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Glasvezel de Wolden
ontvangt cheque € 5000,van Rabobank

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

OPRUIMING!!
DE WOLDEN - Maandag 16 januari om 14:00 uur heeft dhr. J.J. van der Werff van
Rabobank Zuidwest-Drenthe op de Brink van Ruinen een cheque van € 5000,overhandigd aan de voorzitter van Glasvezel De Wolden, Geu Benak.
Het geld is meer dan welkom, legt
voorzitter Benak uit. “In de dorpen die
nu als volgende aangelegd gaan worden,
moeten we nog met de promotie beginnen.
Informatie-avonden organiseren, folders
drukken en verspreiden en ga zo maar
door. Onze vrijwilligers doen dat allemaal
graag, maar de materialen die we daarbij
nodig hebben, moeten natuurlijk wel
bekostigd worden. Daar komt deze
cheque prima van pas”.
Ook ziet Benak deze hulp van de
Rabobank als een vorm van erkenning.

“De Rabobank geeft ons hiermee niet
alleen financieel, maar ook mentaal een
steuntje in de rug. Glasvezel is van cruciaal
belang voor de toekomst van De Wolden.
Willen wij een vitale plattelandsgemeente
blijven, dan hebben we veel meer nodig
dan de beperkte mogelijkheden van een
coax-kabeltje of een draadloos netwerk.
Het doet ons deugd dat de Rabobank het
belang van ons project onderschrijft en
erkent door middel van deze financiële
ondersteuning.”

Winterwerkkleding
met 20% tot wel 50%

KORTING!

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

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.ruunderwaopen.nl

www.lensenschilders.nl

Fietsplezier voor iedereen..!!

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

gs!!

Kom lan
Batavus
Gazelle

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

Sparta

Westerstraat 56, Ruinen

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

Multicycle
Merida

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

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.

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.

Onafhankelijk
Hypotheekadvies bij uw
Hypotheekspecialist!
De Wolden Financiële Dienstverlening

Gezellig kletsen
of gewoon
dom zwetsen?
en
alleen of sam
iedereen is
met vrienden,

Waarom verder zoeken
als u in uw dorp terecht kunt.
Westerstraat 54, Ruinen
Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.

welkom in...

Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon,
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING
en vele anderen.
1e gesprek gratis!

De Wolden
Financiële dienstverlening

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de

0522 - 472 528

Zelfstandig Adviseur

balieruinen@wolden.nl

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt het Spreukencafé in Hotel de Stobbe

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 8 februari 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 31 januari 2017 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
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 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
Schoolstraat 4 7941 CA 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

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl
RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: balieruinen@wolden.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op afspraak kan ook!
Jeanet Gerding Bodypoint
Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage,
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio.
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN Tel. 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

Kerkdiensten
Zondag 29 januari
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur
Kruispuntkerk Pesse
10.00 uur

Ds. G. naber
Ds. G. van Zanden

Zondag 5 februari
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur
Kruispuntkerk Pesse
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. C. ‘t Lam
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www.ruunderwaopen.nl

De winkel voor al uw:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hand- en elektrisch gereedschap
Technische installatiematerialen
Levering/begeleiding van
DoeHetZelf-technische
installatiepakketten
Diervoeders
Alles voor ruiter
en paard
Bestrijdingsmiddelen
Outdoorkleding etc.
Tuinmachines
en -gereedschap
IJzerwaren

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

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

Bezorgers gezocht
in Ruinen
voor verspreiding van folders en kranten.

Interesse?
Bel: (0528) 26 28 50
Mail: bezorgers@uwverspreider.nl
Of schrijf u in via onze website:
www.uwverspreider.nl

Vogels spotten
bij bezoekerscentrum
Dwingelderveld
REGIO - Bij de vogelvoedertafel in de tuin van Bezoekerscentrum Dwingelderveld is het
een drukte van belang. Koolmezen, pimpelmezen, merels, vinken en roodborstjes strijden
om de lekkerste zaden en vruchten die vrijwilligers van Natuurmonumenten hebben
opgehangen.
Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling in het
weekend van 28 en 29 januari a.s. staan
gidsen klaar met verrekijkers om samen
met bezoekers vogels te spotten.
Iedereen is van harte welkom om tussen
12.00 en 15.00 uur langs te komen en
samen de meest opvallende en kleurrijke
wintervogels te bewonderen.

