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Bijzonder jubileum Crescendo
RUINEN – Muziekvereniging Crescendo bestaat dit jaar 95 jaar en viert het jubileum op zaterdag 7 maart
a.s. met een bijzonder concert samen met feestband Diep Triest. Het concert wordt gegeven in de
sporthal De Marse.
Het is voor Crescendo de laatste feestelijke halte op met Diep triest hebben zich een paar dames
weg naar het eeuwfeest in 2020. De vereniging doet gemeld die al eerder musiceerden met Crescendo.
Volgens de voorzitter zijn er zo in Ruinen nog wel
dat met een missie: ‘Op naar 100 jaar met
100 leden’, aldus de bestuursleden Roelie Zegeren meer oud-leden die mogelijk hun instrument weer
op willen pakken. ‘Het zou zo jammer zijn als
en Janine Smit. Na een grote ledenwervingsactie
zo’n acht jaar geleden, steeg het aantal leden weer Ruinen straks zonder fanfarekorps komt te zitten,
tot ruim boven de honderd, op dit moment zijn het maar als het zo doorgaat, hebben we straks geen
muziek meer op straat.’
er nog maar 54 en die spelen niet een allemaal.
In Ruinen zouden ze graag wat meer jeugd aan
Roelie speelt zelf overigens nog niet eens zo heel
Crescendo toe willen voegen. Door populaire
lang bij Crescendo. Tien jaar bariton saxofoon en
muziek aan het repertoire toe te voegen hopen
altsax. ‘Mijn man was er al heel lang bij, volgend
ze meer jongeren enthousiast te maken.
‘De jeugd wil wel muziek maken en vindt dat leuk, jaar vijftig jaar lid en hij heeft me overgehaald.
Ik had vroeger al wel saxofoonles gehad, dat
maar er komt nog wat meer bij kijken. Je doet het
hoefde dus niet meer’. Wat dat betreft wil
met elkaar’, zegt Roelie.
Crescendo meer Roelie Zegerens.
Met de vergrijzing valt het best nog mee, maar de
grote wens van het bestuur is begrijpelijk. Ze doen Onder leiding van dirigent Toine Weterings gaan
Crescendo en Diep Triest er een vrolijk concert van
er ook van alles aan, soms met tegenvallende
resultaten. ‘Drie jaar geleden hebben we concerten maken. En als Crescendo uitgespeeld is speelt
op school gegeven. Iedereen was dolenthousiast: Diep Triest nog een poosje door en is het de
kinderen, ouders en leerkrachten. Er is echter niets bedoeling dat het in de zaal een feestje wordt.
Ook tijdens het concert mag de polonaise gelopen
van overgebleven’, treurt Roelie Zegeren.
worden! De kaartverkoop is bij Drogisterij Zegeren
Ze hebben bij Crescendo nog steeds de fanfare,
en de CD hal.
een malletband, majorettes en boerenkapel de
Knollenplökkers. Daar zijn ze ook maar wat trots op
en dat willen ze graag zo houden. Voor het concert Met dank aan Artizzl Media / Peter Nefkens

Nieuwe lampen voor ijsbaan Ruinen
RUINEN - De Vereniging voor volksvermaken Ruinen -VVvo Ruinen- heeft onlangs nieuwe lampen
opgehangen bij de ijsbaan in Ruinen. Er was een aantal lampen kapot en dankzij sponsoring van
Installatiebureau Intechneau uit Ruinen werd het mogelijk om alle lampen in één keer te vervangen.
Intechneau leverde de lampen aan de vereniging en
Mechanisatiebedrijf Beuving uit Ruinen zorgde voor het
bevestigingsmateriaal.
Daarna hingen bestuursleden van VVvo Ruinen zelf de lampen
op. De ijsbaan is dus klaar voor gebruik.
Het wachten is nu allen nog op het doorzetten van de vorst.
Dan kunnen niet alleen de lampen getest worden, maar ook de
machines om het ijs sneeuwvrij te houden, die Van Regteren
Groenvoorziening beschikbaar stelt aan de vereniging.

