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Ina Alblas 25 jaar gymjuf
bij DOO Ruinen
RUINEN - 1 september jl. was een dag met een feestelijk tintje bij gymnastiekvereniging
DOO Ruinen. Het is 25 jaar geleden dat gymjuf Ina Alblas- Meekhof aan het werk ging bij de
plaatselijke gymnastiek vereniging. Na haar opleidingen KNOV en het CIOS heeft ze eerst bij
een aantal andere verenigingen gewerkt, om in 1990 bij DOO Ruinen aan de slag te gaan!

Nu
verkrijgbaar

In de loop der jaren is er behoorlijk wat
veranderd bij de gymnastiekvereniging.
Naast de reguliere gymlessen voor de
kinderen van de basisschool wordt er nu
ook springen voor middelbare scholieren en
‘Old School’ gegeven. Ook de allerjongsten,
vanaf drie jaar en de ouderen komen graag
en vaker in beweging.
Vanaf oktober, geeft Ina, net als afgelopen
jaar twee keer in de week (bij voldoende
deelname) de les Fit & Vitaal voor 55+ ers
en in november starten ook de winterfitlessen
weer. ‘Lekker fit blijven in de winterperiode
en tevens een goede voorbereiding voor de
wintersport’is het credo bij DOO.
Ina verzorgt haar lessen altijd met veel
enthousiasme en plezier. Jaarlijks staan er
twee evenementen op het programma bij
DOO Ruinen, het Marsetoernooi en de
gymnastiekuitvoering.
Altijd een hele organisatie maar ook altijd
perfect georganiseerd mede door Ina.
Sport is bij Ina de rode draad in haar leven.
Naast het verzorgen van de gym- en

danslessen, is ze ook in haar vrije tijd graag
bezig met sport; o.a. hardlopen, motorrijden
en voetbal kijken.
Naast de gym- en danslessen bij DOO geeft
Ina ook nog les in enkele omringende dorpen
en exploiteert ze samen met haar man
Edwin de Beddenstee, een luxe Bed &
Breakfast in Ruinen. Gymvereniging DOO is
blij met deze drukbezette gymjuf, met passie
voor haar vak!
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Fietsplezier voor iedereen..!!

gs!!

Kom lan
Batavus
Gazelle
Sparta

De winkel voor al uw:

•
•
•
•
•
•

Hand- en elektrisch gereedschap
Technische installatiematerialen
Levering/begeleiding van DoeHetZelftechnische
installatie
pakketten
Diervoeders
Alles voor ruiter
en paard
Bestrijdingsmiddelen
Outdoorkleding etc.
Tuinmachines
en -gereedschap
IJzerwaren

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
Uw Bike Totaal winkel:

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

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

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

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

www.biketotaal.nl

•
•
•

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 23 september 2015
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 15 september, 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

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 C1000

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

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

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

Zondag 13 september
PKN-Mariakerk Ruinen
Voorhofkerk Pesse

10.30 uur
10.00 uur

Zaterdag 19 september
De Priensenije

19.00 uur

Zondag 20 september
PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse
Kruispuntkerk Pesse

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Ds. J. Ridderbos
Ds. G. van Zanden
A. Vermaas
Ds. G. Naber
Ds. C. ‘t Lam
Ds. C. ‘t Lam

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

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

UW RIETEN DAK
WEER ALS NIEUW!
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Specialismen:

• Glasbewassing
• Schoorsteenvegen
• Vloeronderhoud
• Gevelreiniging
• Eénmalig
schoonmaken
• Uitlenen mankracht
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Ons bedrijf heeft vakkundig
geschoold personeel in dienst,
dus een betere garantie voor
goed en grondig werk.
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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!

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

			

Oproep!

Ruinen Dr.

Nog niet zo lang geleden mochten wij
				
onze 1000e klant verwelkomen!
Wij bedanken hierbij onze klanten die hun
bankzaken al aan ons hebben toevertrouwd.
Binnenkort kunnen wij vol trots onze 1500e
klant begroeten en deze klant krijgt een
prachtige fiets cadeau!

