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Opgave advertenties: ruunderwaopen@hotmail.com, tel. 0521-593035.
Inleveren tevens mogelijk bij: Marskramer Luten te Ruinen. Druk: De Reest Multimedia Meppel/Staphorst.
Verspreiding: Boom Regionale Uitgevers. Zet- en drukfouten voorbehouden.

2-WEKELIJKS DORPSBLAD VOOR RUINEN, ANSEN, PESSE, ECHTEN EN OOSTEINDE

Dwingelderveld
Mountainbiketoertocht
RUINEN - Vanaf sportpark de Baete aan de
Wolvenweg te Ruinen start zaterdag
1 oktober a.s. de Dwingelderveld
Mountainbiketoertocht. Er kan gestart
worden tussen 9:00 en 10:00 uur.
Scan en Go is aanwezig bij de inschrijving.
De afstanden die gereden kunnen worden
zijn 30, 45 en 60 km. De tocht wordt door
WielerToerClub Ruinen georganiseerd en
de vele vrijwilligers hopen er weer een mooi
fietsfestijn van te maken.

Wij zijn uw bank!

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl
Westerstraat 54
7963 BD Ruinen
Tel. 0522 - 472528
Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 16:00 uur

De routes zijn uitgezet in samenwerking
met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten
en particuliere grondbezitters. Vanuit
Ruinen gaat het door de Anserdennen,
langs de Kraloërheide richting Dwingeloo
en Spier. De route is zeer gevarieerd en
uitdagend, waarbij zowel de recreatieve als
de sportieve fietser ruim aan zijn trekken
komt. De te rijden afstanden zijn 30, 45
en 60 kilometer. Onderweg is verzorging
aanwezig. Uniek aan deze tocht is dat hij
nagenoeg geheel via zandpaden, smalle
kronkelpaadjes, over heuvels door bos en
heide gebieden gaat. Een afwisselende
tocht door een schitterend natuurgebied.
Techniek en conditie kunnen volop worden
ingezet, maar lekker rustig toeren is ook
prima.

4 oktober

WERELDDIERENDAG
lekkers!
Verwen uw dier met wat

WTC Ruinen heeft een bloeiende dames
MTB-groep die volop meegewerkt aan de
organisatie van deze tocht. Een oproep aan
dames MTB-ers: Doe mee! Onderweg is
een aantal rustplaatsen waar gratis
consumpties worden aangeboden.
De route kan alleen op deze dag gereden
worden en is geschikt voor MTB-ers en
cyclocrossfietsen. Er gelegenheid om je
fiets af te spuiten en om te douchen. De
route naar de startplek is vanaf de invalswegen naar Ruinen aangegeven met pijlen.

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

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.ruunderwaopen.nl

www.lensenschilders.nl

Fietsplezier voor iedereen..!!

gs!!
Kom lan

De donkere tijden
komen er weer aan!

Batavus
Sensorlamp
L12
Steinel

Gazelle
Sparta
Multicycle

Schijnwerper
XLED Home 1
Steinel zwart

Merida
Giant
Groot assortiment fietsen en
elektrische fietsen van diverse merken.

Raleigh

Ruime collectie accessoires en onderdelen.

Loekie

Snelle en vakkundige reparaties.

Alpina

Sensorlamp
L1 Steinel
zwart/ wit

Zadelmeetsysteem voor fietsen zonder
zadelpijn.

SQ Lab zadels

Bedrijfs fietsprojecten

Bodyscanning
Uw Bike Totaal winkel:

Vredenburg Tweewielers
Ruinen/Wanneperveen
Havelte
www.vredenburgbiketotaal.nl

Brink 39
7963 AB Ruinen
0522 - 47 12 77
Veneweg 77
7946 LE Wanneperveen
0522 - 25 12 06
Dorpsstraat 67
7971 CR Havelte
0521 - 34 14 42

www.biketotaal.nl

Bodyscanning voor een comfortabele
fietshouding.

Sensorlamp
L5855
Steinel wit

Voor de Blanken 3 • 7963 RP Ruinen • T 0522-47 04 56

www.intechneau.nl

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

UW RIETEN DAK
WEER ALS NIEUW!
mosvrij.
Wij maken uw rieten dak n.
de
Vraag naar de mogelijkhe

Specialismen:

• Glasbewassing
• Schoorsteenvegen
• Vloeronderhoud
• Gevelreiniging
• Eénmalig
schoonmaken
• Uitlenen mankracht

Ons bedrijf heeft vakkundig
geschoold personeel in dienst,
dus een betere garantie voor
goed en grondig werk.

