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Beleef Heerlyckheid Ruinen
tijdens Brinkfestijn

Wij zijn uw bank!

RUINEN - Er staat een grote metamorfose op stapel voor de vertrouwde Brinkavonden.
Het event dat elke woensdag in de zomervakantie plaatsvindt wordt uitgebreid tot
een waar spektakel waar inwoner en toerist terugkeren naar de tijd van
De Hoge Heerlyckheid Ruinen. Het nieuwe concept past volledig in de missie om de
bijzondere geschiedenis van Ruinen meer naar voren te laten komen in de toeristische
presentatie van het dorp. Vanuit het project ‘Welkom in Ruinen’ is dan ook subsidie aangevraagd om dit evenement naar een hoger plan te tillen en zo deze zomer meer ‘reuring’
op de Brink te realiseren. Alles met als doel: meer beleving en dus meer bezoekers in de
zomermaanden te trekken.

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl

“We zijn blij dat Initiatiefrijk De Wolden
ons in dit project financieel kan ondersteunen”, aldus Bertjan Hooijer, voorzitter
van Stichting Promotie Ruinen. “Samen
met het ervaren eventbureau PlanEffect
hebben we een prachtig plan gemaakt
waar ondertussen al invulling aan wordt
gegeven.”
Tijdens het Brinkfestijn gaan we terug naar
de tijd van de Hoge Heerlyckheid. Jan van
Ruinen en zijn vrouwe Zwedera bezoeken
op de woensdagen Ruinen en zijn dan voor
een dag weer heer en meester in Ruinen!
Tussen 14.00 en 21.00 uur kan de bezoeker
heerlijk struinen over de gezellige markt,
waarbij we dit jaar het aantal kramen fors
uitbreiden door inzet van een externe
marktmeester. Voor de kinderen is er een

scala aan kinderactiviteiten en ook kunnen
zij samen met papa en mama op de foto
als ridder of jonkvrouw.
’s Avonds komt er op de Bink een
kampement met figuranten uit de
Heerlyckheid. Bezoekers worden
uitgenodigd om samen met hen te genieten
van een gezellige boerenbarbecue. Met live
muziek in de avond wordt het Brinkfestijn
‘nieuwe stijl’ gecompleteerd.
VRIJWILLIGERS
Het Brinkfestijn vindt in de periode 26 juli
t/m 30 augustus elke woensdag plaats
tussen 14.00 en 21.00 uur. Wil jij als ondernemer of inwoner meehelpen een gezellig
en geslaagd event neer te zetten? Meld je
dan aan via info@ruinen.net

AT&I sponsort grasmaaier voor TC RUNA
RUINEN – Gertjan Flinkert van AT&I in Ruinen
leverde onlangs een nieuwe grasmaaier af bij
tennisvereniging TC RUNA.
Namens de club nam Thérèse Morsink de
nieuwe Sabo-maaier in ontvangst. Door als
tennisvereniging het parkonderhoud en het
beheer van de kantine in eigen beheer uit te
voeren weet TC RUNA de contributie voor
haar leden laag te houden.
Zo onderhoudt een wisselende groep leden
in de zomermaanden het tennispark zodat
het er steeds weer pico bello uit ziet.
Om dit te realiseren moet het onderhoudsmateriaal gebruiksvriendelijke en in goede
staat zijn. Dit seizoen was de grasmaaier
aan vervanging toe en kon sponsor AT&I
Foto: Gertjan Flinkert overhandigt de SABO
een mooie nieuwe grasmaaier leveren.
maaier aan Therese Morsink van TC RUNA

’T RUUNDER WAOPEN
HEEFT VAKANTIE

Advertenties en kopij voor de eerstvolgende
uitgave van 23 augustus a.s. kunnen
ingeleverd t/m 15 augustus a.s.