Gertjan Flinkert, eigenaar van Installatiebureau
Intechneau uit Ruinen sponsor van de lampen
en Bertine Zegeren, voorzitter VVvo Ruinen
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Gevraagd

HULPJE VOOR DE ZATERDAG
Voor informatie:

Vogelpark Ruinen
Henk Dietz, tel. 06 200 173 24

Langer, comfortabel en veilig in
uw eigen huis wonen?
Het adres voor:

•
•
•
•
•

Al uw installatie en montage
Technisch advies en begeleiding
Duurzaam en energiebesparend advies,
berekeningen en systemen
PV Zonnepanelen
Intech Energy Zonneboilers

Geert Oosterhuis (ver)bouwt
vakkundig naar uw wensen
• Rolstoelvriendelijk maken
• Opstapjes naar binnen/buiten
• Badkamer/toilet - incl. antislip • Keuken aanpassen
• Drempels verwijderen
• Inbraakbeveiliging

Vraag naar de
mogelijkheden!

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3 • Ruinen
Lente, zomer, herfst, ‘t hef allemaol zien kleur.
In de winter zorge wej daorveur!

Ruinen

T (0522) 472 428
M (06) 204 768 01
E oosterhuis8@hetnet.nl
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VIOLEN & PRIMULA’S

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 11 maart 2015
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 3 maart 2015, 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.
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

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
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 C1000

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

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

Kerkdiensten

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

Zondag 1 maart

PKN-Mariakerk Ruinen
Voorhofkerk Pesse
Kruispuntkerk Pesse

Zondag 8 maart

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse
Kruispuntkerk Pesse

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 / Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie / Kinderfysiotherapie / Ergotherapie
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-472400

Educare, praktijk voor psychologie

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

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur Ds. J. Muis
10.00 uur Ds. C. ‘t Lam
19.00 uur Ds. C. ‘t Lam, zangdienst
mmv tenor W. Schaper en orgel G. Meijer

Woensdag 11 maart Biddag
Kruispuntkerk Pesse

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

19.30 uur

Ds. G. van Zanden
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Spectaculair slot bij MTB Marathon van Ruinen
RUINEN - Zondag 1 maart a.s. is het zover. Dan wordt de MTB Marathon van Ruinen
gehouden. De start is zoals altijd bij sporthal “De Marse” aan de Mr. Harm Smeengestraat
54 te Ruinen De route is op sommige plaatsen iets aangepast ten opzichte van de vorige
edities, maar gaat uiteraard weer langs monumentale gebouwen, Saksische boerderijen,
hunebedden en een schaapskooi met kudde. Inmiddels is het een traditie geworden dat
alle deelnemers in het begin de “Bruinenberg” moeten beklimmen. Ook de vrachtwagen
met oplegger staat dit jaar weer klaar om doorheen te fietsen.

Voor kinderen is er een speciale afstand.
In en rond Ruinen is een route uitgezet van
ongeveer 20 km. De start van deze tocht
voor de jongste deelnemers is om
10.15 uur bij sporthal De Marse.
Inschrijven voor deze kids tocht kan tussen
9.30 en 10.00 uur. Het is een massa start,
dus de kinderen starten allemaal tegelijk.

Eenmaal weer terug in Ruinen aangekomen, te bereiken. De organisatoren van de
WTC Ruinen zijn terecht trots op dit
gaan de deelnemers dwars door Café
resultaat dat verkregen is door jarenlang de
Brinkzicht van de familie Hees.
lat telkens iets hoger te leggen.
Uiteindelijk komt het ook de veiligheid van
Tussen 10.30 en 14.00 zullen honderden
de deelnemers ten goede.
fietsers langs de bar komen. Vervolgens
wordt de oversteek gemaakt naar de Brink.
Hier krijgen alle deelnemers een warme
verrassing aan geboden.

Er zullen enkele leden van WTC Ruinen
met hen mee fietsen, om bij eventuele
calamiteiten direct hulp te kunnen bieden.
Voor meer informatie:
www.mtbmarathonvanruinen.nl

Er is keuze uit afstanden van 20, 30, 50, 70
en zelfs 100 km! Door de vele verschillende
afstanden met o.a. de 100 km route is deze
tocht uniek in Noord-Nederland.
Tijdens de tocht komen de deelnemers
langs een aantal rustposten waar eten en
drinken wordt aangeboden. Bij deze
rustposten zijn ook wc’s aanwezig.
Dit jaar wordt deze tocht voor het eerst
verreden met het predicaat “Klassieker”.
Dit is bereikt door te voldoen aan de, door
de NTFU, gestelde hoogste eisen.
Er zijn nog maar enkele MTB Marathons
in Nederland die dit niveau hebben weten

Uw Drogist

*
*
*
*

Henny Booy
Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

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

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen
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www.ruunderwaopen.nl
RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

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

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

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

Vergadering van
uw bedrijf of
vereniging?
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Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

De slofbodem bestaat uit zanddeeg gevuld met amandelspijs.
Hierop een vulling van Zwitserse room, slagroom en hazelnootschuim
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Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.30 uur
Zaterdag
8.00 - 16.00 uur

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

MAART
smulactie van
Bestaria Ruinen

Tonnetje patat (4-5 personen)
+ 4 snacks naar keuze
kroket, frikandel, nasischijf, bamischijf, kaassoufflé
en een emmertje saus GRATIS!
Keuze uit 2 nieuwe soorten:
Brander Mayonaise en Jamballasaus

Deze maand
voor slechts...

