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Oud leerlingen vieren reünie
‘t Oelebröd Ruinen

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

RUINEN - 28 jaar geleden namen ze afscheid van de basisschool aan de
Mr. Harm Smeengestraat in Ruinen. Op zaterdag 5 november 2016 kwamen ze daar
weer bijeen. De meesten waren weinig veranderd, misschien iets ouder geworden,
kalend of een klein buikje. Initiatiefnemers waren Sione Jongstra en Jan Slagter, ze
werden gemotiveerd door een post van een oude klassenfoto op Facebook.
Het werd tijd vonden ze, want de meeste
oud leerlingen werden dit jaar 40 jaar.
Begin maart werden de eerste contacten
gelegd en iedereen was direct enthousiast.
Mede door Facebook is het makkelijker
geworden om oud-klasgenoten op
te sporen. Er verhuisde een aantal
klas-genoten richting het westen, maar
de meesten wonen nog steeds in Ruinen
of de directe omgeving ervan.
Na de eerste gesprekken en koffie met
gebak in de oude gemeenschapsruimte
van de school werd er getest of de
klasgenoten elkaar konden plaatsen bij
de eerder beantwoorde vragen. Het bleek
dat men al samenwerkend een heel eind
kwam en elkaar nog goed kende.
Vervolgens gingen de oud leerlingen het
dorp in voor een ouderwetse vossenjacht.
Hier was een viertal oud-leraren te vinden
waarmee ze een selfie moesten maken.
Alle groepjes hebben Harm Jongstra,
Jannie Fuller, Marga van de Kooij en
Grietje Mennega gevonden.

Deze activiteit leverde wederom veel
momenten van herkenning op. Tevens
mochten de oud-leerlingen een kijkje
nemen in het oude gymgebouwtje.
Hier kwamen bij sommigen nog wat
trauma’s van in de touwen klimmen naar
boven, maar ook de leuke gymmomenten
werden gedeeld.
Weer bij school aangekomen volgde een
informeel samenzijn onder het genot van
een hapje en een
drankje. Daar sloot
nog een drietal
oud-leraren aan
om herinneringen
op te halen:
Henk Pries,
Gienus Haandrikman
en Barend de Vries.
Al met al een
gezellige middag
en avond waar een
ieder met een
positief gevoel
op terug kan kijken.

Hét decembercadeau

DE VUURWERKCADEAUBON!

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

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.ruunderwaopen.nl

www.lensenschilders.nl

KERSTKAARTEN

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

ACTIE!

doosje met

10 kaarten + envelop
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voor € 1.69

3 doosjes
voor € 4.50
Diverse mooie
afbeeldingen!

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie

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

Foto QUELLE | CADEAU

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

Wintertijd, elligheid
sfeer & gez
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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

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

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!

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 7 december 2016
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 29 november 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
Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Marskramer Luten.

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

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

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

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

0900–8844
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: 06-36002316 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 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

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
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
BUDGETCOACH PATRICK
Budgetcoaching, Budgetbeheer,
Thuisadministratie & Hulp bij financiële problemen.
Ruinen - Tel. 0522-230213 - e-mail: info@budgetcoachpatrick.nl
www.budgetcoachpatrick.nl

Kerkdiensten
Zondag 27 november
PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. C.J. ‘t Lam

Zondag 4 december
PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse
Kruispuntkerk Pesse

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. G. van Zanden
Ds. C.J. ‘t Lam

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Bestaria

Ruinen

GRATIS in de decembermaand
Bij iedere afhaalbestelling handige
THERMOTAS cadeau!

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

Voordelig Sinterklaas spelen?
En uw PK’s gratis voor
de deur parkeren?
Even naar Marskramer
Ruinen,
zó gedaan!