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

Ideaal voor het kamperedn,vocht:
tegen vuil en optrekken

Afde meatkenzeil
divers
Landbouwplastic per meter

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

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.lensenschilders.nl

Vakantie?
Denk aan:

•
•
•
•
•

Reisapotheek, verbandmiddelen
Zonnemelkproducten, after sun
Anti-mug en -vliegproducten
wegwerpwashandjes
tekentang, blarenpleisters
etc.

Voor uw camera:
• Batterijen, fotorolletjes
• Geheugenkaart etc.
• On-line foto’s bestellen op:
www.fotoquelle.nl
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brinkhof advies

Achterma 11 7963 PM Ruinen
Tel.: 0522 - 47 25 66
E-mail: brinkhof@brinkhofadvies.nl
Website: www.brinkhofadvies.nl
Brinkhof advies

Onderdeel van Brinkhof glas en schilderwerken b.v
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Nieuw assortiment:

• Horloges
• Sjaaltjes en kettingen
• Dames en
Heren geuren
Drogisterij
| Parfumerie

Foto QUELLE
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie
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
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brinkhof adv

Achterma 11 7963 PM
Tel.:of0522
- 47 25 66
Voor het vervangen
repareren
van uw E-mail:
rieten dak. brinkhof@br
Ook voor onderhoud bent u bij ons
Website:
aan het juiste
adres! www.brinkho
Marco van der Zandt

Brinkhof advies

Onderdeel van Brinkhof glas en sch

Stoffersweg 17 • 7963 BH Ruinen
T. 06 510 273 10 • E. info@passievoorriet.nl

www.passievoorriet.nl

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 23 augustus 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 15 augustus 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
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

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!

* 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

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

Kerkdiensten
Zondag 16 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. S. Wiersma-Smelt
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Dr. P.J. van Ool

Dierenarts De Wolden
Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Zondag 23 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. B. Hagen
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. H. Procee

Fysiotherapeuten Ruinen Reinier & Suzan Schreuder
Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeemtherapie,
Sportblessures, Acupunctuur en Fitness
T. : 472045 www.fysiotherapie-ruinen.nl

Zondag 30 juli
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. J. Ridderbos
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. J. v.d. Berg

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

Zondag 6 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. G. Gardenier
Zaterdag 12 augustus
’t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber
Zondag 13 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Kreuk

TESTAMENT MAKEN?
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Let op: U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold
dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

ZOMERKNALLER
DEENSE KRAKELING
MET AARDBEIEN
Nu voor
maar

€ 1.00
Westerstraat 16 7963 BC Ruinen
Tel. 0522 - 471216

Brinkfestijn
Ruinen

nieuwe
stijl!

Van 14.00 tot 21.00 uur op woensdag:

26 2
9 16 23 30
juli aug aug aug aug aug
Beleef de Heerlyckheid in Ruinen!
• Bruisende Brinkfair
• Authentieke markt
• Boeren barbecue
• Ridders en jonkvrouwen
• Muzikale zomeravonden

www.ruinen.nl

Bestaria
Ruinen

Mr. Harm Smeengestraat 5 Ruinen
Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.nl
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Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl