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

e

10,WIJ
FRITUREN
VERANTWOORD

Wij gebruiken
vloeibaar frituurvet met
veel goede, onverzadigde
vetten. En dat is een
bewuste keuze voor uw
gezondheid.

Laat ons even weten
dat u komt,
dan reserveren wij
een plekje voor u

Met de Zonnebloem afdeling de Wolden naar Soldaat van Oranje
DE WOLDEN - Woensdag 4 februari jl. is de Zonnebloem afdeling de Wolden met een
aantal gasten naar Soldaat van Oranje geweest. De middagvoorstelling was speciaal
georganiseerd voor gasten van de Zonnebloem en Vier het Leven. Er waren in Katwijk in
totaal zo’n 1000 deelnemers.
Voor onze gasten uit De Wolden en
Hoogeveen betekende dit een hele lange
dag. ‘s Morgens rond 9.00 uur vertrok de
liftbus en pas ’s avonds rond 21.00 uur
waren we weer thuis. Eten en drinken,
mede verzorgd door Bakker Steenbergen
uit Ruinen en Coöp Koetsier uit Ruinerwold,
gebeurde tijdens de busreis. Maar het was
de moeite allemaal dubbel en dwars waard.
Door de meeslepende muziek en het
pakkende verhaal waande iedereen zich
even in een andere wereld. Wat hebben we Mocht u nu ook denken ik zou ook wel
allemaal genoten van deze fantastische en eens naar een musical, toneelvoorstelling
vooral indrukwekkende musical.
of film willen, laat het ons dan weten.

Kroeg tot Kroegloop
RUINEN – Op 21 maart a.s. wordt voor de
zesde keer op rij de Kroeg tot Kroegloop
georganiseerd. Dit jaar is de start in Ruinen
bij de Dorpsherberg en is de finish bij
Café de Kastelein in Ruinerwold.
De Kroeg tot Kroegloop is een
hardloopwedstrijd over 9 km in rechte lijn.
De opbrengst gaat dit jaar naar Stichting
JET. Vorig jaar deden er 268 hardlopers
mee aan dit prachtige evenement. Er wordt
gestreden in 7 categorieën te weten Heren,
Heren 40+, 50+, 60+, Dames & Dames 40+.
Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar.

Adverteren?
Bingo aan de Brink
RUINEN - Op maandag 2 maart a.s. wordt
in zaal Kuik aan de Brink in Ruinen
wederom een gezellige bingoavond
georganiseerd, waarbij vele mooie
prijzen zijn te winnen. De hoofdprijs is deze
keer een weekend voor 4 personen in een
plaggenhut op d’Olde Kamp te Ansen, het
gezellige recreatiecentrum aan de rand van
het mooie Dwingelderveld.

Voor aanmeldingen of meer informatie kunt
u contact opnemen met Martha Buwalda,
telefoonnummer 0528 - 852171 of
aanmelden via ons e-mailadres
Zonnebloemdewolden@hotmail.com.
Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers om
onze gasten thuis te bezoeken en/of te
begeleiden tijdens activiteiten of
bestuursleden.
Mocht u hierover meer informatie wensen
dan kunt u contact opnemen met onze
secretaris Albertje Ridderman,
tel. 06-20949265 of per e-mail:
Zonnebloemdewolden@hotmail.com.
Voor meer informatie over de
Zonnebloem in het algemeen zie
http://www.zonnebloem.nl.
Daarnaast kunt u de winnaar worden van
een geweldige 2 uur durende tocht per
huifkar door de prachtige omgeving van
Ruinen, waarbij u zelf 24 personen kunt
uitnodigen om de rit samen met u mee te
maken. Op de bingoavond zelf verneemt
u nadere bijzonderheden over beide
hierboven vermelde prijzen.
Alle reden om genoemde datum in uw
agenda te vermelden!
De opbrengst van de avond komt geheel
ten goede van Om de Ruiner Toren, het
kerkblad van de Protestantse Kerk in
Ruinen.
Aanvang van de avond in zaal Kuik is
20.00 uur. U bent van harte welkom op
maandag 2 maart a.s.