1e ronde
1.
DLJO
2.
Smitties
3.
Loopgroep Ruinen
4.
Torenakker

69 pnt.
63 pnt.
6 pnt.
1,5 pnt.
71,5 pnt.
32,5 pnt.
23,5 pnt.
20 pnt.

Publieksprijzen
De publieksprijzen waren voor
Hans Scholing, Henk de Jong
Gerrit ter Wee en Marianne Boks
De volgende wedstrijdavond is
donderdag 26 januari a.s.,aanvang
19.30 uur in t Neie Punt, Ruinen.

Meer informatie op
www.natuurmonumenten.nl/
bcdwingelderveld. Bezoekerscentrum
Dwingelderveld aan de Benderse 22 in
Ruinen is geopend van woensdag tot en
met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Adverteren?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Foto:
Natuurmonumenten Rob Doolaard

Vanuut een gemakkelijke stool bij de
warme kachel heur ik de weersberichten;
van code geel bint die vandage naor
code oranje egaone en het wachten is op
code rood want er wordt nog meer sneej
verwacht.
Code rood; det hadden wij niet ien mien
jeugd. Det har ook gien enkele zin want
wij hadden gien tillevisie mit een weerman
of weervrommes die oons code rood
veurspelde.
Opa was oonze eigen weerstation; die
keek naor boven en zee det er wel ies
sneej an kun komen; zo donker keek de
locht toe.
En as det dan zo was dan begunde
alleman mit hemmeln; het pad naor de
straote wordde eveegd.
As de melkwagen niet deur de hoge
sneejdunen kun rieden dan mussen de
boeren mit de hele buurte de weg
sneejvrij maken.
Bij de gemeente kwamen de eerste

RUINEN - 12 januari jl. was er Hersengym
en dit zijn de uitslagen:

2e ronde
1.
Achter Ansen
2.
de Run(n)ers
3.
VWOS
4.
3 Musketiers

Kinderen die lid zijn van OERRR krijgen op
deze middagen een leuke vogelspeurkaart
cadeau. Met een beetje geluk kun je alle
soorten van je lijstje afstrepen. Kinderen
die nog geen lid zijn van OERRR, kunnen
dat ter plekke worden en ontvangen dan
meteen hun eerste setje OERRR-kaarten
cadeau.

JOS Column

Hersengymnastiek

vrachtwagens; daor kwaamp een bulte
zaand op en tweej dik in de kleraozie
gepakte mannen streejden det zaand mit
de schöppe op de straote. Daor wordde
het wat minder glad van. Ze mussen
geregeld worden of elöst want aans
waren ze stief bevreuren.
Sneej ien mien jeugd zunder code oranje.
Mar ie wussen… as het glad was dan
mus ie lopend naor de schoele want
fietsen was waoghalzerije. Bliede waaj
as het gewoon vreur zunder sneej; dan
kuj scheuvellopen op het sloottie. Mit de
te grote scheuvels van een oldere breur
of zuster of ome of opa. Neeje scheuvels
kreej ook altied een maote te groot zodet
ze volgend jaor nog pasten…
Gien code rood of oranje mar aj er niet
echt uut heufden dan bleef ie ien huus.
Dan deej mens erger je niet of gaanzenborden. Of meulen mit olde witte en
zwarte knopen. Of ruuters te peerd. Of ie
lazen een book. Bij de kachel ien de enige
kamer waor het warm was. Verwarming
op de slaopkamer? Det bestunt niet. Daor
zaten de bloemen dikke op de roete;
zukke mooie kuunstwarken as gien
schilder ooit nao kun maken. En naor
bedde gaon was ook wat; moe zorgde
veur een warme kruuke waor een olde
sokke van opa umme kwaamp zodaj oe
er niet an zöllen braanden. Die kruuke

was wel neudig want de dekens waren
altied wat vochtig van de slaoperije van
de veurige dag en zaten stief bevreuren
boven het laken. Bij hoge uutzundering
kreej een straolkacheltie op oen
slaopkamer aj later as bakvis huuswark
mussen maken. Van verwarming deur
het hele huus hadde wij nog net zo min
eheurd as van code oranje.
Hol op weermeensen mit det gedoe van
code rood of oranje; het volk wet zölf
wel daj niet mit de auto mut jagen as er
dunen ligt van sneej. En dan die treinen
die stille staot bij wiend, bij vallende
takken, bij blad op de rails. Ik heurde net
det ze ook deur de verwachte sneejval
uut veurzorg niet zölt rieden op een paar
trajecten.
Riedend Nederlaand stiet al stille mit de
verwachting van code oranje.
De jeugd wordt toch al gauw mit auto’s
naor de schoelen, naor sport en naor
clubs ebracht. En die now zo verwende
kiender mut die oons later verzorgen?
Aj mit benauwd wezen veur code rood
groot bint ebracht kuj later vaste niet over
de gladdigheid aj een old meensen onder
de douche of mit de steunkousen mut
helpen….
Ik bin bliede det ik mit tweej maond weer
ien de tuun kan warken; dan maak ik
mien eigen code greun.
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Ben jij Verzorgende IG of Verpleegkundige?