De Wolden

Wie wordt onze

1500e
klant!!!

Financiële dienstverlening

Hypotheken Sparen Beleggen Lenen Verzekeren

Tel. 0522- 472 528

Email: balieruinen@wolden.nl

Web: www.wolden.nl

Gezellig en warm Runerfeest 2015
RUINEN - Het bestuur van VVvo Ruinen kijkt terug op een gezellig en warm
Runerfeest 2015. De zon scheen het gehele weekend volop en zorgde voor veel kijkers
bij de optocht op zaterdagmorgen. Deze optocht met 26 wagens en 12 loopgroepen,
was van hoog niveau en wederom zeer gevarieerd.
Bij de wagens was de strijd om de eerste
drie plaatsen net als in 2014 ontzettend
spannend. De wagen ‘Zoo Verhuisd’, over
de verhuizing van de dierentuin in Emmen,
ging er vandoor met de eerste prijs.

voor ‘Melk de witte motor’. De jury vond de
motoren van deze stoere chicks erg mooi
gemaakt. De tweede prijs was voor ‘De
Stormlopers’ en de derde prijs ging naar
‘Het is een paars gezicht, maar door ons
wordt het anders belicht’.

’s Avonds kwam iedereen in het wit of
neon voor de Happy Neonparty XXL
met optreden van de Party Animals.
Op zaterdagmiddag na de optocht zorgde
de band Jools voor gezelligheid in de tent
en ’s avonds werd er gefeest op de muziek
van BEAT IT.

De laatste dag van het feest begon met
een volle tent, voor het optreden van
Boerenblond, gevolgd door de eerste editie
In het juryrapport prees de jury de bouwers
van de talentenshow Hef Rune Talent?
Runerfeest
van deze wagen voorde prachtige details
‘t Runerfeest begon donderdagavond met Het feest werd afgesloten met een
op en rond de wagen. De tweede prijs
was voor ‘Melkprijsschandaal Ruinen weer de kaartavond. De vrijdagmiddag was voor optreden van de band Finally en de
Lawineboys.
de jeugd in Ruinen.
lokaal’ en derde prijs voor ‘Bij de hand’.
Er waren 120 kinderen in de tent die
Uitslagen
De wagen ‘Melkprijsschandaal Ruinen weer genoten van een optreden van
Alle uitslagen en foto’s van ’t Runerfeest
Magic Dennis. Daarna werd er volop
lokaal’ werd door het publiek als beste
geprofiteerd van het half uur gratis toegang zijn te vinden op www.vvvoruinen.nl en
beoordeeld en kreeg de publieksprijs.
op facebook.
in de draaiende attracties op de kermis.
Bij de loopgroepen was de eerste prijs

Bij ons vindt u een
ruim assortiment

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF
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V.O.F. GLAS-, SCHILDERWERKEN EN ZONWERING

Westerstraat 56, Ruinen

Tel. 0522-472715 / 06-53906456
info@booyschilderwerken.nl

diverse modellen
sterkte van 1.0 t/m 3.25

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

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

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

PRACHTIGE RELAXFAUTEUILS

Prijs in stof vanaf

WAARMEE U MOEITELOOS OPSTAAT!

De

sta-op-functie

biedt

€ 1.295,00

u

Prijs in leer vanaf

€ 1.395,00

praktische hulp bij het opstaan, door uw beweging te
volgen en u te ondersteunen.
De kwaliteit, afwerking en service van deze fauteuils

zijn

van topniveau. Bezoek onze
showroom en wij helpen u graag
verder!