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

JOS Column
Kuiertochten
De tied van de aomd- veerdaagsen is weer
an ebreuken. Ook ien oons dorp was er de
gelegenheid um per aomd vief of tien
kilometer te lopen. Het verbroedert altied
want onderwegens kooj haost altied wel an
de praot mit aandere deelnemers. Zeker as
er onverwachts ook nog een stallegie stiet
waor ze oe as mitloper trakteert op wat te
eten en te drinken. Roje en gele ranja; ook
bij de groten gunk det er wel ien.
Het kun mij niet heugen wanneer ik veur
het leste ranja edrunken har. Mar welkom
was het wel; aj dorst hebt dan smak ranja
as de duurste jus d’orange. En nao het
lopen spreek ie altied wel een meense
en wordt het dorpse neejs nog ies even
bespreuken.
Het was een feest umme mit te lopen;
veural de groep kiender van de legere
schoele, ien de gele bloesies en mit een
meister die dudelijk veur plezier meister
eworden is. Hij zung en de kiender völlen
ien. Wat een schik onderweg.
En wat mooi aj as meister er aordigheid an
hebt ook buten de schooluren nog mit det
jonkvolk op te trekken.
Het klunk mij ien de oren as de stemming
van vrogger. We zijn er bijna..we zijn er
bijna.. maar nog niet helemaal. En het Potje
met Vet uut de tied det ik nog leup mit
VIOS, Volhouden is ons streven.
Wij as magies hadden een blauwe rok an;
oonze mooders hadden daor een buze
onder eneejd. Daor kun de ﬂesse mit
ranja ien en een snee stoete veur tussen
de middag. Aj begunden te lopen zat die
ﬂesse ranja nog vol en dan zakte de rok an
die kaante ook altied tut onder de kneeën.
Wij bint nog van de tied det ie gien geld
mitkregen veur petat; det is pas later uut
evunden.
Ik weet nog det er behalve een köppeltie
magies ook een paar jongkerels mit leupen
ien de club; die hadden as wandeluniform
een korte brook an. En dus gien plaotsie
veur de ranja en de stoete. Nou ja, de
stoete gunk wat kneuterig ien de buze mar
de ranja? Ja, onder de narms… mar det
leup van gien meter.
Ze vreugen wel of wij heur ranja ien de
buze wollen mitnemen. Mar der was gien
magie die det wol want dan zakte oe de rok
an die kaante helemaole naor onder.
En kuj um mit de haand al lopend
optrekken. De jonges waren niet bliede mit
oons as wij de ﬂesse mit ranja niet mit
wollen taogen ien oonze buze.
Bij de veerdaagse veurige weke zag ik een
van hun weer; dudelijk trots op zien
kleinkiend det mit elopen har mit de
5 kilometer route. Het kiend kreeg van opa
een ﬂessie mit drinken en een rietie um an
te lurken. Zölf namp hij een pilsie.
Hij keek bliede toe. Misschien um het
glunderende koppie van zien kleinkiend.
Mar misschien ook umdet hij bij al die
wandelaars eem dacht an die ﬂesse ranja
van vrogger; de ﬂesse die nargens ien de
buze mug.
Bliede um now te kunnen drinken zunder
det hij mus sukkelen as toen….

Mariakerk Ruinen doet schenking
aan Stichting Downsyndroom

RUINEN - 'Deel je leven’ is het thema dat de Protestantse Kerk Nederland dit jaar
hanteert. Hierbij valt van alles te bedenken. We delen op vele manieren ons leven met
anderen: in gezinsverband, met collega’s, in een vereniging of een kerkelijke gemeente,
etc. In ieder geval levert het voldoende stof op voor een aantal boeiende gesprekken op
de zondagmiddag. En die hebben in de periode van januari t/m april 2017 vier keer plaats
gevonden in de Mariakerk te Ruinen.

Per gesprek werden door gespreksleider
Wim Stam steeds twee interessante,
boeiende en / of inspirerende dorpsgenoten geïnterviewd en uitgenodigd om
met het publiek te delen wat hen leidt (of
heeft geleid) in het leven.
Zo werden Rini en Ben Hut uitgenodigd om
te vertellen wat hen er toe bracht om een
tatoeage van de Mariakerk op hun lichaam
te laten zetten. En ook de dominees Sienny
Wiersma en Ben Hagen, beide met
emeritaat, maar allebei nog zeer actief,
gevraagd wat de kerk en het domineesbestaan voor hen betekent. In het vierde en
laatste gesprek waren oud RTV
Drenthe-presentatrice Hennie Kuijer en
oud-kruidenier Jans Prikken, voorheen te
Ansen, te gast. In het derde gesprek was
Wim Stam zelf te gast. Samen met Arend