VERSCHOMA B.V. is VCA*
gecertificeerd en staat voor
strakke regels op het gebied
van veiligheid, milieu en
welzijn.
Voor bedrijf en particulier.
Door onze zeer goede

Voor inlichtingen: kostenbeheersing zijn
VERSCHOMA B.V.
Echtenseweg 13a
7909 HV Hoogeveen
Tel. 0528 - 25 1504 /
272844 of
06 - 53 299 775
verschoma@zonnet.nl

wij in staat
om scherpe
aanbiedingen
voor u te
maken.
Bel maar
eens!

Hees 32
7963 PB Ruinen
tel.: 06 2324 3416
www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 12 oktober 2016
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 4 oktober 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com

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

met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.

Steunzolen en Inlays

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Marskramer Luten.

Pedicuresalon Alie Broekman

Bel voor informatie: 0521-593035.
- Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels)
van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden
artikelen gratis plaatsen.
- Druk- en zetfouten voorbehouden.

Belangrijke informatie / service

Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl
Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie,
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman,
medisch pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930

Arslan & Ter Wee Advocaten

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

SCHEIDINGSDESKUNDIGE Margriet Steenbergen

www.deskundigscheiden.nl / info@deskundigscheiden.nl
Telefoonnummer 0528-251975 en/of 06-15949896
Spreekuurlocaties Hoogeveen – Meppel – De Wolden – Zwolle – Assen

Pedicurepraktijk Voeties

Diabetische, Reumatische en Oudere voet. Nagelreparatie, Nagelregulatie,
Anti-druk techniek, Orthesiologie en Cosmetische voet.
Arina de Jonge - Medische Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

De Woonmaat Makelaardij

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

112

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

* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag)

0900–8844
Glas: in de glasbak		

RegioBank Ruinen

Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden
Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand
Dorpsbelangen Rune - Secr.: 0522-472333 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06-36002316 www.dbrune.nl

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

De Widt Consultancy & Accountancy

Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

Kraamzorg Tineke

Eén kraamverzorgende tijdens de kraamperiode.
Ook tijdens vakanties en feestdagen bied ik volledige kraamzorg, geen
halve dagen of minder uren. Tel. 06 317 622 02 www.kraamzorgtineke.nl

Huisartsenpraktijk Ruinen

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

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

Dierenarts De Wolden

Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Fysiotherapeuten Ruinen Reinier & Suzan Schreuder

Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeemtherapie,
Sportblessures, Acupunctuur en Fitness
T. : 472045 www.fysiotherapie-ruinen.nl

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden

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

Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life

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

Educare, praktijk voor psychologie

Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-240396

Kerkdiensten
Zondag 2 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse
Kruispuntkerk Pesse

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. G. van Zanden
Ds. G. van Zanden

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Douma
Ds. C.J. ‘t Lam

Zondag 9 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

JOS Column
Vekaansie ien
Ruune
Zo um dizze tied van het jaor hebt de
meeste meensen de vekaansie achter
de rogge.
Veur de ene betekent het det ze een
paar dagen efietst hebt ien oons mooie
Nederlaand. Aandere meensen hebt
trektochten van veule weken emaakt
argens ien een wied butenlaand.
De ene giet sjiek ien een hotel um ies
helemaole niks te hoeven doon.
Het bedde wordt op emaakt en het eten
stiet klaor. En all inclusive is nog beter..
dan kuj de hele dag eten en drinken en
an het zwembad of het straand van het
resort liggen.
Een aander hef een camper of caravan;
het geveul van vrijheid is dan groot want
ie jaagt mar een ende ien de wiend en
ie bint weg van wark en tillefoon.
Kamperen ien een tentie hef ook wel
wat; koken op zo’n klein pittie betekent
vake een eenpansmaoltied.
Mit het bord op de schoot opeten.
Ie veult oe weer jonk.
Mar bint ook weer bliede daj ien huus