WWW.SNOEKENRUINEN.NL
Meppelerweg 1a
7963 RV Ruinen
T. 0522 - 47 17 40
Me ube le n

-

Sl apen

-

Sto f fering

-

Projecten

-

Advies

-

Zonwering

FEMKE ANNE maakt vliegende
start op de BRINK
RUINEN - Zondag 30 augustus jl. opende Galerie en Kadowinkel Femke Anne haar
deuren aan de Brink 5, het prachtige pand naast de Mariakerk. Op dezelfde dag
hield ze voor de deur op het grasveld van de Brink de 13e editie van Place du Tertre.
Kunstenaars en hobbyisten toonden hun
kunsten aan de vele bezoekers. Er waren
muzikale intermezzo’s van het a capella
koor Varivocaal o.l.v. Rona Onvlee,
afgewisseld met zanger Bert Kling, die
voor swingende easy listening zorgde.
De waardering voor deze feestelijke
activiteiten op de Brink en de gratis
aangeboden optredens was groot.
Op het terras van het naastgelegen
restaurant Luning genoten de bezoekers

volop mee en beloonden de muzikanten
herhaaldelijk met applaus. Frans Luning
stak zijn enthousiasme voor zijn nieuwe
buurvrouw niet onder stoelen of banken;
‘Femke Anne, zo’n middag met kunst en
muziek mag je elke zondag wel
organiseren’.
Natuurlijk hielp het mooie weer mee, talloze
fietsers en andere passanten kwamen
een kijkje nemen bij de kunstenaars en in
de galerie.

De reacties op de nieuwe locatie van
Femke Anne waren zonder uitzondering
heel positief.
De Brink in Ruinen is een mooie, sfeervolle
winkel rijker, waar je boven en beneden
heerlijk kunt rondlopen door de diverse
vertrekken met kunstwerken,
handbeschilderde potten, beeldjes,
sieraden en kado’s. Om de workshops
goed te kunnen verzorgen komt er nog
een 4 meter lange tafel. Een betere start op
deze nieuwe locatie had Femke Anne, die
tot vorige week nog gevestigd was in het
voormalig gemeentehuis, zich niet kunnen
wensen.
Galerie en Kadowinkel Femke Anne is
dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur
en indien aanwezig. Op woensdag en
zondag is zij alleen open op afspraak en
bij evenementen.

15e Bellemarkt in Echten op 12 september 2015
“De Bellemarkt waor gezelligheid nog hiel gewoon is!“
ECHTEN - De organisatie van de Bellemarkt pakt i.v.m. het 15 jarig bestaan flink uit!
Er zijn maar liefst 50 kraampjes waarop hobbyisten vol trots hun waar tonen: sieraden,
schilderijen, houtdraaiwerk, speelgoed, huis- en tuindecoraties, superverse honing,
zelfgemaakte jam en nog veel meer producten.
En zijn er diverse demonstraties van oude
ambachten zoals een heuse touwslager,
weefster, glasblazer en glas in loodmaker
die hun ambacht tonen.
Kinderen kunnen op de vrijmarkt bij de
‘doekramen’ hun hart ophalen waar ze
o.a. pannenkoeken kunnen bakken.
Het mannenkoor Basalt uit Ruinen zorgt
voor een vrolijke muzikale noot en er zijn
lekkere hapjes tegen een geringe
vergoeding te koop. Wie weet is het
uw geluksdag en wint u een prachtige
prijs in de loterij van het Rad van Fortuin.
Er worden o.a. dinerbonnen en
weekendjes weg verloot.
De ambachtelijke markt wordt om 10.00 uur
officieel geopend door een wethouder van
De Wolden en duurt tot 16.30 uur.
Er is gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid (betaald). In het dorp geldt op

12 september rond de Brink een parkeerverbod zodat het doorgaande verkeer geen
hinder zal ondervinden van de activiteiten.

Steentjes sparen
=
GRATIS SMULLEN
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Westerstraat 16 7963 BC Ruinen
Tel. 0522 - 471216

Univé's waardevolle adviezen pakken altijd laag uit
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Univé Ruinen
Westerstraat 41
7963 BB Ruinen
Telefoon (0522) 47 16 55
E-mail
ruinen@unive.nl

Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen. Want bij het Univé-kantoor bij u in
de buurt staat de deur wagenwijd open. U bent van harte welkom voor een
goed persoonlijk advies. Uiteraard met een lage premie, een uitgebreide
dekking en een perfecte service.
Ons eerste waardevolle advies:
stap snel over de lage drempel van het Univé-kantoor bij u in de buurt!