Haal het
voionrhjuaisar

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.
Al 30 jaa
re
in het grorvaring
en!

Tuinaanslag
& Onderhoud

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

Wij hebben alles in huis
voor een opgeruimd en
gezellig ingericht thuis

Zak

Korrelkalk

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

Fietsplezier voor iedereen..!!

€7.95
Voor de Blanken 3
7963 RP Ruinen
T 0522-47 15 81

gs!!

Kom lan

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

FOTO

Batavus

Bestel of print snel én
voordelig digitale foto’s

Gazelle
Sparta
Multicycle

Al na twee dagen liggen de foto’s voor je klaar.
Direct printen kan ook*. Snel, gemakkelijk
én voordelig.

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

Raleigh

Ruime collectie accessoires en onderdelen.

Loekie

Snelle en vakkundige reparaties.

Alpina

* Informeer in de winkel naar de mogelijkheden.

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
7951 CR Havelte
0521 - 34 14 42

www.biketotaal.nl

Bodyscanning voor een comfortabele
fietshouding.

oges
- Dames- en Herenhorl
- Horlogebandjes
- Horlogebatterijen
- Inzetten batterijen
Drogisterij-Parfumerie
Foto Quelle-Kado

Harry Zegeren
Westerstraat 11 - 7963 BA Ruinen
Tel. 0522 - 471454

Beursplein plattelandsgemeenten bedrijvencontactdagen Drenthe
Column

minimama
Ik dacht, “als mini man”,
lekker anoniem, alles observeren
Het ging mis, was iets vergeten…
In een dorp blijft niets geheim
‘t Ruunder Woapen nog niet in
de bus
Telefoon roodgloeiend
Whatsapp, messenger, de mailbox
stromen vol
Anoniem schrijven, wat een lol
Mensen groeten, autolampen knipperen
O nee, das wat anders
Binnenkort mijn lamp vervangen!
Ben herkenbaar…
Door mijn manier van schrijven
het hoort bij mij
Blijkt bekend bij velen
Eerste column gemaakt met een
gejat woord
Sorry mini man, het was niet zo
het hoort
Nu schrijven zonder pseudoniem,
misschien…
Ik luister, ben bereid te leren, geef
Met elk verhaal een stukje van mezelf.
Vandaag,
Zag ik een film, over brand, een klein
brandje
Na vijf minuten, zag ik, een vuurzee.
Het gaat snel!!
Dus trainen we, ik met mijn gezin,
ons vluchtplan; blinddoek om
De rookmelder piept, wat een herrie
Ik spring uit bed, struikel, over
losliggende kabels
Een waslijn, vol, hangt in mijn haren
Ondertussen, roep ik de kinderen,
knal tegen een openstaande deur
Vertel dat ze langs de wand moeten
lopen, achterstevoren de trap af
moeten gaan
Hoor gestommel boven, geluid van
speelgoed, knikkers op de gang
Een dreun, gemopper, ze komen
47 seconden later, allen, buiten
Ik kijk tevreden, het huis in, en zie,
een paar trouwe hondenogen
Ai, iets om over na te denken
De sleutels op een andere plek?!
De foto’s, digitaal?!
De batterij van de rookmelder; testen,
vervangen?!
Want dat lelijke apparaat is, bij brand:
je beste kameraad!

- ie weet wè wie -

DE WOLDEN - De Bedrijven Contact Dagen Drenthe (BCDD) is het grootste zakelijke
evenement van Drenthe. De beurs is jaarlijks de ideale gelegenheid om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen in de regio, te vernemen wat er speelt bij vakgenoten,
klanten en leveranciers, nieuwe relaties te ontmoeten, ideeën op te doen en zaken te
doen. De volgende editie van de BCDD vindt plaats op 14 en 15 april 2015 in de TT
Hall in Assen.
Beursplein plattelandsgemeenten
De plattelandsgemeenten Midden-Drenthe,
Aa en Hunze en De Wolden presenteren
zich gezamenlijk op de beurs met
ondernemers uit die gemeenten.
Eén groot beursplein rondom een groot
netwerkterras. Een mooie plek om elkaar
te ontmoeten en te informeren over het
ondernemen in Midden-Drenthe, Aa en
Hunze en De Wolden. Zo wordt de kracht
van het gemeentelijk plein gecombineerd
met een nieuwe ontmoetingsplek met
collega-ondernemers uit aangrenzende
regio.

gemeente een clustering plaats. Iedere
deelnemer maakt hiervoor de keuze
tussen het huren van een complete stand
of vloeroppervlak, of een presentatie in een
ingerichte netwerkstand.
Deelnamemogelijkheden
U mag niet ontbreken! Wilt u hier aan
deelnemen? Neem dan contact op met
Jeannette Los - bedrijvencontactfunctionaris
bij gemeente De Wolden via T. 14 0528.