munten inleveren!

Solliciteer online bij ZZWD,
de snelste weg naar een
contract voor onbepaalde tijd!

marskramer marskramer
luten
luten

marskramer marskramer
luten
luten
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Kijk op www.zzwd.nl voor de actuele vacatures
Diever

Dwingeloo

Havelte

Koekange

Ruinen

Vledder

www.zzwd.nl
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Per munt € 0.50 korting!ten er
Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl

Winteropruiming

Binnen- en buitenschilderwerk,
beglazing en
alle soorten
wandafwerking

Karelspad 31 • 7963 DK Ruinen
Tel. 0522-471303

25%-50%

06-16809953

op de gehele collectie!

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

korting

m maart
januari t/ gesloten
ag
op maand

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

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

Energielening SportDrenthe’
opengesteld
REGIO - Tijdens de aftrap van het project ‘Drenthe Sport Duurzaam’ op maandagavond
16 januari jl. in Assen, is er een nieuwe financieringsmogelijkheid voor Drentse
sportverenigingen gelanceerd. Het project van SportDrenthe, het Drents Energieloket
en de Natuur en Milieufederatie Drenthe, wordt met subsidie van de Provincie Drenthe
uitgevoerd en beoogt met energiescans en gerichte ondersteuning en advisering te
komen tot de verduurzaming van alle Drentse buitensportaccommodaties.
Vaak is de financiering van duurzaamheidsinvesteringen een probleem voor sport-verenigingen. Daarom heeft SportDrenthe
samen met de Drentse Energie Organisatie
een nieuwe financieringsmogelijkheid
ontwikkeld. Sportverenigingen in Drenthe
kunnen vanaf nu een lening met een omvang
van € 5.000 tot maximaal € 50.000 afsluiten
voor investeringen in energiebesparing
en/of duurzame opwekking van energie. De

De Drentse Energie Organisatie en
SportDrenthe en haar partners, zien de
lening als een extra stimulans voor de
sportverenigingen om plannen voor verduurzamingsmaatregelen van hun accommodaties te ontwikkelen en op te starten.
En voor dat laatste kunnen de verenigingen
juist weer gebruik maken van de mogelijkheden van de mogelijkheden die het project
‘Drenthe Sport Duurzaam’ biedt.

energielening kan maximaal zelfs 75% van
de totale investering bedragen en kent een
looptijd van 5 of 10 jaar.
Bovenop de al lage rente (op dit moment
2,4%) kunnen verenigingen ook nog een
extra rentevoordeel verdienen wanneer
leden of derden via de vereniging privé gaan
investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen.
Zo kan de rente uiteindelijk uitkomen op
0,5%.