Open Monumentendag op
12 september
DE WOLDEN - 12 september is het Open Monumentendag in De Wolden. We sluiten daarmee
aan bij de landelijke Open Monumentendag op 12 en 13 september. Wethouder Jan ten Kate
opent de Open Monumentendag op 12 september om 10.00 uur door het luiden van de bel op • Boerderij Boerpad 12 in Ruinerwold
de Bellemarkt in Echten. Tegelijkertijd is dit de opening van de Bellemarkt.
Op Open monumentendag is de boerderij
tussen 10.30 uur en 17.00 uur geopend voor
Dit jaar is het thema van de Open Monumen- • Wieker Meule, Dorpsstraat 65 in de Wijk
bezichtiging. Marie Zoer geeft rondleidingen
tendag ‘Kunst en Ambacht’. Zowel de kunst
De molen is van 10.00 tot 17.00 uur geopend in deze authentieke boerderij die ook een
als het ambacht in en rond het monument
en de molenaar geeft een toelichting op de
Rijksmonument is. In verband met de privacy
staan centraal. Daarom volop aandacht voor
werking van de molen en op de onderhouds- van de bewoners verzoeken we u om binnen
de architectuur van het monument zelf.
werkzaamheden die momenteel plaatsvingeen foto’s te maken.
Tegelijkertijd wordt ook de ambachtskant
den. Er is meel te koop dat door de molen is
belicht: het stucwerk, de wandbeschilderingemalen.
• De Bartholomeuskerk, Blijdenstein 3 in
gen, de tegeltableaus, het metselwerk, de
Ruinerwold
betimmeringen, glas-in-lood.
• Boerderij Prof. Blinkweg 5 / Dorpsstraat 8
Op Open Monumentendag is de kerk van
in de Wijk
11.00 TOT 17.00 uur geopend voor
Waar kunt u kijken
Het pand is te bezichtigen en uiteraard is de
bezichtiging.
U kunt op een aantal locaties in De Wolden
winkel (slaapcomfort met 100% biologisch
kijken. We houden ons in De Wolden niet
materiaal) geopend.
Monumentenfietsroute
helemaal aan de gemeentegrenzen. We
Monumentendag valt samen met de
nemen u graag mee naar Protestantse kerk
• Het beeldenpark van de Havixhorst,
feestweek van Ruinerwold. Maak van die
IJhorst-de Wijk in de gemeente Staphorst,
Schiphorsterweg 34-36 in De Schiphorst
gelegenheid gebruik en beleef cultureel
het Ooievaarsbuitenstation de Lokkerij en de
Tot en met 31 oktober is de expositie
Ruinerwold op een speciaal voor deze
beeldentuin bij De Havixhorst in gemeente
Woorden van Steen van Nel van Lith te zien
gelegenheid uitgezette fietstocht.
Meppel.
in het Beeldenpark. Haar werk kenmerkt zich De opengestelde monumenten Ruinerwold
door een robuust karakter maar ook de
worden door de fietsroute aangedaan en zijn
• Molen “De Zaandplatte”, Engeland 9 in
gevoeligheid en de sensualiteit van haar
ook startplaats.
Ruinen
beelden komen in de expositie volledig tot
Ook zijn hier de routebeschrijvingen
De molen is geopend van 9.30 tot 16.30 uur.
hun recht. Het Beeldenpark is van 11.00 tot
verkrijgbaar. Vanaf 10.30 uur kan worden
Er wordt deskundig uitleg gegeven.
17.00 uur geopend. Uiteraard is het in de
gestart bij:
Bij voldoende wind zal de molen draaien
Havixhorst gevestigde restaurant deze dag
• De Karstenhoeve, Dokter Larijweg 21 in
en mogelijk worden er maaldemonstraties
geopend.
Ruinerwold.
gegeven.
• Boerderij Dokter Larijweg 72 in Ruinerwold
• Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij,
• Boerderij Boerpad 12 in Ruinerwold
• Mariakerk, Brink 11 in Ruinen
Schiphorsterweg 28 in De Schiphorst
• De Bartholomeuskerk in Blijdenstein
De kerk is voor bezichtiging geopend tussen
Speciaal ter gelegenheid van Open
10.00 en 17.00 uur, er is een tentoonstelling
Monumentendag is de Lokkerij op
Meer informatie
van doopjurken en er worden rondleidingen
12 september van 11.00 tot 16.00 uur
Actuele informatie over Open
gegeven met uitleg. Koffie en thee is
geopend voor het publiek. Een mooie
Monumentendag in De Wolden vindt u op
verkrijgbaar. Rond de kerk is de jaarlijkse
combinatie is om het buitenstation te
www.openmonumentendag.nl. We hopen u
Snui- en snuffelmarkt. Nieuw is een
bezoeken in combinatie met de beeldentuin
op zaterdag 12 september te ontmoeten in
monumentenwandeling langs monumenten en van de Havixhorst. Een prachtige wandeling
of op weg naar één van de fraaie monumenten
bezienswaardigheden. De routebeschrijving is door het Reestdal leidt u vanaf de parkeerin gemeente De Wolden.
verkrijgbaar in de kerk.
plaats bij de Havixhorst naar de Lokkerij.
• Huize Echten, Zuidwolderweg 1 in Echten
Bij Huize Echten worden doorlopend rondleidingen gegeven van 10.30 tot 16.00 uur. In
Huize Echten worden filmbeelden vertoond uit
vroegere tijden van de dorpen in De Wolden.
Tegenover Huize Echten wordt op deze dag
de jaarlijkse Bellemarkt jaar gehouden van
10.00 tot 16.30 uur.