15 jaar Oktobermaand
Kindermaand in De Wolden
DE WOLDEN - Oktober is Kindermaand in Drenthe. Ook in gemeente De Wolden hebben
kinderen van 4 t/m 12 jaar gratis toegang tot organisaties en culturele activiteiten.
Kinderen kunnen in de weekenden van oktober meedoen aan een gevarieerd programma
bij vier kunst- en cultuurinstellingen. Dit jaar staan er bijvoorbeeld workshops,
rondleidingen en voorstellingen op het programma.
Programmatips
In Museum De Wemme horen de kinderen
wat een KarGadoor is en wat een letterzetter
vroeger deed. Ook wordt er een karrenrace
gehouden en kan een puzzeltocht worden
gevolgd. In Bezoekerscentrum
Dwingelderveld gaan kinderen op safari
en stappen in de wondere wereld van de
paddenstoelen. Er wordt een route gelopen
aan de hand van een speurboekje met een
spiegeltje.
In Galerie/Atelier Femke Anne wordt er
gewerkt aan groot schilderij waaraan zowel
kinderen als de volwassen begeleiders
samen werken en in Atelier C in De Wijk
gaan de jonge bezoekers zijde schilderen
om er daarna een papegaai, lampje, vlinder
of armbandje van te maken. Voor alle
informatie en de activiteiten in andere
gemeenten is er een programmaboekje
beschikbaar bij gemeente en VVV.
Alle informatie is ook te vinden op
www.kindermaand.nl

gebied van kunst, cultuur en natuur.
Het programmaboekje van dit jaar laat
318 activiteiten zien in twaalf gemeenten.
Duizenden kinderen bezoeken jaarlijks
met hun ouders de activiteiten om kennis
te maken met onbekende organisaties of
activiteiten. Doordat toegang en deelname
voor kinderen altijd gratis is, is
Oktobermaand Kindermaand een
laagdrempelige activiteit voor het hele
gezin.

Oktober is al 15 jaar Kindermaand in
Drenthe. Ruim 100 instellingen en
kunstenaars bieden elk jaar kinderen een
maand vol bijzondere, avontuurlijke en
verrassende kinderactiviteiten op het

FAMILIEBERICHTEN
Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten,
bloemen, fruitmanden enz.
Vooral de bezoekjes in het ziekenhuis, ’t Neie Punt
en thuis hebben mij goed gedaan.
Het was geweldig.
Bedankt!

weer gewoon achter het gasstel kunt

Hennij Zegeren-Broekman

staon veur wat uutgebreider maoltied.
Wij waren al een paar maol weg ewest
toen wij op een zunnige dag over het
heidepad naor Dwingel efietst hadden.
Trogge ien Rune kwamen wij een
bekende tegen. Het been an de grond
umme even bij te praoten.
Op mien vraoge of hij nog op vekaansie
gung kreeg ik een wel heel bezunder
antwoord. “Ach.. aandere meensen gaot
naor Rune op vekaansie.
Mar wij bínt er jao al”….
Hij har het grootste geliek van de
wereld….

WAOPENTIES
Te koop
Dames- en herenfiets t.e.a.b.
Tel. 0522 472476

Opbrengst
collecte KWF
De opbrengst van de collecte voor het KWF
in voormalige gemeente Ruinen is € 4978,42.
Alle collectanten en gulle gevers
hartelijk dank hiervoor.

Opgave
competitie
Hersengymnastiek
Ruinen
2016/2017
De vakantie zit er weer
op en het nieuwe
hersengymseizoen
kan beginnen!
Daarvoor hebben wij
natuurlijk enthousiaste
teams nodig. Een team
moet uit 3 personen
bestaan.
De hersengymcompetitie
zal eens per 14 dagen
op donderdagavond
plaatsvinden in
‘t Neie Punt in Ruinen.
U kunt zich opgeven tot
11 oktober a.s. bij:
Jans Prikken,
Torenakker 12,
tel. 0522-471270 of
mailen naar
harry-smit@home.nl

Mmmmmmmm…..

Super Lekker!
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NIEUWS: op 3 oktober a.s. opent Femke Anne haar mobiele
winkeltje in ‘t Neie Punt. Zo kunnen bewoners dichtbij huis
lekker even winkelen. Er zijn betaalbare cadeautjes te koop en leuke
dingetjes voor in huis. De mobiele winkel van Femke Anne is er
iedere maandagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

workshops

Brink 5
Ruinen

bij

maandag 26 september 19.30 uur
Naar keuze: koeien, kippen of dikke dames schilderen met Theun € 28.50 p.p.

maandag 3 oktober 19.30 uur

Workshop abstract schilderen met Femke Anne € 22.00 p.p.

donderdag 13 oktober 19.30 uur

keramiek schaal 50x36 cm beschilderen bloemmotief € 28.50 p.p.

zaterdag 8 oktober 10.00-12.00 uur

Provinciaal initiatief - oktobermaand kindermaand kinderen schilderen bij Femke Anne

zaterdag 15 oktober 10.00-12.00 uur

€ 3,95

Provinciaal initiatief - oktobermaand kindermaand kinderen schilderen bij Femke Anne

vrijdag 21 oktober 14.00 uur

Keramiek schaal 50x36 cm beschilderen bloemmotief € 28.50 p.p.