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

JOS Column
Het is weer de tied van gezelligheid.
Eerst Sint Meerten; een feest veur de
kiender. Aj een beettie oen beste doot
dan hej veur maonden zeutigheid
verzameld.
Det kuj nooit allemaole op veur det
Sunterklaos zien peperneuten begunt
uut te delen. Umme diezölfde maond
nog mar niet te deenken an
kerstkraansen, stollen en zo meer.
December is niet meer zo as veurtied;
niet meer onbekommerd. De stried um
Piet was weer hielemaole trogge.
Bij de ientocht zag ik zwarte Pieten, witte
Pieten, roetveegpieten, schosteenpieten
en zölfs een enkele greune en blauwe
Piet. Een mooie bonte verzameling die
“bewaakt” wordde deur meer as
honderd meensen van de plietsie.
Er waren vakken emaakt; ien het ene
vak de véurstaanders van Zwarte Piet en
ien het aandere vak de tégenstaanders
van die bekende specialist ien pakkies
brengen.
Een ientocht van de olde man is niet
meer simpel zorgen veur een peerd en
meziek; aj laandelijk ien de belangstelling
staot dan gaot daor hiel wat gesprekken
over veiligheid an veurof. Deur al die
dienders wordden meensen kontroleerd;
de tassen mussen lös en bij een enkeling
wordde ook de buus nao ekeken.
En terwijl de olde man op zien witte
peerd knikte en zwaaide naor alleman
bleven de dienders loerend rondkieken.
Um te waken over de veiligheid van de
massa meensen.
Het is toch wat det oonze kiender leert
det vrijheid niet meer vanzölfspekend
is; det het gevaor bij alle grote
evenementen op de loeren lig.
Bij de ientocht bleef het rustig mar det
was te daanken an die beveiliging want
aans waren die 200 man die ze
oppakten véur ze het feest kunden
verzeeken echt wel of ereisd naor het
jaorlijkse kienderfeest.
Ien een neejsuutzending zag ik een
pikzwart stralend magie. Die zee det
ze trots is op heur kleur en det ze wel
Zwarte Piet wol wezen; ze leup dan ook
daansend mit ien de optocht. Zij leut
zeen det het niet uutmak wat veur kleur
aj bij de geboorte mit ekregen hebt; ie
bint zo aj bint en máák er wat van.
Meestal magt de kiender de nacht nao
de ientocht de scho zetten; ik hope det
de Pieten royaal bint en det alleman
wat ien de scho ekregen hef.
O, nee.. die 200 man.. die mag e veur
mij wel overslaon.

Herontwikkeling
voormalige SNS-locatie
Ruinen van start
RUINEN - Woensdag 23 november 2016 organiseren gemeente De Wolden en
Projectontwikkelaar Bramer B.V. een inloopbijeenkomst waar de plannen worden
gepresenteerd voor de herontwikkeling van de voormalige SNS-locatie in Ruinen.
Iedereen is van harte welkom vanaf 19.00 tot 20.30 uur in Hotel Kuik aan de Brink 15.
De herontwikkeling maakt onderdeel uit
van het centrumplan Ruinen. Wethouder
Jan ten Kate: “De gemeente wil met het
centrumplan de leefbaarheid van Ruinen
bevorderen en een bijdrage leveren aan
de toekomstbestendigheid van het dorp.

en vijf stuks Kaampzijde) te realiseren.
Inloopavond op 23 november
Op woensdagavond 23 november kunnen
alle belangstellenden de appartementen
bekijken die hiervoor door ontwikkelaar
Bramer B.V. ontwikkeld zijn.

Ook is het mogelijk het voorontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling
inzien, deze ligt vanaf 23 november tot en
met 20 december 2016 ter inzage.
Iedereen kan het voorontwerpbestemHerontwikkeling voormalige SNS-locatie mingsplan inzien op dewolden.nl of in
het gemeentehuis in Zuidwolde
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk
(Raadhuisstraat 2).
op de voormalige SNS-locatie op de
begane grond commerciële ruimte te
U bent van harte welkom op de inlooprealiseren (310 m² Brinkzijde en 350 m²
Kaampzijde) en op de twee bovenliggende avond op 23 november 2016 van 19.00 tot
lagen negen woningen (vier stuks Brinkzijde 20.30 uur in Hotel Kuik, Brink 15 in Ruinen.
Wij zijn blij dat de ontwikkeling van de
voormalige SNS-locatie nu doorgaat.
Dit is een mooie afsluiting van het grotere
centrumplan van Ruinen.”