• De Karstenhoeve, Dokter Larijweg 21 in
Ruinerwold
De Karstenhoeve is van 11.00 tot 16.00 uur,
speciaal ter gelegenheid van Open
Monumentendag gratis geopend. U kunt dan
een touwslager aan het werk zien, er wordt
gesponnen aan het spinnenwiel en er worden
kniepertjes gebakken.

• Boerderij ’t Ende, Stapelerweg 20 in de Wijk
Van 1 juli tot 1 november is, dagelijks van
11.00 tot 17.00 uur, dus ook op Open
Monumentendag, in het bezoekerscentrum
de tentoonstelling ‘Wat (w)eten we vandaag’ te
zien. Allerlei aspecten van voedsel uit de
natuur komen in deze tentoonstelling aan bod.

• Boerderij Dokter Larijweg 72 in Ruinerwold
De boerderij is van 11.00 tot 16.00 uur
opengesteld voor bezichtiging.
Hierbij zijn enkele bedrijven, welke betrokken
zijn bij de (ver)bouwwerkzaamheden aan de
boerderij aanwezig.
Behalve dat ze u informeren over de
bouwwerkzaamheden aan en de gevolgde
procedures bij dit pand, kunnen zij u ook
informeren over restauratiewerkzaamheden
aan (monumentale) gebouwen in het
algemeen.
Aanwezig zijn: Monumentenadvies Noord,
Bouwmanagementbureau H. Mars,
Bouwbedrijf Buiteveld BV., Installatiebedrijf
Klok en Rietdekkersbedrijf Schipper.
In verband met de privacy verzoeken we
u om van het interieur geen foto’s te maken.

