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Bezoek het huisje op de Benderse Berg
Open Monumentendag
REGIO - Tijdens de Open Monumenten Dagen op 9 en 10 september tussen 11.00 en
16.00 uur opent Natuurmonumenten de deuren van het huisje op de Benderse Berg
midden op het Dwingelderveld. Een unieke locatie die normaal gesproken niet
toegankelijk is voor bezoekers.
Kom genieten van dit mooie huisje, fascinerende verhalen en prachtige natuur.

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

Boeren, burgers en buitenlui
Dit jaar staat het thema Boeren, Burgers
en Buitenlui centraal tijdens de Open
Monumentendagen.
De verrassende verhalen die daarbij horen
komen aan bod tijdens rondleidingen,
excursies en demonstraties.
Natuurmonumenten opent tijdens de Open
Monumentendag haar landhuizen, kastelen,
molens, forten, boerderijen en eendenkooien.

Dwingeloo, zijn enthousiaste vrijwilligers
die u graag vertellen over de historie van
deze plek, over het Dwingelderveld en over
het Drentse Heideschaap. Alle reden dus
om uw fiets- of wandeltocht hier even te
onderbreken.

Ook is het goed te combineren met een
bezoek aan bezoekerscentrum
Dwingelderveld aan de Benderse 22 in
Ruinen. Meer informatie vindt u op
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/
even-kijken-in-het-huisje-op-de-heide
Het Huisje op de Benderse Berg
Cultureel erfgoed Natuurmonumenten beHet Huisje op de Benderse Berg is een
schermt en onderhoudt zo’n 2600
keuterboerderijtje. In de twintigste eeuw
stonden twee boerderijtjes aan het oeroude bouwwerken.
Hieronder zijn 265 boerderijen en
zandpad over de heide.
woonhuizen, 36 kastelen en landhuizen,
Tussen deze twee boerderijtjes liep de
20 molens en 15 forten.
grens tussen de gemeente Dwingeloo en
Ook monumentale bruggen, tuinbeelden,
gemeente Ruinen. Eind jaren vijftig werd
hekken en grenspalen behoren tot het
één van de boerderijtjes afgebroken.
cultureel erfgoed van Natuurmonumenten.
Het Huisje op de Benderse Berg bleef
Bijna 500 bouwwerken zijn als monument
staan. Bij het huisje, dat ligt aan het
beschermd.
fietspad over de heide tussen Ruinen en

Nu
verkrijgbaar

bolchrysanten

Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen - Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl
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schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.lensenschilders.nl

Installatietechniek

K.J.vanDIJK

VERHUUR

Duurzame Techniek

enauto’s
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Person

J.vanDijk

Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

Langedijk 2 7958 PJ Koekange
Telefoon 0522 45 13 18 info@vandijkinstallatie.nl

*
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www.vandijkinstallatie.nl
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Nieuwge!hakt per
Nu ook erpakt
v
250 gram

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

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - caravanstalling

AUTOBEDRIJF

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

www.autobedrijfwestera.nl

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

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

Westerstraat 56, Ruinen

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

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...!

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

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

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 20 september 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 12 september 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
Podoloog, Podoposturaaltherapeut, Zorgschoenspecialist
Kinderpodologie, sportpodologie, inlays voor diabetische- en reumatische
voet. Aanmeetlocaties in Hoogeveen, Beilen, Vledder, Steenwijk,
Heerenveen. Tel. 06 179 01 746 | www.podoloogdrenthe.nl
Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306

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 - 137 071 05 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

Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische, Reumatische en Oudere voet. Nagelreparatie, Nagelregulatie,
Anti-druk techniek, Orthesiologie en Cosmetische voet.
Arina de Jonge - Medische Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917
De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl
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

Kerkdiensten
Zondag 10 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. H. Procee
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Dr. M. Visser
Zaterdag 16 september
’t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber
Zondag 17 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. G.M. Arends

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

* 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

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

terecht, ook voor e-bikes

Brink 39

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

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

glas
schilder
afbouw advies

Bij Rietdekkersbedrijf Passie voor Riet
bent u aan het juiste adres voor o.a.
Vernieuwen
Renovatie/Restauratie
Onderhoud
Mos/Algenbestrijding
Altijd een vrijblijvende offerte.
Stoffersweg 17 • 7963 BH Ruinen
T. 06 510 273 10 • E. info@passievoorriet.nl

www.passievoorriet.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

Bibliotheken De Wolden bieden
twee gratis computercursussen aan
Computercursus voor beginners – Klik en Tik
DE WOLDEN - Dit is een computercursus voor iedereen die geen of
heel weinig ervaring heeft met computergebruik. Het is een oefenprogramma waarmee men leert omgaan met de computer en
internet. Geleerd wordt hoe je een computer opstart, het leren
typen, een e-mail versturen, zoeken op internet enz. In de
bibliotheek wordt lesgegeven en er kan thuis geoefend worden.
Werken met de E-overheid
Aanvragen van huurtoeslag, het zoeken van werk, doorgeven van een
verhuizing, informatie over de opbouw van uw AOW, gebruik van uw
DigiD etc. Om leren gaan met deze websites? Schrijf dan in voor de
cursus: Werken met de e-overheid.
De cursus bestaat uit 4 dagdelen.
Tijdens de cursus is er verder aandacht voor o.a.: het aanvragen en
gebruiken van DigiD. Het zoeken en vinden van informatie op
overheidswebsites, het (digitaal) maken van een afspraak.
Het gebruiken van persoonlijke omgevingen van overheidsorganisatie
(zoals Mijn toeslagen, werk.nl en MijnOverheid), en het gebruik van
Regelhulp. Voor deze cursus is wel een basiskennis van computergebruik nodig. Twee docenten geven les en er kan thuis geoefend
worden.
Beide cursussen werden vorig jaar al met succes in de bibliotheken
gegeven en worden daarom herhaald.
Bibliotheek Ruinen
Klik en Tik, de computercursus voor
beginners, start in Ruinen op maandagmiddag 25 september
14:15-16:15 uur, gevolgd door 2/10,9/10, 16/10, 30/10 en 6/11
(niet op 23/10 i.v.m. de herfstvakantie).

