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’t Ruunder Waopen

www.ruunderwaopen.nl
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Kerst- en/of Nieuwjaarswens?
Plaatsing week 51

 
Inleveren uiterlijk 8 december a.s. 

voor 17.00 uur
ruunderwaopen@hotmail.nl

NU ONLINE!!!
www.vuurwerkmania.nl/ruinen

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

RUINEN - Het mountainbike seizoen is in volle gang. Ook in Zuidwest Drenthe is bijna ieder 
weekend wel een mooie tocht te rijden. Op zaterdag 5 december a.s. is Dwingeloo aan de 
beurt. Wielertoerclub Ruinen organiseert dan weer de traditionele Dwingelderveld 
Mountainbike toertocht. Dit is een van de laatste mogelijkheden om dit jaar nog in deze 
omgeving nog een mooie rit te rijden. Hoewel het weer in deze tijd van het jaar alle kanten 
op kan gaan, zal de echte mountainbiker zich niets van de weersomstandigheden 
aantrekken en er gewoon op uit trekken.

Mountainbiken in 
Dwingeloo door 
Wielertoerclub Ruinen

De toercommissie is er weer in geslaagd 
om een prachtig parcours uit te zetten. De 
routes zijn in overleg met Natuurmonumenten 
en Staatsbosbeheer uitgezet en zijn 30, 40 
of 50 kilometer lang. 

Het bos- en heidegebied bij Dwingeloo 
maakt dat dit een van de mooiste 
mountainbiketochten van het jaar is. 
Voor de echte liefhebber zit er van alles in, 
bos, hei, heuveltjes en singletracks. 
Zowel beginnende als gevorderde 
mountainbikers komen volledig aan hun 
trekken. Ieder kan zijn eigen tempo rijden 
en onderweg zijn er verzorgingsposten 
voor een hapje en een drankje.

De tocht vertrekt vanuit de voetbalkantine 
van de VV Dwingeloo aan het Westeinde. 
Vanuit hier gaat het richting het 
Dwingelderzand, hier ligt de voormalige 
motorcrossbaan die in het traject wordt 
meegenomen. 

Daarna gaat het richting Lhee en Lheebroek. 
Mooie vennetjes en heidegebieden wisselen 
elkaar hier af en maken de natuurbeleving 
compleet. 

De 50 kilometer route gaat de A28 over 
naar het Terhorsterzand. Dit natuurgebied 
bij Beilen biedt uitdagende tracks.

De tocht heeft 2 sterren gekregen van de 
NTFU. Dit betekent dat aan veiligheid en 
verzorging veel aandacht wordt gegeven. 
Duidelijk zichtbare pijlen geven de route aan. 
Na afloop is douchen mogelijk in de 
kleedkamers van de voetbalvereniging en 
staat er een lekkere kop snert klaar als 
beloning voor de inspanning. 

De deelnamekosten zijn € 5,00. NTFU leden 
krijgen € 1,00 korting en leden van WTC 
Ruinen doen gratis mee. Scan and Go is 
aanwezig om te zorgen voor een vlotte 
doorstroming.
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Vredenburg Tweewielers
Ruinen/Wanneperveen

Havelte

Uw Bike Totaal winkel:

Dorpsstraat 67 
7971 CR  Havelte
0521 - 34 14 42

Brink 39
7963 AB Ruinen
0522 - 47 12 77

Veneweg 77
7946 LE Wanneperveen
0522 - 25 12 06

Fietsplezier voor iedereen..!!
Kom langs!!

Batavus

Gazelle

Sparta

Multicycle

Merida

Giant

Raleigh

Loekie

Alpina

SQ Lab zadels

Bodyscanning

Groot assortiment fietsen en
elektrische fietsen van diverse merken.

Ruime collectie accessoires en onderdelen.

Snelle en vakkundige reparaties.

Zadelmeetsysteem voor fietsen zonder
zadelpijn.

Bodyscanning voor een comfortabele
fietshouding.

Bedrijfs fietsprojecten

Het adres voor:

•Al uw installatie en montage

• Technisch advies en begeleiding

• Duurzaam en energiebesparend advies,

berekeningen en systemen

• Elektra, gas, water, sanitaire installatie

• 24 uur storingdienst

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3 • Ruinen

De winkel voor al uw:

•Hand- en elektrisch gereedschap

• Technische installatiematerialen

• Levering/begeleiding van 

DoeHetZelf-technische
installatiepakketten

• Diervoeders

• Alles voor ruiter
en paard

• Bestrijdingsmiddelen

• Outdoorkleding etc.

