
de molen ‘de Zaandplatte’ is een 
start gemaakt met het dunnen van 
een houtwal en het snoeien van 
Amerikaanse vogelkers. Dit moet 
zorgen voor meer variatie in de 
beplanting, waardoor uiteindelijk 
meer plant- en diersoorten een plekje 
zullen vinden. “Ook de molenaars zijn 
erg blij met de hulp van de brigade”, 
aldus Jan Mansier, molenaar van 
de Zaandplatte. Door de struiken 
regelmatig terug te snoeien blijven ze 
compact en kan de molen voldoende 
wind blijven vangen.
De komende maanden zal de 
vrijwilligersgroep meer klussen op 
gaan pakken. Denk hierbij aan het 

opknappen van een heideveld bij 
de Benderse en het onderhouden 
van de esrandbosjes bij Hees. 
Landschapsbeheer Drenthe begeleidt 
de groep bij deze activiteiten en zorgt 
voor het benodigde gereedschap. 

Versterking gevraagd 
De vrijwilligersgroep bestaat op dit 
moment uit zes inwoners uit Ruinen. 
Vele handen maken licht werk. Dus lijkt 
het u ook leuk om actief aan de slag te 
gaan in de natuur rondom het dorp? 
Gezellig met elkaar nuttig werk doen 
en uw sociale netwerk uitbreiden? 
Voor meer informatie en om u aan te 
melden kunt u contact opnemen met 
Stefan Pronk, vrijwilligercoördinator 
van Landschapsbeheer Drenthe via s.
pronk@lbdrenthe.nl of 06-50744116.
De ondersteuning van het 
vrijwilligerswerk wordt mogelijk 
gemaakt door de provincie Drenthe, 
de gemeente De Wolden en de 
Nationale Postcode Loterij. 

Nieuws van Seniorenvereniging De Wolden
De WOLDEN - Vrijdag 22 december jl. kon de voorzitter van de 
seniorenvereniging De Wolden 88 leden verwelkomen op de kerstmiddag in 
Ontmoetingscentrum De Havezathe in De Wijk. 

De zeer geslaagde middag werd verzorgd door de familie Tuinman uit 
Genemuiden met Nederlandstalige kerstliederen afgewisseld door gedichten en 
een kerstverhaal. Na afloop hadden de medewerksters van De Havezathe een 
heerlijk buffet voor ons klaar gemaakt.
Op 20 januari a.s. komen de leden weer bijeen voor de Nieuwjaarsborrel in 
De Schakel te Koekange. De verdere verzorging is in handen van het Uffelter 
Mannenkoor.

Hersengym Uitslagen
RUINEN – Op 7 december jl. was er weer hersengym. 
Dit zijn de uitslagen:
1e ronde: 1. Smitties 64,5 pnt., 2. 3 Musketiers 34 pnt., 3. VWOS 33 pnt., 4. 
Achter Ansen 26 pnt.
2e ronde: 1. Loopgroep Ruinen 52,5 pnt., 2. De Jordaan 42 pnt., 3. De Esto’s 
41,5 pnt., 4. van Laar/Slagter 40,5 pnt.
Publieksprijzen: Janine Smit, Albert Smit, Wim Stam, Janine Smit.

De volgende wedstrijdavond is donderdag 18 januari 2018, aanvang 19.30 uur in 
‘t Neie Punt, Ruinen.



Wat vindt u van de nieuwe werkwijze van 
gemeenteraad De Wolden: 3DeWolden?
Meld u aan voor het onderzoek van de 
gemeenteraad!

Hebt u een dialoogbijeenkomst van 
gemeenteraad De Wolden bijgewoond?
Wij zoeken inwoners die mee willen werken 
aan een schriftelijke enquête, waarin het 
contact van raadsleden met inwoners van 
onze gemeente centraal staat. 

Wilt u meedoen aan het onderzoek? 
Stuur dan een mail met uw naam en 
e-mailadres naar griffier@dewolden.nl, 
dan ontvangt u een digitale vragenlijst 
van onze externe onderzoeker. 
De vragenlijst vindt u ook op 
www.dewolden.nl/3dewolden

Sporters uit De Wolden voordragen
DE WOLDEN - In het jaar 2017 zijn er weer veel sporters en teams uit 
De Wolden die een belangrijke prestatie hebben geleverd. Dit kan op 
provinciaal, nationaal of internationaal niveau zijn. Deze sporters komen 
mogelijk in aanmerking voor een nominatie voor het Sportgala Drenthe 
op maandag 12 maart 2018. Kent u één of meerdere sporters en teams 
die hiervoor in aanmerking komen? Dan kunt u dit per mail doorgeven via 
sport@dewolden.nl. Aanmelden kan tot 19 januari 2018.