Iedere maandagmiddag 14.00 -16.00 uur

abstract schilderles met Femke Anne € 22.00 p.p.

Groepen: combinatie workshop
high tea / wijnproeverij / steppen / enz.

Vraag naar de mogelijkheden

Bestaria
Ruinen

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

Let Op: NATIONALE OPEN HUIZEN DAG Za. 1 OKTOBER a.s!
GAAT U EEN WONING BEKIJKEN OF WELLICHT KOPEN?

Prijzen voor de workshops zijn inclusief materiaal, u hoeft niets mee te nemen.
U kunt ook met een eigen groepje komen, met minimaal
4 personen kunt u een andere datum reserveren.

Tip:

hop
Informatie / Aanmelden: 06 143 481 08 geef een works
BON
DO
KA
info@femke-anne.nl www.femke-anne.nl

caramelslof

van € 8,25
5
voor € 6,9

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!
Warme bakker

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

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:

altijd scherp!

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

in Ruinen.nl

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216
Elke dag, ook in de vakantie, bakken we
heel veel soorten vers brood en gebak.
Wij staan bekend om onze heerlijke Drentse specialiteiten
zoals; Drentse- krentenstoeten, -turf, -heidekoek, -zwerfkeien etc.
en... Runer heideplag’n.

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

Bij ons vindt u een
ruim assortiment

N
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*
*
*
*

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

0522-472871
06-51282183
f.echten@home.nl

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

diverse modellen
sterkte van 1.0 t/m 3.25

vanaf
€ 5,95
Drogisterij
| Parfumerie
Foto QUELLE
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY
ZEGEREN
HARRY ZEGEREN

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

NU volop

!
N
E
L
VIO

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

Snack van
Oktober
Voor de Blanken 3
7963 RP Ruinen
T 0522-47 15 81

KROEPIA
€ 1,50
Bestaria
Ruinen

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

F 0522-47 11 01
E info@at-i.nl
I www.at-i.nl

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof
Voor uw complete
• tuinaanleg • onderhoud
• renovatie • bestratingen
Het plaatsen van tuinhuisjes,
schuttingen, vlonders en pergola’s

Wolvenweg 11
7963 BG Ruinen
06-43994277 / 0522-472442
meekhof_sander@hotmail.com
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

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

www.zzwd.nl

Maaltijdservice Thuis

Dwingeloo, De Weyert, T. 088 - 9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088 - 9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088 - 9684067

Univé houdt de premies laag!
Bij ons staat de deur altijd wagenwijd open voor een persoonlijk advies,
lage premie, uitgebreide dekking en perfecte service.

Univé Samen
Kantoren te Ruinen/Beilen/Dwingeloo/Havelte/Oosterwolde
Bezoekadres Ruinen:
Westerstraat 41, 7963 BB Ruinen
Telefoon: 0521-591891
E-mail: Samen1@Unive.nl
www.unive.nl/samen

OPRUIMINGS

3-DAAGSE
RELAXFAUTEUILS
Wij vernieuwen de col-

OPRUIMING TOT

lectie met relaxfauteuils,
maar voordat we daarmee
kunnen beginnen moeten
we eerst wat ruimte

35%
KORTING

DO 29/09
VR 30/09
ZA 01/10

creëren. Daarom krijgt
u op 29, 30 september en 1
oktober 35% korting op een
relaxfauteuil naar keuze.

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

Heeft u vragen of wilt u graag
professioneel advies? Onze

Meppelerweg 1a

medewerkers staan altijd voor u
klaar en helpen u graag!