Tissing werden zij geïnterviewd door
dominee Georg Naber, die voor deze
gelegenheid de gespreksleidersrol op zich
nam.
David Stam (inderdaad, de zoon van) heeft
het Syndroom van Down en was één van
de vaste toeschouwers tijdens de gesprekken. Dit was voor de Mariakerk aanleiding
om de opbrengsten uit de collectes na
afloop van de gesprekken te schenken aan
de Stichting Downsyndroom (SDS). Vrijdag
30 juni jl. was het zover dat David deze gift
mocht overhandigen aan Regina Lamberts,
directrice van de SDS. Samen met Dick
van der Ouw, mede-initiatiefnemer van de
“Deel je leven-gesprekken” en lid van de
diaconie van de Mariakerk, overhandigde
hij een cheque van € 250,-, die door Regina
Lamberts in grote dank werd aangenomen.

Vertrek van wijkagent
Beste inwoners van Ruinen, Ansen en
Echten,

mijn werk als wijkagent kunnen doen. Dat
zal ik zeker missen.

Sinds begin november 2015 ben ik
aangesteld als tijdelijk wijkagent voor
Ruinen-Echten en Ansen. Vlak voor 1 juli
jl. is landelijk besloten dat alle tijdelijke
functies bij de politie met ingang van deze
datum met onmiddellijke ingang opgeschort moeten worden. Dit houdt in dat ik
met ingang van deze datum geen wijkagent
van Ruinen, Ansen en Echten meer ben.

Ik kan u (nog) geen opvolger van mij voorstellen of een vast aanspreekpunt introduceren omdat op dit moment niet bekend is
voor welk traject gekozen gaat worden en
hoe zaken
met betrekking tot mijn opvolging geregeld
gaan worden.
Wat wel vaststaat is dat mijn collega’s (en ik
ook) voor u klaarstaan als u om politiehulp
vraagt via 0900 8844 of 112.

Dit nieuws heeft mij behoorlijk verrast en
mogelijk zal het u net zo verrassen.
In alle 3 dorpen ben ik goed ontvangen
door u, als inwoners en heb ik heel prettig

Met vriendelijk groeten
Albertje Lensen
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€ 1,00
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

SUMMERSALE

AUPING

15%
KORTING

OP DE AUPINGCOLLECTIE
De complete Auping Essential is tijdens de summersale reeds verkrijgbaar
van € 2.810,- voor € 2.195,-.
Daarnaast hebben wij op
de gehele collectie van
Auping, ook op bedtextiel,
zomerdekbedden en de
Prestige kussens nu 15%
korting. Vraag naar de
voorwaarden in onze
winkel.

WWW.SNOEKENRUINEN.NL
Meppelerweg 1a

Deze actie is geldig
t/m 3 september 2017

Me u b e le n

7963 RV Ruinen

interieur&project
-

S l ap e n

-

S to f fe r i n g

-

P ro j e c te n

T. 0522 - 47 17 40
-

Ad v i e s

-

Zo nwe r ing

FAMILIEBERICHTEN
Onze allerliefste moeten wij plotseling missen

Wim Strijker
1951

2017

Zorgzaam en verbindend.
Het geluk uit kleine dingen.
Als het maar met je deelbaar was.
Lief en charmant.
Het meest zichzelf in samenzijn.
Wim schitterde als hij jou kon laten stralen.
Mieke
Sander, Cathelijne en 
Dennis en Stacy
Michel, Marlous en Mae
In besloten kring hebben wij afscheid
van Wim genomen.

Beste mensen,
Bedankt voor jullie kaarten, bezoekjes en aandacht die
ik heb gekregen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en
gedurende mijn revalidatie in Reggersoord. Fijn dat jullie
aan mij /ons gedacht hebben. Daarnaast willen Hennie
en ik jullie ook bedanken voor het zorgen van vervoer
als dat nodig was.
Tot gauw,
Albert en Hennie Hees
*
*
*
*

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

0522-472871
06-51282183
f.echten@home.nl
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bij ons in de week ervóór
extra ruime openingstijden!
’s avonds geopend
tot 20.00 uur!