• Protestantse kerk IJhorst-de Wijk, Kerkweg
in IJhorst
De kerk is te bezichtigen en er wordt uitleg
gegeven van 10.00 tot 17.00 uur, er vinden
doorlopend orgelbespelingen plaats en in het
kader van het project Grensloos Kunst
Verkennen is in het kerkgebouw kunst tentoongesteld. Neem ook een kijkje bij de
onlangs gereconstrueerde aalstaal in de
Reest.
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KALK en specSiaTleSTOF
NAJAARS ME krijgbaar!
ver
Diverse soorten

zijn de monumenten in Ruinen weer open
De Mariakerk is van
10.00 tot 16.00 uur te bezichtigen
Er is ook een

TENTOONSTELLING VAN DOOPJURKEN
Kleine SNUI- EN SNUFFELMARKT

Kramen met boeken, bloemstukjes,
knieperties, jam, kaarten, handwerkspullen,
proem’nkreuze.
Opbrengst voor het onderhoud van de
kerkelijke gebouwen.
Nieuw zijn dit jaar de

MONUMENTENWANDELROUTES

langs monumenten zoals museumboerderij
Pasmans Huus, molen De Zandplatte, gewelven
onder de Bron, de Mariakerk. Verder tuinen en
andere bezienswaardigheden.
Routes van 3, 6 en 10 kilometer.
De 6 km. route is ook geschikt voor kinderen
en kan gefietst worden.
Routebeschrijvingen in de kerk te verkrijgen.
Starten vanaf 10.00 uur.

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

Gymnastiekvereniging D.O.O.
Ruinen
Opgericht 2 december 1937

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

Open monumentendag in Ruinen
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Zaterdag 12 september 2015

Nieuw bij
Gymnastiekvereniging
D.O.O.

D.O.O. biedt naast de huidige lessen, weer een aantal
periodegebonden bloklessen aan. Met een afwisselend lesaanbod
willen we invulling geven aan de wens van onze leden. Uiteraard zijn
nieuwe leden van harte welkom!
Let’s Dance
Zin om te dansen? Tamar geeft de komende maanden diverse soorten
dans op de donderdagmiddag.
16.15 - 17.00 uur: groep 3-4-5
17.00 - 17.45 uur: vanaf groep 6 (ook middelbare school is welkom)
Winterfit
Lekker fit op wintersport?
Of wil je in de wintermaanden lekker intensief bewegen?
Op maandag 23 november is de eerste les Winterfit en er wordt
doorgegaan tot de voorjaarsvakantie.
Van 20.15 tot 21.00 uur. Geef je nu op voor 13 lessen.
Fit & Vitaal
Bewegen voor 65-plussers.
Bewegen op muziek, maar ook o.a. badminton & hockey.
Kortom we doen van alles om lekker fit en vitaal te blijven.
Bij voldoende deelname vanaf oktober, naast de vaste les op
maandag, ook vrijdagochtend van 08.45 tot 09.30 uur.
DOO Old School
De Old School is na 1 jaar vast opgenomen in het lesrooster.
Trampoline springen en tumblingbaan voor 18 jaar en ouder!
Zin om mee te doen? Kom gewoon langs op dinsdagavond
van 20.00 tot 20.45 uur en beleef die goede oude tijd!
Kijk voor meer informatie op onze website
www.dooruinen.nl.
Aanmelden kan via ledenadministratie@dooruinen.nl.
of bel Rianne Klomp 06-11366870
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Per muntje e 0,50
n er
Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl

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

Kruiswoordpuzzel

Staten; 58 bergplaats; 59 spil; 60 tinteling; 63 waterstofexponent;
65 hang; 67 politieagent; 68 steel.
VERTICAAL: 1 lessenaar; 2 getijde; 3 wetenschappelijke stelling;
4 koolstofneerslag; 5 bovendien; 6 sneeuwlat; 7 grondgebied;
8 dwangbevel; 9 stoomschip; 10 woordenwisseling; 12 wezen;
16 kostbaar; 19 grote plaats; 21 voorzetsel; 22 titel; 23 kompasrichting; 24 zangnoot; 26 bijwoord; 27 riviertje bij Utrecht; 29 drank;
30 waardeloos; 32 stijfsel; 34 ongebonden; 39 zee-inham; 41 vernuft;
43 part; 45 slede; 46 millimeter; 48 holmium; 49 trekdier; 50 persoonlijk
voornaamwoord; 51 klein kind; 53 deel van de dag; 55 bereik;
57 plak brood; 58 strik; 61 aperitief; 62 bloem; 64 id est; 66 jaargang.
Prijswinnaar augustus-puzzel: Andriena Slagter
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij
Boetiek de Smederije, af te halen bij Marskramer/Toys2Play Luten,
Smeengestraat 21, 7963 AJ Ruinen.
September-puzzel inleveren voor vrijdag 25 september 2015 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeengestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij DA Drogist
Harry Zegeren.