• Tuinmachines 
en -gereedschap

• IJzerwaren

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

Hees 32, 7963 PB Ruinen
tel.: 06 2324 3416

www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl



Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie: H.J. Scheper, Zuides 3, 7963 CR Ruinen
Tel. 0522-472450. E-mail: scheper2@planet.nl
Bij overlijden bellen: 0522-281878 (C.C. Wassink - dag en nacht)

Annerie Kremer uitvaartzorg
‘Afscheid nemen op uw eigen wijze’ 
Wij begeleiden alle uitvaarten, waar u ook bent verzekerd.
T 0522-245021-www.kremeruitvaartzorg.nl-info@kremeruitvaartzorg.nl

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

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

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

DE SCHEIDINGSMAKELAAR
Margriet Steenbergen, Juridisch Adviseur Personen- en Familierecht
p/a Zuidwolderweg 16, 7932 PP Echten, Tel. 06-15949896
W www.scheidingsmakelaar.nl E steenbergen@scheidingsmakelaar.nl 

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

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

RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: balieruinen@wolden.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op afspraak kan ook!

Jeanet Gerding Bodypoint
Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage, 
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio. 
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINENTel. 0522-820218 of 06-15002415, 
www.jeanetgerding.nl

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

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 C1000

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

Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand 

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

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

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

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

Fysiotherapeuten
R.T. Schreuder / G. Boesjes, tel. 0522-472045

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

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

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

Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 8 december, 17.00 uur worden ingeleverd via

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 16 december 2015

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Zondag 6 december
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. C. ‘t Lam
Kruispuntkerk Pesse  19.00 uur  Ds. C. ‘t Lam
 
Zondag 13 december
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. J. de Vries (Meppel)
Voorhofkerk Pesse  10.00 uur  Ds. G. Gardenier



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.

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.

FRIKANDEL XXL

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

Bestaria
Ruinen

€ 2,00

Snack van de 

maand december



Puppy’s…

Al een week of zes,

Kan ik naakt de honden uitlaten,

Er is niemand, die het ziet..

“Dag Puppy”: roept de één.

“Wat een schatje!”: vele anderen.

Mensen buigen, knielen.

Praten,

met de blik naar de grond.

Als het weer wat beter is..

misschien de moeite waard,

probeer het; in adamskostuum 

wandelen; met een pup.

Op straat…

- ie weet wè wie -

Column

minimama

BEL VOOR EEN OFFERTE

Telefoon:
0522-471655

Een Zorgverzekering
die bij u past!

Wie kiest voor de zorgverzekering van Univé kiest
voor maatwerk en de vele extra's van een
totaalverzekeraar. Met de pakketten "Jong", "Fit
& Vrij", "Gezin" en "Vitaal" bent u bij Univé altijd
verzekerd van de zorg die bij u past. Maar bij
Univé kiest u voor meer. Als lid kunt u met het
ledencollectief tot 10% besparen op uw
basispremie.

WIJ ZIJN OP ZATERDAG 19 DECEMBER A.S.
EXTRA GEOPEND VAN 09.00 TOT 13.00 UUR.
VOOR AL UW ZORGVRAGEN, PREMIES, ADVIES
EN OVERSTAPSERVICE OVER DE UNIVE
ZORGVERZEKERING.

Univé Ruinen
Westerstraat 41
7963 BB  Ruinen
Telefoon (0522) 47 16 55
Fax (0522) 47 25 51
E-mail ruinen@unive.nl

RUINEN - Op 19 november jl. was er 
weer hersengymnastiek. Onderstaand 
de uitslagen.

1e ronde
1. Taxi Rudi  33 pnt.
2. Achter Ansen  26 pnt.
3. VWOS  13 pnt.
4. Smitties  -15,5 pnt.

2e ronde
1. De Akkers  52,5 pnt.
2. DLJO  50,5 pnt.
3. Slagter/van Laar  49,5 pnt.
4. Torenakker  16 pnt.