Sfeerimpressie door B+O Landschap en Stedenbouw B.V.

VV Ruinen heeft een nieuwe
sponsor gevonden voor
Ruinen vrouwen 1
RUINEN - Dankzij sponsor Autobedrijf de Jong uit Ruinen, hebben de vrouwen van
VV Ruinen vanaf het huidige seizoen 2016/2017 de beschikking over nieuwe trainingspakken.
Autobedrijf de Jong is een universeel
autobedrijf van eigenaren Eddy de Jong en
Jesse de Jong met als belangrijkste
activiteiten onderhoud, reparatie, APK en
bandenservice voor personenauto’s en
lichte bedrijfsauto’s. Tevens kunt u er
terecht voor een steeds wisselende
voorraad occasions. Zaterdag 29 oktober jl.
werden de nieuwe trainingspakken officieel
gepresenteerd op het hoofdveld van
VV Ruinen in het bijzijn van Jesse de Jong.
Beide partijen zijn erg tevreden met de
sponsoring en kijken uit naar een
succesvolle samenwerking.
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Bestaria
Ruinen

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

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

Hypotheek binnen een week. Ook voor zzp’ers.
Heb je een ander huis op het oog? Het kan volgende week van jou zijn! Bij de
Rabobank kun je binnen een week een hypotheek afsluiten. Zo heb je
snel zekerheid of je je droomhuis kunt betalen. En dat geldt ook voor zzp’ers.
Maak een afspraak via (0528) 29 54 00
Een aandeel in elkaar

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
!

Tuinaanleg
& Onderhoud

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

www.autobedrijfwestera.nl

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

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

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

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES
rlijk!
e
e
)
h
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Puur

Nieuwru!nderworst
Nu ook rgers
en hambu

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

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

PODE, DAT IS

COMFORTABEL ZITTEN
Nu in onze showroom de nieuwe
modellen van Pode ontworpen
door Roderick Vos. De meubelen
zijn prachtig afgewerkt en hebben
een fantastisch zitcomfort. Ontdek
het zelf wij adviseren u graag.
Welkom in Ruinen!

LEVERBAAR

IN STOF
EN LEER

WWW.SNOEKENRUINEN.NL
Meppelerweg 1a
7963 RV Ruinen

interieur&project
Me u b e le n

-

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

‘t Heerlijk avondje
goed van start
met vlees van…

De laatste
nieuwtjes?!

NIEUW in ons assortiment!
leumkachel
BRANDSTOF voor uw petro
•
•
•
•

uw kachel
Zeer zuiver, beter voor
Zwavelvrij, geur arm
Schonere verbranding
Beter voor het milieu
en uw gezondheid

Leverbaar in jerrycans
à 20 liter
T 06 - 12 94 04 57
info@slager-ard.nl
www.slager-ard.nl
Bestelwijze: 1 week van
te voren via mail of telefoon

rd.nl
www.slager-a

Mmmmm lekker… makkelijk

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

Voor een
lekkere lunch of
heerlijk diner?
u
3 Gangen men
25,- euro

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt de brasserie Vrouwe Swedera in Hotel de Stobbe

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

Versier uw buurt!
Wees creatief
Wees uniek
Wees opvallend

Maak kans op een leuke prijs!

Opgeven kan bij Joop Slagter tel. 0522-472652 voor 2 december 2016
Keuring 9 december 2016

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

Maaltijdservice Thuis

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

www.zzwd.nl

Leuke jurkjes

voor de feestdagen!

2-2016
vanaf 01-1
r.
ma. t/m v uur
t 17.00
geopend to

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

BAKKER STEENBERGEN
PAKT LEKKER UIT!
We hebben weer heerlijke verse

S
A
A
L
U
C
E
P
S
L
DE
N
A
M
A
R
E
T
j
ROOMBO
bakkeri
uit eigen
Chocoladeletters ANDELSTAVEN
AM
R
E
T
O
B
M
O
RO

S
R
E
T
T
E
L
L
AMANDE
N
E
R
U
G
I
F
N
I
MARSEPE
S
A
A
L
U
C
E
P
GEVULD S
D
O
O
R
B
S
A
SPECULA
€ 2,95
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.30 uur
Zaterdag
8.00 - 16.00 uur