Criteria
• De kampioen(en) moeten woonachtig zijn in gemeente De Wolden.
• Men moet een 1e plaats op provinciaal- of een 1e, 2e of 3e plaats op nationaal-, Europees- of wereldniveau gehaald hebben.
• Teams of elftallen moeten kampioen geworden zijn in hun klasse.
• De beoefende sport van de kampioen(en) dient aangesloten te zijn bij de Nederlandse sportorganisatie NOC*NSF.
• Bij teams en elftallen komt uitsluitend het eerste team of elftal dat kampioen is geworden in aanmerking.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harold Wassink via het algemene telefoonnummer van gemeente 
De Wolden, 14 0528.

Afvalkalender en de AfvalApp
DE WOLDEN - Dit jaar biedt gemeente De Wolden voor de 
tweede keer uw afvalkalender digitaal aan via de AfvalWijzer. 
U krijgt een afvalkalender specifi ek voor uw (huis)adres. In 
deze persoonlijke afvalkalender staan alle ophaaldagen en 
afvalstromen die van belang zijn voor uw adres. Via dewolden.
nl/afval en de app van de AfvalWijzer krijgt u ook informatie over 
bijvoorbeeld de inzamelpunten voor kleding en informatie over 
afvalscheiding.

Afvalkalender 2018 vanaf 1 januari beschikbaar
De digitale afvalkalender voor 2018 is vanaf 1 januari beschikbaar 
via de AfvalApp en te downloaden via dewolden.nl/afval. Vindt 
u het makkelijk om een papier kalender in huis te hebben? Dit 
kan heel eenvoudig! Als u uw postcode en huisnummer (met 
eventuele toevoeging) invult op dewolden.nl/afval, kunt u onder 
het kopje ‘Jaaroverzicht’ ook de kop ‘PDF’ vinden. Via deze knop 
krijgt u alle afvalophaaldagen voor uw adres op één A4’tje. Deze 
kunt u dan zelf (laten) uitprinten.



Geachte inwoners van Ruinen, 
Na een periode van 5 jaar wachten, kunnen wij u melden dat wij in samenwerking met gemeente De Wolden 
vanaf donderdag 11 januari elke donderdag weer bij u in Ruinen staan met onze visverkoopwagen. 
En vanaf nu hebben wij wel de vergunning om de hele dag te staan op De Brink voor de Mariakerk. 

Elke donderdag van 11.00 tot 17.30 uur!!

Ambachtelijk visbakken is weer terug!!

Wij hebben enkele heerlijke ‘openingsaanbiedingen’ voor u op donderdag 11 januari 

ASSORTIPAKKET
€ 5,00 kibbeling + € 5,00 visfriet + 2 lekkerbekken

4 GROTE LEKKERBEKKEN
Incl. saus

FAMILIEPAKKET
500 gram kibbeling (incl. saus) + 2 lekkerbekken + 2 zoute haring

€ 12,50

€ 11,00

€ 15,00

Ook vindt u bij ons heerlijke wokschotels, visbami, salades, etc, uit eigen 

keuken. En warm gerookte zalm uit eigen rokerij! 

Wij wensen u smakelijk eten en tot ziens bij ons aan de kraam. 

Rene en Jeannet Elken  | Bestellijn: 06 15 298 998

25% KORTING
op de gehele collectie!

50% KORTING 
op geselecteerde items

WINTER
OPRUIMING!

januari t/m maart

op maandag gesloten



Proost op het jaar 2018!!
Zaterdag 13 januari 20.00 uur

CAFE – QUIZ OVER HET JAAR 2017
Verplichte opgave met groepjes van max. 6 personen

Zondag 14 januari 14.00 uur
Kun jij goed bluffen?

Zondag 21 januari
aanvang 14.00 uur - inschrijving vanaf 13.30 uur

Zaterdag 10 februari 21.30 uur
ROCK’N MET ALWAYS SUNDAYS

De datum staat nog niet vast
maar ben jij alweer bezig met het recept voor

Vrijdag 16 februari 20.00 uur 
KAARTSPEL TACHTIGEN

DE ALLERLEKKERSTE GEHAKTBAL???

OPEN RUINER KLAVERJAS- EN
JOKEREN KAMPIOENSCHAP

OPEN RUINER POKER KAMPIOENSCHAP

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

Samen lezen…samen praten: een 
Samenleesgroep in Bibliotheek Ruinen 
RUINEN - Eén keer per 14 dagen komt een samenleesgroep op 
dinsdagmorgen om 10.30 uur in Bibliotheek Ruinen, Mr. Harm 
Smeengestraat 56, bijeen. Daar worden gedichten, verhalen, 
liedteksten enz. besproken, 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 leidt de groep. Er is geen huiswerk vooraf en ook geen  
huiswerk achteraf. 