Publieksprijzen: 
Robert van Houweling, Japie van Laar, 
Betsy Mulder, Ineke Scheper.

Volgende wedstrijdavond is donderdag 
17 december a.s., aanvang 19.30 uur in
’t Neie Punt, Ruinen.

Hersen-
gymnastiek 
Ruinen

RUINEN - Op zondag 20 december a.s. wordt in de Mariakerk aan de Brink in Ruinen 
weer de jaarlijkse dorpskerstzang gehouden. De in kerstsfeer aangeklede historische kerk 
is dan weer het decor voor het met elkaar zingen van de bekende kerstliederen, begeleid 
door de Christelijke Muziek Vereniging de Bergklanken (BBB-orkest) uit Ruinerwold/
Koekange onder leiding van Emiek Kasimier - de Ruiter en door de organist Adrie Terwal.

Dorpskerstzang Ruinen 2015

Voorts wordt aan deze avond medewerking 
verleend door het bekende solistenmannen-
koor, het Fries Mannen Ensemble 
onder leiding van Jan Brens.
De vertelling rondom de geboorte van 
Jezus (Kerstverhaal uut Lucas 2, 1-20), 
zal in het Drents worden gelezen door 
Aaldert Oosterhuis, bekend presentator 
bij RTV Drenthe.

De avond begint om 19.30 uur, de 
Mariakerk is open vanaf 19.00 uur. 
De toegang is vrij. Alleen is er na afloop 
een  collecte ter bestrijding van de 
onkosten. U bent van harte uitgenodigd 
deze avond bij te wonen. 

De organisatie is in handen van de 
Protestantse gemeente Ruinen.



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

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

info@booyschilderwerken.nl

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

ERKEND SCHILDERS
            AFWERKINGSBEDRIJF

R
Onafhankelijk

De Wolden Financiële Dienstverlening
Waarom verder zoeken

als u in uw dorp terecht kunt
Westerstraat 54, Ruinen

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

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

en vele anderen.
1e gesprek gratis!

Zelfstandig Adviseur

Hypotheken  Sparen  Beleggen  Lenen  Verzekeren

De Wolden
Financiële dienstverlening

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

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de 

Hypotheekadvies
bij uw

Hypotheekspecialist!

T 06 - 12 94 04 57
info@slager-ard.nl
www.slager-ard.nl

Bestelwijze: 1 week van 
te voren via mail of telefoon

Mmmmm lekker… makkelijk

‘t  Heerlijk avondje
goed van start
met vlees van…

De laatste
nieuwtjes?!

www.slager-ard.nl

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Gezellig kletsen
of gewoon

dom zwetsen?

U vindt het Spreukencafé in Hotel de Stobbe

alleen of samen

met vrienden, iedereen is

welkom in...



Vanaf 15.00 uur staat er in de winkel een Runer drankje voor u klaar.

In onze kraam op de brink zijn 

 heel veel koopjes!Boetiek
''De Smederije''
 Westerstraat 12  Ruinen | 0522 47 32 40 | www.boetiekdesmederĳ e.nl

M.i.v. 1 december is onze winkel tot 17.00 uur geopend!

Bloemisterij Slagter
Westerstraat 28  Ruinen

Tel. (0522) 47 26 52
Een bloemencadeau 

is altijd goed.
Als het om 
bloemen gaat.

Ook voor rouw- en bruidswerk.

Laat u verrassen in onze nieuw ingerichte 
winkel en acties met o.a.

Win 1 jaar elke maand een mooi boeket!

Dit jaar niet op de Heerlijkheid maar…

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goed 2016!

Thuis een leuke schaal of pot?

Wij maken hem graag voor u op!

Kerstbomen verkoop vanaf 7 december 

a.s. direct vanaf het land Hoekstraat.



HALVE HAAN 

SCHOTEL

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

Bestaria
Ruinen

€ 6,25

Lekker in 
    december……



Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

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

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

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

Voor leuke kadootjes,
voor groot en klein,
dan moet Sinterklaas
toch bij Harry zijn!

Diverse aanbiedingen 
in geuren en geschenkdozen.
Let op de actiefolder!

FOTO

In onze fotokiosk maakt u 
zelf kerst- en wenskaarten! 

Ook met eigen tekst. 

Vraag vrijblijvend naar 
de mogelijkheden.