Concept
Centrum van het nieuwe plein is een groot
netwerkterras met eigen horecavoorzieningen.
Het terras van waaruit zich ook de
gemeenten presenteren staat volledig ter
beschikking van de deelnemende
bedrijven. Ook worden er op beide dagen
netwerkbijeenkomsten georganiseerd.
Vanuit iedere kant van het terras vindt per

Kom in actie tegen zwerfafval!
DE WOLDEN - Wie kent het niet? Zwerfafval langs de weg, in de bosjes of op het schoolplein. Met de hulp van leraren en kinderen willen we daar wat aan doen! Van 30 januari
tot en met 9 maart kunnen scholen aan de slag met het thema zwerfafval.
Gemeente De Wolden vraagt scholen mee te denken om zwerfafval te voorkomen of op
te ruimen! Natuurlijk staat daar wat tegenover: de scholen die met het slimste of meest
vernieuwende idee komt, winnen een blikvanger.
Lespakket zwerfafval
Iedereen heeft wel eens te maken met
zwerfafval dat op straat of in de
natuur rondslingert. Het is daar bewust
of onbewust door mensen weggegooid
of achtergelaten op plekken die daar niet
voor bestemd zijn. Maar hoe lang duurt
het eigenlijk voordat het is afgebroken?
Welke (grond)stoffen hadden gerecycled
kunnen worden? Deze en andere vragen
komen aan bod in het lespakket zwerfafval
waar scholen mee aan de slag kunnen de
komende tijd.
Wedstrijd
Onderdeel van het lespakket is een
opdracht om over zwerfafval in de

omgeving na te denken. De gemeente is
erg nieuwsgierig naar alle enthousiaste,
slimme en vernieuwende ideeën om
zwerfafval te voorkomen of op te ruimen.
Scholen hebben tot en met maandag
9 maart de tijd om de inzending compleet
te maken. Op 10 maart gaat Mark Tuit
van het IVN scholennetwerk NME de
inzendingen ophalen. Hierna worden
inzendingen beoordeeld en krijgen de
winnende scholen uiterlijk 19 maart bericht.
Voor de twee winnende ideeën stelt de
gemeente een blikvanger beschikbaar.
In overleg met de school wordt dan een
locatie bedacht om een blikvanger te
plaatsen.
Zwerfafvalactie vrijdag 27 en
zaterdag 28 maart
Maart lijkt wel de maand van het
zwerfafval! Want op vrijdag 27 en
zaterdag 28 maart organiseert de gemeente
de jaarlijkse zwerfafvalactie.
Tijdens deze actie helpt wethouder Jan
van ’t Zand op vrijdagochtend 27 maart de
twee winnende scholen met het plaatsen
van de blikvanger.
Wij hopen dat de scholen met veel
enthousiasme aan de slag gaan!

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Galerie Atelier Femke-Anne, Brink 19d te Ruinen. Dagelijks open van
13.00-16.00 uur en op afspraak. Workshops, opdrachten en
Place du Tertre elke laatste zondag van de maand.

Schaapskooi Ruinen, elke dag vertrekt de herder om 10.00 uur en
keert terug om 17.00 uur. Bij terugkomst knuffelkwartiertje en schapen
aaien. Locatie bezoekerscentrum Dwingelderveld.

Bezoekerscentrum Dwingelderveld, open van maandag t/m zondag
10.00-17.00 uur.