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

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

www.ruunderwaopen.nl
Binnen- en buitenschilderwerk,
beglazing en
alle soorten
wandafwerking

Karelspad 31 • 7963 DK Ruinen
Tel. 0522-471303

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

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

06-16809953

* Koga, Gazelle, Batavus, Sparta, MultiCycle,
Cortina, Merida, Loekie en Alpina

* Zeer scherp geprijsde overjarige ﬁetsen
* Assortiment van klein tot groot (Geen e-bikes)
* Voor onderhoud en reparaties kunt u bij ons
terecht, ook voor e-bikes

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

Brink 39

* 7963 AB Ruinen * Tel. 0522-471277
E: info@vredenburgbiketotaal.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

Verwarming
Water
Zonnepan
elen
Gas
scherp ge
prijsd!
Sanitair
Zink- Koperwerken
Onderhoud CV ketel

Voor de Broeken 13 | 7963 PT Ruinen | T 0522 47 12 29 | M 06 21 28 76 46
E hoorninstallatiewerken@planet.nl
Nu ook voor energiebesparende maatregelen!

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - caravanstalling
Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.

AUTOBEDRIJF

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

Tuinaanleg
& Onderhoud

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

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

www.autobedrijfwestera.nl

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Installatietechniek

K.J.vanDIJK

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

Duurzame Techniek

J.vanDijk
Langedijk 2 7958 PJ Koekange

Telefoon 0522 45 13 18 info@vandijkinstallatie.nl

www.vandijkinstallatie.nl

’T RUUNDER WAOPEN
HEEFT VAKANTIE

VERHUUR

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

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

welkom in...

Advertenties en kopij voor de eerstvolgende
uitgave van 23 augustus a.s. kunnen
ingeleverd t/m 15 augustus a.s.

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt het Spreukencafé in Hotel de Stobbe

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

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

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

Westerstraat 56, Ruinen

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

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

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

Onafhankelijk
Hypotheekadvies bij uw
Hypotheekspecialist!
De Wolden Financiële Dienstverlening
Waarom verder zoeken
als u in uw dorp terecht kunt.
Westerstraat 54, Ruinen

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

Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.
Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon,
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING
en vele anderen.
1e gesprek gratis!

De Wolden
Financiële dienstverlening

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de

0522 - 472 528

Zelfstandig Adviseur

balieruinen@wolden.nl

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 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
Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Openingstijden: Juli, augustus en september; dinsdag-,woensdagdonderdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.
In de herfstvakantie 2x een woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30
uur. Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485

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
Fietstocht TIP Ruinen 2017, onder deskundige leiding, elke
dinsdagmiddag t/m september 2017. Vertrek 13.30 uur vanaf
De Brink voor de Mariakerk. Deelname gratis, consumpties voor
eigen rekening.
Fietszondagen op 16 juli, 13 augustus en 24 september
Vertrek is dan, 10.30 uur vanaf De Brink voor de Mariakerk.
Info TIP kantoor Ruinen, tel. 0522-471700 of Harmpje Smit
tel: 0522-471946. Deelname voor eigen risico.

Zomeravondbridge in Hotel Kuik iedere dinsdagavond t/m
29 augustus van 19.45-23.00 uur, aanmelden vóór 15.00 uur op de
speeldag, tel. 06-30244004.