NIEUW!

Op zoek naar 
een bijzonder

Kerstpakket
Bij ons heeft u keuze uit een 
ruim assortiment wellness-, 

ontspannings- en verzorgende 
producten, sjaals, kettingen, 

armbanden, Scent Chips+ brander 
en natuurlijk de DA CADEAUBON!

T (0522) 472 428
M (06) 204 768 01
E oosterhuis8@hetnet.nl

Vernieuwen of verbouwen?
Bel Geert Oosterhuis

* Tegelwerk
* Isolatieglas plaatsen
* Kozijnen - ramen en deuren

Voor al uw bouwkundige 
werkzaamheden

* Verbouw en onderhoud
* Houtwerk
* Stucadoorswerk

Ruinen

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

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



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

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

Meubelen -  Slapen -  Stoffering -  Projecten -  Advies -  Zonwering 

Een echte 
PODE BANK
zelf samengesteld

De bank Quote heeft lekker los 
gestoffeerde kussens in drie 
breedtes en drie hoogtes. Je kan 
ze  elke kleur geven die je maar 
wilt. Mix je eigen stijl en stel zelf 
de meest eigenwijze bank samen. 
Een echte Pode designbank zoals 
niemand anders ‘m heeft. Onze 
medewerkers helpen u graag 
verder in onze showroom.

EINDELOOS VARIËREN 
MET VLAKKEN!

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

Vrijdagsavonds altijd geopend tot 21.00 uur!

Sintinkopen nog niet binnen?Zou je dan niet eens in Ruinen beginnen?Je hoeft niet het halve land af te struinen,Alles wat je zoekt vind je gewoon bijMarskramer & Toys2Play Ruinen!



Oosterstraat 2       7963 AC  Ruinen   
Tel. 0522-473328

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

In 2015 wel premie 
betalen en geen 
nieuwe bril kopen 
dat is toch 
niet normaal!

Zaterdag 12 december
HEERLIJKHEID RUINEN

Midden op de sfeervolle brink, bij de vuurkorven
wordt u door Café Hees getrakteerd op een glaasje Glühwein.

Prosit!!!

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

Zondag 13 december
OPEN RUINER POKER KAMPIOENSCHAP

Aanvang 14.00 uur

Zaterdag 19 december
CAFÉ - QUIZ

Alweer een spannende en leuke quizzz.
Je kunt je opgeven per team van 5 personen.

Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 26 december - 2e Kerstdag
Wij presenteren weer 

EEN LEKKER KERSTBUFFET
Vanaf 17.30 uur

De Heerlijkheid Ruinen
12 december a.s.

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

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

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

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

Let op: bij ons begint de Heerlijkheid al 
om 9.00 uur ’s morgens!

Bepaal zelf de korting op uw aankopen 
d.m.v. het RAD VAN FORTUIN!

Maak kans op een DA Cadeaubon 

t.w.v. € 25.00 door ’t aantal 

wattenstaafjes in de pot te raden!



??
?

DE HEERLIJKHEID RUINEN
zaterdag 12 december 2015 vanaf 15.00 uur

In onze gezellige kraam op de Brink 
een leuke tas met een speciale 

KERSTAANBIEDING!

ONTVANGT U DE VERRASSING 
IN DE TAS?

Westerstraat 16
7963 BC Ruinen
Tel. 0522 - 471216

WIJ BAKKEN OOK OLIEBOLLEN DEZE DAG



FAMILIEBERICHTEN
Voor en na de operatie hebben we veel blijk 

van medeleven gekregen.
Wij vonden dit hartversterkend. 
Hiervoor iedereen hartelijk dank.
Het herstel gaat voorspoedig.

Wim en Ali de Blécourt

Graag willen wij iedereen bedanken voor 
de overweldigende belangstelling en de 
hartverwarmende attenties die wij hebben 
ontvangen na het overlijden van mijn man, 
onze vader en opa

Hans Hoving

Ankie Hoving
Kinderen en kleinkinderen

Het is voor ons als familie een fijne 
gedachte en grote steun te ervaren 
dat Hans voor velen zoveel heeft 
betekend.

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 30 jaar ervaringin het groen!