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

HORIZONTAAL: 1 toonkunstenaar; 6 gevolgtrekking;
11 boerderijwagen; 13 persoonlijk voornaamwoord; 14 zaterdag en
zondag; 15 voorzetsel; 17 salvo titulo; 18 lidwoord; 20 muziekstuk;
23 zot; 25 rietstengel; 28 waarborg; 29 laten zien; 31 orgaan;
32 rivier in Italië; 33 in voce; 35 tantalium; 36 watervogel; 37 keep;
38 Deo Volente; 40 meetkundig getal; 42 eb en vloed; 44 bekendheid;
47 warboel; 50 reuk; 52 toneelstuk; 54 gewicht; 55 serie; 56 Verenigde

Tuinaanleg
& Onderhoud

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

R

Onafhankelijk
Hypotheekadvies
bij uw
Hypotheekspecialist!
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!

De Wolden
Financiële dienstverlening

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

De BofHond honden-uitlaatservice
• uitlaatservice
• dierverzorging aan huis
• Huisdier Taxi

!
Zin in een avondje uit

Brink 47 7963 AB Ruinen tel. 0522-471236

Zondag 20 september
15.30 uur

Uw hond naar de dierenarts of trimsalon
maar u heeft zelf geen vervoer?
De BofHond biedt uitkomst!

Tel.: 06-10638154
info@hus-de-bofhond.nl
www.hus-de-bofhond.nl

Uw Drogist

Henny Booy

TERRASCONCERT
BASALT

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

See you!!!
Vernieuwen of verbouwen?

*
*
*
*

Bel Geert Oosterhuis

* Verbouw en onderhoud
* Houtwerk
* Stucadoorswerk

* Tegelwerk
* Isolatieglas plaatsen
* Kozijnen - ramen en deuren

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

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

Voor al uw bouwkundige
werkzaamheden

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

AUTOBEDRIJF

Ruinen

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

Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
Tel. 0522-470506 of
06-55868616

•

Bestrating

•

Infra

Uw adres voor
  • Levering van geelzand
    & teelaarde.
             • Zeven van grond < 2 cm
           • Aanleg van
           - bestratingen, tuinen,
                        - manegebakken, enz.
  

www.autobedrijfwestera.nl

ADVERTEREN?

Grondverzetbedrijf R. Luning

Grondwerk

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

       • Levering van bestratingsmaterialen,
         nieuw & gebruikt

                  • Kraan- en shovelwerkzaamheden

www.rluning.nl / info@rluning.nl

‘T RUUNDER
WAOPEN!

www.ruunderwaopen.nl
RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Dwingelderveld, open van maandag t/m zondag
10.00-17.00 uur
Activiteiten Bezoekerscentrum: kijk op www.natuurmonumenten.nl/
dwingelerveld
Schaapskooi Ruinen, elke dag vertrekt de herder om 10.00 uur en
keert terug om 16.00 uur. Bij terugkomst knuffelkwartiertje en schapen
aaien. Locatie bezoekerscentrum Dwingelderveld

Museumboerderij Pasmans Huus september op dinsdag, woensdag
en donderdag en zaterdag van 14.00-16.30 uur
Fietsmiddag Vertrek 13.30 uur, Mariakerk, Brink, Ruinen. Vervolgens
elke dinsdagmiddag t/m september 2015. Deelname is kosteloos, maar
wel voor eigen risico. Inlichtingen: TIP kantoor tel: 0522-471700 of tel:
0522-471946
Wandelen op woensdag iedere woensdag wandelen vanaf de Brink
start om 13.30 uur