Museumboerderij Pasmans Huus, groepen op afspraak 0522-472631

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

Activiteiten Bezoekerscentrum Voorjaarsvakantie,
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

FEBRUARI

Zaterdag 7 maart
aanvang 20.30 uur

Diep Triest in concert samen met
Muziekvereniging Crescendo, zie ook 		
elders in dit blad

Zondag 8 maart
14.00-15.30 uur

Zondagmiddag wandeling
Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen

Zondag 8 maart

Off The Road door MC’80 Ruinen,
inschrijven vanaf 8.00 uur
start motoren 10.00 uur, quads 11.00 uur
rotonde Echtenseweg

Zaterdag 14 maart
18.30 uur

Gymuitvoering thema circus zaal
open 18.30 uur Sporthal de Marse

Zaterdag 14 maart
22.00-02.00 uur

40+ barcompetitie bij Herberg van Rune		

Donderdag 26 februari Workshop schilderij maken met kroon van
14.00-16.00 uur
de berenklauw door Tilly Braam
Galerij Femke Anne Brink 19d Ruinen

MAART

Zondag 1 maart
14.00-15.30 uur

Zondagmiddagwandeling
Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen

Zondag 1 maart

MBT Marathon van Ruinen, afstanden 20,
30, 50, 70 en zelfs 100 km.
Kinderroute ± 20 km. Start Sporthal
de Marse, zie ook elders in dit blad

Zondag 1 maart
13.00-16.00 uur

Kunst op zondag Bezoekerscentrum 		
Benderse 22 Ruinen

Kruiswoordpuzzel

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
VERTICAAL: 2 voorzetsel; 3 liefdesgeschiedenis; 4 eerste vrouw;
5 voorzetsel; 7 reeds; 8 mannelijk dier; 9 verzoekschrift; 10 bijwoord;
11 lichtje; 13 muziekteken; 15 constitutie; 17 tijding; 19 vracht; 20 stop;
22 sieraad; 24 zangnoot; 25 voorzetsel; 26 lidwoord; 28 dwarsmast;
30 toga; 32 studieconferentie; 36 persoonlijk voornaamwoord; 39 spoedig;
40 steen; 41 schutsluis; 42 duivenverblijfplaats; 47 element; 49 snoer;
50 bevestiging; 52 kaassoort; 53 hof; 55 werkbaas; 57 vervoermiddel;
58 boom; 60 onbeleefd; 62 uitroep van pijn; 63 riviertje bij Utrecht; 65 spil;
66 zevende toon; 69 groente; 73 slang; 75 lofdicht; 77 vogel; 78 thallium;
79 ad interim; 80 persoonlijk voornaamwoord.
Los de kruiswoordpuzzel op en breng de letters onder de nummering over
naar de balk voor de oplossing.
Prijswinnaar januari-puzzel: I. Nijboer, Echten
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden
bij Vredenburg Tweewielers Ruinen, af te halen bij Marskramer/
Toys2Play Luten, Smeengestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Februari-puzzel inleveren voor vrijdag 13 maart 2015 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeengestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij HCR de Stobbe.

Uitslagen Hersengym
RUINEN – Op 12 februari jl. was er weer Hersengymnastiek.
Onderstaand de uitslagen.

HORIZONTAAL: 1 mythologische figuur; 6 vloerkleed; 12 nieuwe ster;
14 onderricht; 16 voormiddag; 18 moeder; 19 haarkrul; 21 grondtoon;
22 zangnoot; 23 mams; 25 glooiing; 27 bloem; 29 koningsdochter;
31 overgeblevene; 33 persoonlijk voornaamwoord; 34 compagnon; 35 klap;
37 kiemcel; 38 persoonlijk voornaamwoord; 39 geur; 41 vlek; 43 zangnoot;
44 oogwenk; 45 streling; 46 ingenieur; 48 kunstleer; 51 vlug; 54 actinium;
56 voegwoord; 57 lokmiddel; 59 Anno Domini; 60 bergplaats; 61 kasteel;
64 zonwering; 67 treuzelaar; 68 wereldbol; 70 gebarenspel; 71 voegwoord;
72 inkomstenbelasting; 74 gehoororgaan; 75 bijwoord; 76 meetkundig
getal; 77 wrong; 79 levenstocht; 81 echo; 82 plaats in Gelderland.

1.
2.
3.
4.

Smitties
Loopgroep Ruinen
Achter Ansen
Slagter/van Laar

52 pnt.
30.5 pnt.
27 pnt.
12 pnt.

Publieksprijzen:
Janine Smit en Gerda Smit.
Finale Ruinen donderdag 12 maart 2015, aanvang 20.00 uur,
De Tump, Ruinen met de volgende 4 teams: Smitties 236,5
pnt., Loopgroep Ruinen 215,5 pnt., 3 Musketiers 208,5 pnt en
De Akkers 186 pnt.

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