Me u b e le n

7963 RV Ruinen

interieur&project
-

S l ap e n

-

S to f fe r i n g

-

P ro j e c te n

T. 0522 - 47 17 40
-

Ad v i e s

-

Zo nwe r ing

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

AUTOBEDRIJF

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

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

www.autobedrijfwestera.nl
ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Dunlop Purofort Professional
Full Safety Laars (S5)

Tuinaanleg
& Onderhoud

Eursinge 1, 7935 AC Eursinge, Ruinen, Pesse, tel. (0528) 241986
E-mail: info@hilkobakker.nl, www.hilkobakker.nl

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

Van € 72.90
nu voor € 59.99
Voor de Blanken 3
7963 RP Ruinen
T 0522-47 15 81

F 0522-47 11 01
E info@at-i.nl
I www.at-i.nl

Nieuwru!nderworst
Nu ook rgers
en hambu

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

Wandafwerking,
behang, glasvlies,
spuitwerk

Hoog Rendement glas,
Voordelig !
Investeren in hoog rendement
dubbel glas levert al gauw een
winst op van 7% op uw
spaarrekening !

h)eerlijk!
(
n
e
r
u
u
P

Binnenschilderwerk

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

Buitenschilderwerk
In de wintermaanden hanteren wij een speciaal
tarief op binnen schilderwerk
Meer informatie op www.lensenschilders.nl
tel 0522-26 26 44 mail info@lensenschilders.nl

Voor een
lekkere lunch of
heerlijk diner?

De nieuwe
collectie
is binnen!

u
n
e
m
n
e
g
n
a
G
3
25,- euro

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt de brasserie Vrouwe Swedera in Hotel de Stobbe

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

Tuin & Gazon
vitaal de winter in!

Het is tijd voor kalk en speciale meststoffen
NIEUW, fossiele ZEEWIERKALK
van coccolieten in 10 & 25 kg.

• Neutraliseert zure grond • Verhoogt de opname van meststoffen • Verbetert bodem en structuur

Nu verkrijgbaar
STOF
T
S
E
M
S
JAAR
NA
le
a
ci
Spe
10 & 20 kg leverbaar
Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen - Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Geopend dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld
Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open van 9.30 tot
13.00 uur
Pasmanshuus open dinsdag-, woensdag-, donderdag en
zaterdagmiddag van 14.00-16.30 uur inlichtingen:
TIP kantoor tel. 0522-471700 of tel. 0522-472485

Biljarten in ’t Neie Punt, iedere woensdagmiddag van oktober tot mei,
aanvang 14.30 uur
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees
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

SEPTEMBER / OKTOBER
Vrijdag 30 september
14.30 uur

Wandelen met de burgemeester ± 5 km
opgave t/m 23 september 			
De Schakel, Prinses Margrietlaan 1, Koekange

Zatedag 1 oktober
9.00-10.00 uur

Dwingelderveld MTB toertocht 30-45-60 km
scan&go aanwezig. Sportpark de Baete, 		
Wolvenweg 10, Ruinen

Maandag 3 oktober
10.00-17.00 uur

Kroegentocht Bridgeclub “Runer Aas”start bij
Café Hees

Maandag 3 oktober
14.30-15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker Ruinen
thema herfst; voor jong en oud.
Vogels maken van dennenappels,
druktechnieken met bladeren
Opgave: geahooijer@planet.nl

Woensdag 5 oktober
14.30-15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker Ruinen
Herfstbloemstuk maken; voor jong en oud
Opgave: geahooijer@planet.nl

Onafhankelijk
Hypotheekadvies bij uw
Hypotheekspecialist!

Vrijdag 7 oktober
Najaarseditie Tweedekans kinderkledingbeurs
19.00-21.00 uur			
Zaterdag 8 oktober
10.00-12.00 uur

Najaarseditie Tweedekans Kinderkledingbeurs

Zaterdag 8 oktober
10.00-17.00 uur

12e Kunstrotonde. Info: www.kunstrotonde.nl

Zondag 9 oktober
10.00-17.00 uur

12e Kunstrotonde. Info: www.kunstrotonde.nl

Maandag 10 oktober
14.30-15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker Ruinen
Vogels maken van dennenappels,
druktechnieken met bladeren
Opgave: geahooijer@planet.nl

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

Overstappen naar
de RegioBank?

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, Argenta, Obvion, Aegon,
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING
en vele anderen.

R

Wij verzorgen voor u:
*Het wijzigen van uw automatische afschrijvingen
*Het rekeningnummer wijzigen voor uw inkomen
*Het opzeggen van uw oude rekeningen

1e gesprek gratis!

De Wolden
Financiële dienstverlening

0522 - 472528
Een bank zonder
Poespas!

Hypotheken Sparen Beleggen Lenen Verzekeren
Tel. 0522- 472 528 Email: balieruinen@wolden.nl Web: www.wolden.nl

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de

Zelfstandig Adviseur

www.ruunderwaopen.nl

Ruinen Dr.

Het adres voor
betaalbaar onderhoud!