Drentse sportverenigingen aan
de slag met duurzaamheid

het verduurzamen van hun sportaccommodatie worden in het project Drenthe Sport
Duurzaam ondersteund. Naast een gratis
energiescan wordt er advies gegeven
en meegedacht in het schrijven van een
plan van aanpak, het maken van een
financierings-/exploitatieplan en het
REGIO - Maandagavond ging het project Drenthe Sport Duurzaam officieel van start. In
dit project worden buitensportverenigingen in Drenthe ondersteund bij het verduurzamen aanvragen van offertes, subsidies en de
financiering. Voorwaarde voor deelname
van hun sportaccommodatie. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra trapte het project samen
aan het project is dat het gaat om een
met wethouder Albert Smit van Assen af. Vertegenwoordigers van alle Drentse
buitensport zoals tennis, voetbal, hockey
gemeenten ontvingen daarna symbolisch vlaggetjes uit handen van voetballers van
etc. De vereniging moet de accommodatie
voetbalvereniging Achilles 1894.
in eigen beheer en/of exploitatie hebben.
Primeur voor sportverenigingen
De gemeente Assen onderzoekt de
Tijdens de avond werden de sportvereniSamenwerking
mogelijkheden om verenigingen daarin te
gingen uit Assen geïnformeerd over de
Drenthe Sport Duurzaam is een
ondersteunen.’ Voetbalvereniging Achilles
mogelijkheden van het verduurzamen van 1894 gaat in opdracht van de provincie
samenwerkingsverband van SportDrenthe,
hun accommodaties. Vanaf 2017 wordt
het Drents Energieloket en de Natuur en
Drenthe een pilot uitvoeren voor het
de Drentse Energielening van de Drentse
Milieufederatie Drenthe en wordt met
aanbrengen van ledverlichting.
Energie Organisatie voor sportverenigingen
subsidie van de provincie Drenthe
opgerekt tot 75% van de investering.
uitgevoerd. Het project loopt tot en met
Ondersteuning bij verduurzaming
Dit jaar wordt er in elke gemeente een
het voorjaar van 2020.
Verenigingen die aan de slag willen met
bijeenkomst gehouden om
sportverenigingen te informeren over de
mogelijkheden van verduurzaming.
Prijs Drenthe Sport Duurzaam
Voetbalvereniging Achilles 1894 werd deze
avond in het zonnetje gezet. Zij hebben
het traject van verduurzaming al succesvol
doorlopen. Rudi Smit en Herman Buissink
namen de ‘Drenthe Sport Duurzaam’prijs
voor beste verduurzaming van 2016 in
ontvangst. In de vierjarige looptijd van het
project wordt deze prijs jaarlijks uitgereikt
aan de vereniging die zich extra heeft
ingezet voor verduurzaming van de
sportaccommodatie.
Pilot ledverlichting
De Gemeente Assen gaat de verenigingen
ondersteunen bij de transitie naar
ledverlichting. Wethouder Albert Smit:’ een
groot onkostenpost bij verenigingen is het
energiegebruik. Door over te gaan naar
ledverlichting zal dit een aanzienlijke
verlaging van deze kosten opleveren.

www.ruunderwaopen.nl

*
*
*
*

Sudoku

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

AUTOBEDRIJF

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

www.autobedrijfwestera.nl

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

Prijswinnaar december-puzzel
Fam. Stekelenburg, Anserweg 7, Ruinen
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij
Autoservice Henk Kelly en af te halen bij Marskramer/Toys2Play
Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Januari-puzzel inleveren voor vrijdag 10 februari 2017 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij Snoeken Ruinen.

Telefoon 0522 - 472004

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

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

Tuinaanleg
& Onderhoud

VERHUUR

enauto’s
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Person
Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl
ADVERTEREN?

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

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

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

Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl

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

Nieuwe bruine borden Dwingelderveld Poort Ruinen
RUINEN - Vlak voor de kerstdagen heeft de gemeente in en rond Ruinen nieuwe toeristische (publieke) voorzieningen in Ruinen en
omgeving.
borden geplaatst. Langs de toegangswegen naar het dorp zijn bruine welkomstborden
neergezet. Deze borden maken bezoekers duidelijk dat Ruinen een poort is voor het
Een duidelijke en gastvrije ontvangst van
Nationaal Park Dwingelderveld met diverse recreatieve en horecavoorzieningen.
bezoekers speelt een belangrijke rol in het
het Recreatieschap neergezet langs de
project ‘Welkom in Ruinen’. Dit project is
N375 en andere (provinciale) toegangserop gericht het toerisme in en rond Ruinen
wegen.
te stimuleren. Charlotte Extercatte,
projectleider: “Toerisme is van belang om
‘Welkom in Ruinen’
de vitaliteit in Ruinen op peil te houden.
Daarnaast zijn er bruine verwijzingsborden De borden in en rond Ruinen zijn geplaatst
geplaatst die bezoekers van het
op verzoek van een lokaal regieteam dat
De bestedingen van toeristen zijn niet alDwingelderveld en Ruinen geleiden naar
het project ‘Welkom in Ruinen’ is gestart.
leen een inkomstenbron voor ondernemers
twee centrale parkeerplaatsen.
Dit team bestaat uit inwoners en
in de vrijetijdseconomie. Ook voor lokale
Dit zijn de publieke parkeervoorziening aan ondernemers. Met de plaatsing van de
bedrijven zoals de bakkerij, supermarkt of
de Kloosterweg, onder de noemer
borden is een belangrijke stap gezet naar
installateur zijn de bestedingen van
‘Poort Ruinen’ en de parkeerplaats bij het
een betere ontvangst voor bezoekers.
toeristen van groot belang om in Ruinen
bezoekerscentrum Dwingelderveld aan
te kunnen bestaan.
de Benderse.
In de komende maanden wil het team
samen met andere enthousiaste
Een sterke vrijetijdseconomie zorgt voor
De nieuwe welkomst- en verwijzingsborden betrokkenen de ontvangstplekken verder
een gezonde lokale economie en werkin en rond Ruinen sluiten aan bij de bruine inrichten. Zo moet op beide parkeerplaatsen gelegenheid en voor een aanbod van
gebiedsborden ‘Dwingelderveld’.
nog een informatiebord neergezet worden
voorzieningen. Dat maakt dat mensen in
Deze borden zijn onlangs in opdracht van
met daarop de Brink en de belangrijkste
het dorp willen (blijven) wonen.”