De samenkomsten zijn op 16 januari, 30 januari, 13 februari, 27 
februari en 13 maart.

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

Woldense aanpak bestuurlijke 
integriteit
DE WOLDEN -  De afgelopen tijd is het onderwerp ‘integriteit’ 
regelmatig in het landelijke nieuws verschenen. Naar aanleiding 
van deze nieuwsberichten bent u misschien nieuwsgierig 
geworden naar het integriteitsbeleid van bestuurders van 
De Wolden. Burgemeester Roger de Groot vindt integriteit een 
zeer belangrijk thema en legt graag uit dat de raad en het college 
van De Wolden hier zorgvuldig mee omgaan. 

“Integriteit is altijd een belangrijk thema in het werk bij 
gemeenten: dagelijks. Daarom hebben de raadsgriffier en 
ik het afgelopen jaar de besturen van de zeven politieke 
partijen uitgenodigd. Tijdens deze gesprekken hebben wij de 
Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale 
politieke partijen onder de aandacht gebracht.“ Politieke partijen 
zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van kandidaten, 
maar, aldus De Groot: “Het is goed als je als bestuur bewust 
bent van mogelijke (integriteits)risico’s”.

 Integriteitstoets
Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Daarna zal bij iedere kandidaat-wethouder een integriteitstoets 
worden afgenomen. De integriteitstoets is

in De Wolden onderdeel geworden van het 
geloofsbrievenonderzoek dat iedere kandidaat wethouder af 
legt, voordat hij of zij als wethouder benoemd wordt door de 
gemeenteraad.

Gedragscodes
Daarnaast heeft de gemeenteraad van De Wolden in 2015 
gedragscodes voor raad en college vastgesteld. In deze twee 
afzonderlijke gedragscodes staan afspraken over integriteit en 
integer handelen.

De Groot: “Het bestuurlijke integriteitsbeleid van de gemeente 
De Wolden is met het invoeren van de integriteitstoets actueel”.



TE HUUR
VRIJSTAANDE WONING
aan de Stofakkers in Ruinen
Voor inlichtingen tel.: 0522-472014

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen.1 november tot 1 april: geopend op 
woensdag t/m zondag van 10.00 – 17.00 uur.
In de schoolvakanties is het bezoekerscentrum elke dag 
geopend. 

Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld 
voor sommige activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk: 
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 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 daarbij 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!

JANUARI
Zaterdag 13 januari Café-Quiz 
20.00 uur Café Hees/Brinkzicht

Zondag 14 januari Open Ruiner Poker Kampioenschap 
14.00 uur Café Hees/Brinkzicht

Zondag 21 januari Open Ruiner Klaverjas- en 
 Joker Kampioenschap 
14.00 uur Café Hees/Brinkzicht

Zaterdag 27 januari Toneelver. ROB speelt ‘Dorpsbelangen’ 
13.00 uur Buitencentrum de Poort

Zaterdag 27 januari Toneelver. ROB speelt ‘Dorpsbelangen’ 
20.00 uur Buitencentrum de Poort

Zondag 28 januari Nieuwjaarsconcert door 
 Stroomdalkapel/Knollenplokkers 
14.00 uur Buitencentrum de Poort

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

Laarzen aan en gaan!
Laarzenexcursies in het Dwingelderveld
RUINEN - Het Dwingelderveld is de laatste jaren groter, natter en stiller geworden. 
Het Kloosterveld is hier een mooi voorbeeld van. Dankzij de vele neerslag van de 
afgelopen periode is het Kloosterveld nu erg nat. Gidsen van Natuurmonumenten 
nemen belangstellenden mee met de laarzenexcursie door het Kloosterveld. 

Hoe heeft dit gebied zich de laatste jaren ontwikkeld en welke soorten kom je er 
nu tegen. Op zaterdag 20 januari en 24 februari 14.00 tot 16.00 uur kan men mee 
wandelen vanaf Bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen. Vooraf aanmelden 
is nodig en kan via www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld. Tijdens deze 
excursie worden de natste plekken opgezocht, dus vergeet je laarzen niet aan te 
trekken.

Prijswinnaar december-puzzel
Aaltje Noordhuis, Heurinks 7, Ruinen

De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te 
besteden bij Steenbergen Brood & Banket en af te halen 
bij Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ 
Ruinen



Hoog Rendement glas, 
Voordelig !

Investeren in hoog rendement 
dubbel glas levert al gauw een 

winst op van 7% op uw 
spaarrekening !

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

Binnenschilderwerk

Buitenschilderwerk

Wandafwerking, 
behang, glasvlies, 

spuitwerk

Meer informatie op

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