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

Voor evenementen Bezoekerscentrum: www.natuurmonumenten.nl

SEPTEMBER

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net

Donderdag 24 t/m
zondag 27 september

OKTOBER

Zaterdag 3 oktober
9.00-10.00 uur

Donkere Paarden Dagen
Sporthal “de Marse”
Dwingelderveld MTB Toertocht 		
Ruinen 30-45-60 km. Start
kantine Voetbalvereniging Ruinen

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

Oktobermaand: Vrijwilligersmaand
DE WOLDEN - Welzijn De Wolden heeft de oktobermaand omgedoopt tot ‘Maand van de
Vrijwilliger’! Deze maand zal volledig staan in het teken van de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk.
Het vrijwilligerswerk krijgt namelijk een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Welzijn De
Wolden vindt het daarom erg belangrijk dat vrijwilligerswerk gestimuleerd wordt en de vrijwilligers
in het zonnetje worden gezet.
De vrijwilligersmarkt wordt dit jaar gehouden op
Tijdens deze maand wordt een huis-aan-huis
woensdag 14 oktober a.s. in ’t Neie Punt te Ruikrantje uitgebracht die volledig in het teken
nen. Tijdens deze avond zorgt Popkoor 2000
staat van vrijwilligerswerk. Er zullen diverse
uit Ruinen voor de muzikale omlijsting.
workshops te volgen zijn, de jaarlijkse vrijwilligersmarkt wordt georganiseerd en er komt een
feestelijke afsluiter speciaal voor vrijwilligers in Ook wordt er een korte workshop gegeven:
tijdens het ‘Passiespel’ kan in een paar minuten
De Wolden.

worden ontdekt welk vrijwilligerswerk het best
bij iemand past.
Organisaties die willen deelnemen aan de
vrijwilligersmarkt kunnen zich nu al opgeven via
steunpuntvrijwilligers@welzijndewolden.nl
Wilt u graag wat meer informatie over de
‘Maand van de vrijwilliger’ of heeft u vragen,
kijk op de website van Welzijn De Wolden
www.welzijndewolden.nl
of neem contact op via tel 0528 – 378686.

Inwoners denken mee over
het scheiden van afval
DE WOLDEN - Sinds eind augustus zijn er in De Wolden veertien inwoners die
meedenken met het scheiden van afval in de gemeente. De komende vijf jaar
geven zij de gemeente gevraagd en ongevraagd advies.
De klankbordgroep komt ongeveer twee
keer per jaar bijeen. De voorzitter is
Nico Scheffer. Hij is inwoner van de Wijk
en heeft tot zijn pensionering gewerkt in
diverse functies op het gebeid van
afvalinzameling.
Eind april plaatste de gemeente een
oproep voor klankbordgroep leden.
Samen met u wil de gemeente in 2020
graag 75% van het afval gescheiden
inzamelen.
Hiervoor hebben de meeste huishoudens
inmiddels een aparte container voor het

inzamelen van kunststofverpakkingen,
drankenkartons en blik en staan er op
verschillende plaatsen in de gemeente
sorteerzuilen.
In deze zuilen kunt u uw cd’s/dvd’s,
batterijen, spaarlampen, kleine elektrische
apparaten en inktcartridges gescheiden
aanbieden.
Vragen?
Heeft u vragen over de afvalinzameling?
Dan kunt u contact opnemen met Harry
Dolfing, T. 14 0528 of
viagemeente@dewolden.nl.

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Kom een kijkje nemen
bij VIOS RUINEN

September instuifmaand!

VIOS
RUINEN
50 jaar

19 SEPTEMBER
Jeugdclinic door eredivisionist LANDSTEDE Zwolle

Aanvang: 15.00 uur
INTERNATIONALE BEKERWEDSTRIJD
LANDSTEDE HEREN 1 - Lüneburg

Aanvang: 18.15 uur

Sporthal De Marse
Meester Harm Smeengestraat 54, Ruinen

Voor iedereen gratis toegang!