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

Uw Drogist
Henny Booy

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

* Advies
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud

Westerstraat 59
7963 BB  Ruinen

0522-472871
06-51282183

f.echten@home.nl

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

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

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF
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Ruinen - De tijd vanaf de intocht van Sinterklaas tot het begin 
van het Nieuwe Jaar is voor de meesten van ons altijd 
hectisch. De Protestantse gemeente Ruinen heeft een korte 
wandeling rond de mooie Mariakerk aan de Brink uitgezet, 
waar u even tijd voor uzelf kunt nemen en u vooruit kunt kijken 
naar het naderende Kerstfeest. 

Deze wandeling is opgezet naar een idee dat in 2014 in 
Kleinwalsertal in Oostenrijk is uitgevoerd.
Op het kerkelijk erf bevinden zich 6 taferelen, een 7e vindt u in 
de kerk. Een samenvatting is gegeven in een boekje, die u ook 
in de kerk aantreft. De kerk is hiervoor extra geopend op 
iedere Adventszondag, te beginnen op zondag 29 november 
en vervolgens op zondag 6 december, zondag 13 december 
en op zondag 20 december, telkens van 14.00 tot 16.00 uur.

Natuurlijk is de Mariakerk ook geopend tijdens de Heerlijkheid 
Ruinen op zaterdag 12 december van 15.00 tot 20.00 uur. 
Om het extra aantrekkelijk voor de kinderen te maken zal er 
dan een echte herder in het veld staan, met echte 
schaapjes!. De toegang is vrij. In de kerk kunt u vrijwillig een 
gift achterlaten die ten goede zal komen aan mensen die
van huis en haard verdreven zijn, zonder te letten 
op geloof of afkomst. 
Ook kunt u een kaarsje aansteken voor mensen, die 
bijzonder in uw gedachten zijn in deze Kersttijd. U bent van 
harte welkom.

Op weg naar Kerst
Een korte wandeling rond de Mariakerk



www.vuurwerkmania.nl/ruinen

www.hofmanruinen.nl

12 december om 20.00 uur
SPECTACULAIRE VUURWERK DEMO

Kloosterstraat, Ruinen
(terrein achter brandweerkazerne)



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Wegens verbouwing is er een tijdelijke infobalie. Geopend iedere 
woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. In maart gaat 
het bezoekerscentrum weer open voor publiek en kunnen bezoekers de 
nieuwe expositie bewonderen.

Activiteiten Bezoekerscentrum: kijk op www.natuurmonumenten.nl/
dwingelerveld

Schaapskooi Ruinen locatie Bezoekerscentrum Dwingelderveld, 
vertrek en aankomst variabel.
Kijk voor info op www.schaapskudderuinen.nl

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

Pasmanshuus inlichtingen: TIP kantoor tel. 0522-471700 of 
tel. 0522-471946

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Winterbridge vanaf 11 oktober t/m 27 maart, 13.15 uur aanwezig.
Aanmelden bij voorkeur via 0522-470056 Hotel Kuik Brink Ruinen

Ook een activiteit plaatsen? Mail naar info@inforuinen.nl

DECEMBER
Woensdag 2 december Glamourbingo bij Herberg van Rune   
20.00 uur Westerstraat 60 met mooie prijzen

Zaterdag 5 december Dwingelderveld MTB Toertocht door   
 WTC Ruinen. 30, 40 of 50 km. 
Start tussen 9.00-10.00 uur  Sportpark de Hulsenosch, 
 Westeinde 1 Dwingeloo

Zondag 6 december Mariakerk open en korte wandeling
14.00-16.00 uur rond de Mariakerk

Maandag 7 december Mediteren naar diepe stilte ‘t Neie Punt  
19.30-21.30 uur Jan Wieringaweg Ruinen 

Zaterdag 12 december Heerlijkheid Ruinen op de Brink met   
15.00-20.00 uur vele kraampjes, ijsbaan, Kerstman in   
 arreslee en verschillende koren de   
 avond wordt afgesloten met een 
 vuurwerkshow

Zondag 13 december Mariakerk open en korte wandeling
14.00-16.00 uur rond de Mariakerk

Zondag 13 december  Open Ruiner Poker Kampioenschap
14.00 uur  Café Hees

Donderdag 17 december Kerstmarkt ZZWD, locatie 
14.00–16.30 uur Jan Wierengaweg 109. Rad van 
 Fortuin, verkoop Knieperties etc.