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

Jonge talenten kunnen schitteren
op podium!
DE WOLDEN - Op vrijdag 10 maart 2017 vindt de derde editie van De Wolden’s Got
Talent plaats: dé talentenjacht in gemeente De Wolden. Kinderen die goed kunnen
dansen, zingen, acrobatiek of iets anders, kunnen zich vanaf vandaag opgeven.
Alleen of met een groepje, alle talenten zijn welkom!

cultuur- en sportdeelname bevorderen. Het
project verbindt de buurt en basisscholen,
welzijnsorganisaties, cultuurinstellingen en
(sport) verenigingen.

De grote show vindt plaats in de Boerhoorn
in Zuidwolde, waar de kinderen op het
podium publiek en jury overtuigen van
hun kunsten. Voorafgaand krijgen de
deelnemers een workshop podiumpresentatie en ook wordt er een filmpje
van ze gemaakt dat vertoond wordt
tijdens de show.

Voor meer informatie of om je op te
geven, kijk op www.actiefnaschooltijd.nl
of mail naar:
cultuurcoach@dewoldenhoogeveen.nl.

De voornaamste factor is plezier: optreden
is leuk en we maken er dan ook een
feestelijk evenement van.
De presentatie ligt in handen van Ronald
Buld van MultieBuldtie: de winnaar zal
samen met hem een echte videoclip
opnemen.
Om deel te nemen in de grote show, doen
de kinderen eerst een auditie op één van
de volgende data: 30 of 31 januari 2017,
1 of 2 februari 2017. Daarnaast biedt de
organisatie in januari een aantal verassende
creatieve workshops voor kinderen die
leuk zijn om te volgen in het kader van de
talentenshow maar deze mogen ook los
gevolgd worden.
Wacht daarvoor niet te lang met opgeven,
want het zit zomaar vol!

Met dit project wil het Brede School Team
alle kinderen de kans geven om op een
podium te staan, de jeugd motiveren hun
talenten verder te ontwikkelen en

Sfeerimpressie door B+O Landschap en Stedenbouw B.V.

Fietsplezier voor iedereen..!!

Foto QUELLE
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY
ZEGEREN
HARRY ZEGEREN

Batavus
Gazelle
Sparta
Multicycle
Merida
Giant
Groot assortiment fietsen en
elektrische fietsen van diverse merken.

Raleigh

Ruime collectie accessoires en onderdelen.

Loekie

Snelle en vakkundige reparaties.

Alpina

Zadelmeetsysteem voor fietsen zonder
zadelpijn.
Bodyscanning voor een comfortabele
fietshouding.

SQ Lab zadels

Bedrijfs fietsprojecten

Bodyscanning

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

Uw Bike Totaal winkel:

Vredenburg Tweewielers
Ruinen/Wanneperveen
Havelte

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

!kt u
W
U
NzeIE
fotokiosk maa

In on
zelf kerst- en wenskaarten!
Ook met eigen tekst.
Vraag vrijblijvend naar
de mogelijkheden.

FOTO

Op zoek naar
een bijzonder

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

Voor leuke kadootjes,
voor groot en klein,
dan moet Sinterklaas
toch bij Harry zijn!
Diverse aanbiedingen
in geuren en geschenkdozen.
Let op de actiefolder!
Drogisterij | Parfumerie

gs!!

Kom lan

In 2016 wel premie
betalen en geen
nieuwe bril kopen
dat is toch
niet normaal!

Kerstpakket
Bij ons heeft u keuze uit een
ruim assortiment wellness-,
ontspannings- en verzorgende
producten, sjaals, kettingen,
armbanden, Scent Chips+ brander
en natuurlijk de DIO CADEAUBON!

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

Oosterstraat 2
7963 AC Ruinen
Tel. 0522-473328

FAMILIEBERICHTEN
Wij bedanken u voor de hartverwarmende
belangstelling, die wij als familie ontvingen tijdens
haar ziekte en na het overlijden van onze moeder,
oma en overoma

WAOPENTIES
Te koop
Elektrische fiets, maart 2014
Extreem lage instaphoogte, nauwelijks gebruikt.
Km-stand 250 km, prijs € 580,00
F.J. Breuker, tel. 0522-71811

VERHUISBERICHT

Marchien Hadders-Oldengarm
Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en
waardige afscheidsdienst in de kerk.