Wederom stijging aantal
inwoners De Wolden
De WOLDEN - Op 1 januari 2017 telde
gemeente De Wolden 23.739 inwoners.
Daarmee is het aantal inwoners in
De Wolden afgelopen jaar licht gestegen
met 17 inwoners.In 2015 steeg het
inwonersaantal met 117 personen en in
2014 met 48 personen.
Burgemeester Roger de Groot:
“Bijzonder is dat meer dan 1.100 mensen
ervoor gekozen hebben om zich in
De Wolden te vestigen. Inwoners en
gemeente samen werken er hard aan om
een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te
realiseren voor alle inwoners.

In 2016 zijn er 193 (2015: 183) kinderen
geboren en hebben 1.128 (2015: 1.025)
personen zich gevestigd in De Wolden.

Dat zoveel mensen kiezen om hier te
wonen is een geweldig compliment.“

Vorig jaar overleden 267 (2015: 217)
personen en 1.037 (2015: 874) vertrokken
naar een andere woonplaats.

Spreekuur ombudsman
DE WOLDEN - De ombudsman van De Wolden, Maas van Egdom, houdt elke maand
spreekuur. U kunt daar met uw klachten of vragen over uw behandeling door de
gemeentelijke organisatie terecht.
Het eerstvolgende spreekuur is op
maandag 30 januari 2017. U kunt voor dat
spreekuur een afspraak maken met
Anita van Ulsen, T. 14 0528.
U kunt voor het maken van een afspraak
ook mailen naar ombudsman@dewolden.nl.
Bij spoedgevallen is in overleg een
afwijkende afspraak mogelijk

ADVERTEREN?

COMPUTERCURSUS KLIK & TIK
voor beginners
Waar: Bibliotheek Ruinen
Wanneer: dinsdagmiddag 31 januari a.s.
van 14.00-16.00 uur

‘T RUUNDER
WAOPEN!
www.ruunderwaopen.nl

Opgeven in de bibliotheek of telefonisch
via 088 0128444

Meester Harm Smeengestraat 56 • 7963 BZ Ruinen
info@BibliotheekRuinen.nl • www.bibliotheekruinen.nl

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES
erlijk!
e
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Nieuwge!hakt per
Nu ook erpakt
v
250 gram

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

Installatietechniek

K.J.vanDIJK
Duurzame Techniek

J.vanDijk
Langedijk 2 7958 PJ Koekange

Telefoon 0522 45 13 18 info@vandijkinstallatie.nl

www.vandijkinstallatie.nl

Kom binnenlopen met ál uw woonvragen
U bent van harte welkom aan de Donau 12 in Hoogeveen of aan de Peperstraat 11 in
Diever. Ook als u geen klant bent. Vergeet niet om uw legitimatiebewijs en loonstrookje
mee te nemen.
Liever een afspraak? Bel gerust op (0528) 24 68 00.
Een aandeel in elkaar

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
Schaapskudde Ruinen kijk voor actuele info op
www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open van 9.30 tot
13.00 uur
Biljarten in ’t Neie Punt, iedere woensdagmiddag van oktober tot mei,
aanvang 14.30 uur
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