Donderdag 17 december Hersengymnastiek in ’t Neie Punt,   
19.30 uur Ruinen

Zaterdag 19 december CAFÉQUIZ, Café Hees
20.00 uur

Zondag 20 december  Mariakerk open en korte wandeling
14.00-16.00 uur  rond de Mariakerk

In Nederland leven zo’n 142.000 

verstandelijk gehandicapten en 260.000 

dementerenden. Daar komt bij dat 

Nederland vergrijst, waardoor het aantal 

kwetsbare mensen toeneemt. De huidige 

generatie ouderen is bovendien de rijkste 

die ons land ooit heeft gekend en laat een 

gigantisch vermogen na. Bescherming 

van kwetsbare groepen is belangrijk. 

Cruciale vragen die daarbij spelen zijn:

-- Hoe staat het met de bescherming van 

deze kwetsbare groepen?

--Wie kan en mag de belangen van een 

wilsonbekwame behartigen?

De Wet kent een systeem van bewind, 
mentorschap en curatele. Daarbij staat 
bescherming van de persoon in kwestie 
voorop. Het wettelijk systeem draait om 

rechterlijk toezicht. De rechter bepaalt 
wie de zaken voor de wilsonbekwame 
regelt, en de rechter houdt er toezicht 
op of de bewindvoerder alles wel correct 
uitvoert. Bewind ziet toe op het bezit van 
de persoon. Mentorschap beschermt de 
persoonlijke belangen van de onder bewind 
gestelde, zoals bijvoorbeeld medische 
beslissingen. Curatele is al omvattend en 
wordt doorgaans als een zware maatregel 
beschouwd. Het wettelijk systeem heeft 
echter haar beperkingen en nadelen, en kan 
haar doel voorbijschieten. Vooral het feit 
dat voor een groot scala aan handelingen 
vooraf goedkeuring moet worden gevraagd 
aan de rechtbank wordt als belemmerend, 
bevoogdend en bemoeizuchtig ervaren. 
Evenals het feit dat jaarlijks rekening en 
verantwoording moet worden afgelegd bij 
de rechtbank. Dit brengt veel formaliteiten 
en rompslomp met zich mee. 

Levenstestament of volmacht voorkomt 
veel gedoe.
In veel familieverhoudingen is dat eigenlijk 
niet nodig. Zeker niet als bij een echtpaar 
een van de beide echtgenoten onder bewind 
moet worden gesteld, of als de verhouding 
met de kinderen goed is. Dan is de keus voor

een algehele notariële volmacht of een 
notarieel levenstestament veel beter. Dan 
bepaal je namelijk zélf wie in de toekomst 
jouw zaken voor jou kan en mag regelen 
voor het geval je wilsonbekwaam zou 
worden. Je bepaalt daarmee zélf wie dan jouw 
vertegenwoordiger zal zijn, wat die persoon 
mag en of die persoon hierover overleg moet 
voeren met anderen. Dit speelt bij echtparen, 
bij ouders met kinderen, maar ook bij 
alleenstaanden die zelf willen bepalen wie hun 
zaken regelen mag en met welke instructies.
Om een algehele notariële volmacht of een 
notarieel levenstestament te kunnen maken, 
moet je nog wel je zaken kunnen overzien en 
begrijpen waar je voor tekent. Als de persoon 
in kwestie daartoe niet meer in staat is, is 
het aanvragen van bewind, mentorschap en 
curatele de enige overgebleven mogelijkheid.
Wilt u advies over bijvoorbeeld bewindvoering, 
volmacht of testamenten? Neem dan contact 
met ons op. Stotijn notariaat & mediation 0522 
- 440 473 of kijk op www.stotijnnotariaat.nl

Burgemeester Veenhovenplein 1, de Wijk
0522 - 440 473   www.stotijnnotariaat.nl

Uw notaris en wilsbekwaamheid

Advertorial
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vele kramen op de 
prachtige Brink 
in Ruinen

lekker zwieren 
op de kunstijsbaan

fijn een ronde 
meerijden met 
de kerstman 
in een arreslee

vuurwerkshow 
om 20.15 uur

Zaterdag 12 december van 15.00 tot 20.00 uur