J.H. Wever

Oud adres
Zuides 38 | 7963 CR Ruinen
Nieuw adres per 02-11-2016
‘t Neie Punt | Jan Wierengaweg 111-1 | 7963 CM Ruinen

‘De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.’
*
*
*
*

Dit was haar lievelingslied en voor ons een fijne
troostrijke gedachte.
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.

				Familie Hadders

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

Ruinen, november 2016

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

EL
T
O
H
C
S
A
SHOARM

€ 6,50

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

ADVERTEREN?

‘T RUUNDER
WAOPEN!

www.ruunderwaopen.nl

VOOR PODOLOGIE & PEDICURIE
Ronald Boertien: Register Podoloog | Podoposturaal Therapeut.

Bestaria
Ruinen

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

Wij zijn aangesloten bij Stichting Loop en bij ProVoet.

Buitenvaart
OSSELPPodoCentrum

Je voet op een hoger plan. Dat is het idee achter ons werk. Wij
zijn gespecialiseerd in het oplossen en voorkomen van voet- en
houdingsklachten. Mobiliteit is een groot goed en dat helpen wij te
bevorderen en te verbeteren. Met behulp van therapiezolen wordt
de pijn verlicht en voorkomen we dat uw klachten verergeren.

maak uw afspraak online via OSSELPCB.NL T: 0528 - 265 091

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 november t/m 1 april geopend van
woensdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. In de schoolvakanties
dagelijks geopend 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
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees
Bridge in Hotel Kuik elke donderdagmiddag van oktober t/m
30 maart 2017, aanvang 13.30 uur, graag 10 min. voor aanvang
aanwezig. Telefonisch aanmelden bij Bouke van Eijck, 0522-470056
voor 11.00 uur op de speeldag.

NOVEMBER/DECEMBER

Donderdag 24 november Lummy’s vertellegies in ‘t Neie Punt
14.30-16.00 uur
Vrijdag 25 november
15.00-17.00 uur

Seniorenbingo in ‘t Neie Punt

Vrijdag 25 november
19.00 uur

Koppeldartentoernooi
info www.facebook.com/herbergvanrune

’t Neie Punt De Jonge Onderzoeker Ruinen op locatie. Elke woensdagmiddag timmerclub in OBS ’t Oelebrod van 14.15-15.30 uur.
Opgave bij geahooijer@planet.nl
Biljarten in ’t Neie Punt, iedere woensdagmiddag van oktober tot mei,
aanvang 14.30 uur
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
Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
HEEFT U EVENEMENTEN MELD DEZE DAN AAN OP TIP@RUINEN.NET
Vrijdag 25 november
20.00 uur

Orgelconcert door Harm Hoeve in de
Geref. kerk, Berghuizen 20, Ruinerwold,
kerk open 19.30 uur

Zaterdag 10 december
14.00-20.00 uur

Heerlijkheid Ruinen grote kerstmarkt op en 		
rond de brink in Ruinen voor meer info
www.marktenbraderieen.nl

Laarzen aan en gaan!
REGIO - Het Dwingelderveld is de laatste jaren groter, natter en stiller geworden. Het
Kloosterveld is hier een mooi voorbeeld van. Gidsen van Natuurmonumenten nemen
belangstellenden mee met de laarzen excursie door het Kloosterveld.
Hoe heeft dit gebied zich de laatste jaren
ontwikkeld en welke soorten kom je er nu
tegen. Op zaterdag 26 november a.s. en
24 december a.s. van 10.00 tot 12.00 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. Laarzen
aan is een must!

Welkom
in Ruinen!

Foto: Okko Vos, Natuurmonumenten

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

vele kramen op de
prachtige Brink
in Ruinen
lekker zwieren
op de
kunstijsbaan

Zaterdag 10 dece
mber
van 14.00 tot 20.
00 uur