JANUARI/FEBRUARI
Donderdag 26 januari
19.30 uur

Hersengymnastiek ’t Neie Punt

Zaterdag 28 januari
13.30 uur/
zaal open 12.30 uur

Rune op de Buhne speelt ‘Bed en Breekvast’
Buitencentrum ‘De Poort’ Ruinen

Zaterdag 28 januari
20.00 uur/
zaal open 19.00 uur

Rune op de Buhne speelt ‘Bed en Breekvast’
Buitencentrum ‘De Poort’ Ruinen

Zondag 29 januari
14.00 uur

Nieuwjaarsconcert Stroomdalkapel &
De Knollenplökkers
Buitencentrum de Poort

Zondag 29 januari
15.00 uur

“Heimwee en Wanderlust” lichte- wereld- en 		
volksmuziek door Mirjam Dirks, zang en
Sven Otte, contrabas, Mariakerk, Ruinen.
Info: www.nno.nu

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.
’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
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
Maandag 30 januari
14.30-15.45 uur

De Jonge Onderzoeker Ruinen, ’t Neie Punt
Timmerworkshop voor jongens en meisjes 		
vanaf groep 3
Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 3 februari
16.00-17.45 uur

Filmmiddag voor alle kinderen van de
basisschool in ’t Neie Punt. Een verfilming van
een heel bekend mooi prentenboek. Geschikt 		
voor alle leeftijden van de basisschool.
Voor meer info, zie de poster in ’t Neie Punt.
Opgave; info@dorpshuisruinen.nl of
geahooijer@planet.nl

Vrijdag 3 februari
20.00 uur

Filmhuis in ’t Neie Punt.
Voor meer informatie, zie de poster in
’t Neie Punt

Zondag 12 februari
14.00 uur

Wie maakt de lekkerste gehaktbal? Café Hees

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
HEEFT U EVENEMENTEN MELD DEZE DAN AAN OP TIP@RUINEN.NET

Volle maan huifkartocht
in het Dwingelderveld

Adverteren?

REGIO - Het Dwingelderveld bij volle maan is prachtig. In een paardentram rijd je door
de nacht en beleef je het grootste natte heidegebied op een heel bijzondere manier.
Je hoort alleen het ruisen van de wind en het snuiven van de paarden.
Op zaterdag 11 februari a.s. om 19.00 tot
21.00 uur rijdt de paardentram vanaf
bezoekerscentrum Dwingelderveld,
Benderse 22 in Ruinen door het natuurgebied. Onderweg vertelt een gids van
Natuurmonumenten over maanstanden en
de invloed ervan op de aarde.

Aanmelden is nodig en kan via
www.natuurmonumenten.nl/
bcdwingelderveld.
Neem een warme deken of plaid mee
voor onderweg.
Foto: Natuurmonumenten Astrid de Waal-Strating

’T RUUNDER WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Computercursus
voor beginners in
bibliotheek Ruinen
RUINEN - Op dinsdagmiddag 31 januari a.s.
start de Klik & Tik cursus van 14.00-16.00 uur.
Deze computercursus is voor mensen die
nog niet wegwijs zijn op het internet en dat
wel graag willen worden. In de cursus wordt
geleerd gebruik te maken van de
mogelijkheden van de computer, zoals een
tekst maken, e-mailen, websites bekijken en
hoe je bestanden kunt downloaden.
Opgeven kan in bibliotheek Ruinen:
088 0128444.

FEBRUARI SMULactie
TONNETJE PATAT
4 PERSONEN
PLUS 4 SNACKS
NAAR KEUZE

SCENTCHIPS
Er zijn heel veel nieuwe
branders binnengekomen!
Stel nu je eigen geur samen
Maak je huis nog meer thuis met Scentchips,
de meest persoonlijke geursensatie.
De kleurrijke kaarsjes zijn er in veel
verschillende geuren. Gebruikt als potpourri,
verspreiden de chips een subtiele geur.
Gesmolten in een brander zorgen ze voor
een intens en kruidig aroma.

Keuze uit
Kroket, frikandel, nasischijf,
bamischijf of kaassoufflé

Door verschillende geuren te combineren,
ontstaat er een persoonlijke mix. Kies één van de bestaande
‘recepten’, of laat je fantasie de vrije loop en creëer een geheel
eigen ‘blend’. Een blend die bij jou past.

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie

en een gratis
emmertje
mayonaise

Foto QUELLE | CADEAU

voor m
aar

€ 10,00

Bestaria
Ruinen

HARRY
ZEGEREN
HARRY ZEGEREN

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

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

WEEKENDAANBIEDING
TIRAMISUTAART
met krokante bodem
Voor maar

€ 8,95

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

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