’t Neie Punt. Iedere 1e woensdag van de maand van
10.00 – 11.30 uur is er Creatief intuïtief schrijfcafé.
Hou je van schrijven maar weet je niet altijd waarover? Kom dan
eens meedoen in het schrijfcafé. Je krijgt opdrachten waarmee je
vanzelf tot schrijven komt.
Neem zelf prettige pen(en) en papier mee! Wil je meer weten?
Neem gerust contact op met Cokkie Kraan, 06-42460014

JULI / AUGUSTUS

Dinsdag 1 augustus		
20.30 uur		

Openluchttheater de Baete
’Een Arfenis vol verrassingen’

Woensdag 2 augustus		
14.00–21.00 uur		
		
		

’Beleef de Heerlyckheid Ruinen’,
Brink, Brinkfestijn met o.a.
Brinkfair, Boerenbarbecue en
Live Muziek

Donderdag 3 augustus
20.30 uur		

Openluchttheater de Baete
’Een Arfenis vol verrassingen’

Zaterdag 5 augustus		

Jaarmarkt, Brink

Zaterdag 5 augustus		
		

Wedstrijd Bierkrat stapelen,
Café Hees/Brinkzicht

Woensdag 9 augustus		
14.00–21.00 uur		
		

’Beleef de Heerlyckheid Ruinen’,
Brink, Brinkfestijn met o.a. Brinkfair,
Boerenbarbecue en Live Muziek

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Zondag 16 juli
15.00 uur

Zomerconcert Crescendo, Brink

Vrijdag 21 juli
17.00 uur

Vogelpop Ansen, een weekend vol van
muziek, skate, dansjes, bier, rariteiten
en andere memorabele feiten

Zaterdag 22 juli
12.00 uur

Vogelpop Ansen, een weekend vol van
muziek, skate, dansjes, bier, rariteiten
en andere memorabele feiten

Zaterdag 22 juli
20.30 uur

Openluchttheater de Baete
’Een Arfenis vol verrassingen’

Zondag 23 juli
12.30-16.00 uur

Trekharmonicamiddag terras
Café Hees/Brinkzicht

Dinsdag 25 juli
20.30 uur

Openluchttheater de Baete
’Een Arfenis vol verrassingen’

Woensdag 26 juli
14.00–21.00 uur

’Beleef de Heerlyckheid Ruinen’
Brinkfestijn met o.a. Brinkfair,
Boerenbarbecue en Live Muziek

Donderdag 27 juli
20.30 uur

Openluchttheater de Baete
’Een Arfenis vol verrassingen’

Woensdag 23 augustus ’Beleef de Heerlyckheid Ruinen’,
14.00–21.00 uur 		 Brink, Brinkfestijn met o.a. Brinkfair,
		 Boerenbarbecue en Live Muziek

Zondag 30 juli
13.00-17.00 uur

Montmartre in Ruinen, Brink
Kunstmarkt en 3 concerten in het
kader van Cultureel De Wolden

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Evenementen kunt u aanmelden op: TIP@RUINEN.NET

Woensdag 16 augustus ’Beleef de Heerlyckheid Ruinen’,
14.00–21.00 uur 		 Brink, Brinkfestijn met o.a. Brinkfair,
		 Boerenbarbecue en Live Muziek

Wandelen langs de kleurrijke heide van het Dwingelderveld
REGIO - Wie in juli een wandeling maakt
over het Dwingelderveld ziet het
ongetwijfeld staan. De roze bellen van de
dopheide. Een kenmerkend plantje van de
natte heide. Zaterdag 22 juli a.s. neemt een
gids van Natuurmonumenten bezoekers
mee naar de meest kleurrijke stukjes van
het Dwingelderveld.
De wandeling begint om 14.00 uur bij
bezoekerscentrum Dwingelderveld aan de
Benderse 22 in Ruinen.
Wie mee wil kan zich aanmelden via www.
natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld.

Trek stevige waterdichte schoenen aan en
neem de verrekijker mee. De dopheide is
één van de vier heidesoorten die op het
Dwingelderveld voorkomen.
De andere soorten zijn struikheide,
lavendelheide en kraaiheide.
Tijdens de wandeling krijgen bezoekers niet
alleen de roze dopheide te zien, maar ook
de struikheide die langzaam haar paarse
kleur begint te krijgen.
Naast de heidestruiken bloeien er nog veel
meer bijzondere planten in het
natuurgebied, zoals de zonnedauw.
Foto: Natuurmonumenten Paul van Galen