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, 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

Bericht van uw drogist!
Na veel wikken en wegen hebben wij helaas, na bijna 30 jaar,
de moeilijke beslissing moeten nemen om te stoppen met de winkel
per 1 november a.s.
Samen met DIO, DA en COOP Vastgoed zijn we druk bezig om een
opvolger voor onze drogisterij te vinden, ook om deze voor het dorp
te behouden! Mocht dit evt. niet lukken dan is zaterdag 28 oktober
a.s. onze laatste verkoopdag, tot die datum houden wij onze
voorraad goed op peil. Via ’t Ruunder Waopen en Facebook houden
we u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen

omtrent onze winkel.
Met vriendelijke groet,
Harry en Grietje Zegeren

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

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

WOORDZOEKER

JOS Column
Die jeugd toch…
Ie heurt het vake ‘de jeugd van
tegenwoordig’ en dan volgt er
meestal een opsomming van tal van
slechte dingen waor de jeugd
verantwoordelijk veur wordt ehöllen.
Jeugd.. ze praot niet meer mit
mekaar mar bint allemaole doonde
mit heur veeg=tillefoon.
Ze mut alles uut proberen dus ze
blowt en drinkt mar an…
Ze hebt van die spiekerbrooken
an waor het kruus van tussen de
kneeen hangt…
Ze holt de pette zölfs op as ze op
schoole ien de baank zit.
Weinig positiefs.. aj det zo heurt.
Een week of wat elene leupen mien
man en ik oonze gebruukelijke
rondtie; wij hadden een plastic puut
bij oons um ies even alle rotzooi op
te pakken langs het pad waor wij
probeert oonze gewicht op peil te
hollen.
Ien een uur hadden wij een vuilniszak vol. Wie kriegt de schuld?
Juustem. De jeugd die ook langs
die weg naor de middelbare schoole
fietst.
Een dag of wat later hadden wij al
ezene; oons schoongemaakte pad
lag al weer vol mit verschillende
blikkies..veural bier. Een weke later
waar ik ien de tuun an het wark.
Ik haalde wat stiekels vot die over
het fietspad begunden te greujen.
Er stopte een jonge van een jaor of
13, 14. Hij har al een paar maol stil
estaone.. det har ik al ezene toen
hij er an kwaamp en zien fietstocht
een paar maol onderbrak. Zeker op
de tillefoon an het loeren..dacht ik
onaordig.
Toen hij vlak veur oonze huus stopte
vreug ik hum of hij wat zöcht. Ja..
zee hij.. ‘ik raap altijd blikjes op; die
laten ze zomaar slingeren en het
wordt er zo’n bende van als iedereen alles maar laat liggen.”
Ik waar dur stille van; en ik leerde
weer een les; niet altied het slechtste deenken van een meense.
Enne.. over de rotzooi ien de barm
van oonze wandelroute hoeve wij
oons niet meer drok te maken.
De neeeje hemmelaar is op
estaone….

Wegwerkzaamheden

AANSLUITING
AFGESLOTEN
AFREMMEN
AFRIT
AFSLUITEN
AFZETTING
AGRESSIE
ASFALTEREN
AUTOMOBILIST
AUTOWEG
BARRIERE
BEBAKENING
BERM
BOUWVERKEER
DRUKTE
EVERDINGEN
FILEMELDING
FILES
GEVAAR
HINDER
HOBBEL
HOEVELAKEN
KNIPPERLICHT
KNOOPPUNT
LANGZAAM RIJDEN
OMLEIDING
ONDERHOUD
ONGEMAK
ONGEVAL
OPRIT
ORANJE
OVERLAST
PROTEST
REISTIJD
RIJSTROOK
ROTONDE
SIGNAAL
SIGNALERING
SLIJTAGE
SNELHEID
STILSTAAN
STREMMING
TEKSTWAGEN
VIADUCT
WEGENNET
WERKVAK

Adverteren?

FAMILIEBERICHTEN
Lieve Ruunders,
Zoveel kaartjes, zoveel warme schouderklopjes, zoveel blijken
van medeleven bij het overlijden van
’de olde borgemeister’, mijn lieve man Klaas de Boer,
heeft me heel goed gedaan.
Hartelijk dank daarvoor.
Namens allen,
Gisela de Boer

BEDANKT!
Het bestuur van VVVo Ruinen bedankt
iedereen die, op welke wijze dan ook,
een bijdrage heeft geleverd aan
’t Runerfeest 2017!

’T RUUNDER
WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Tot volgend jaar!
Bestuur V.V.v.o Ruinen

ADVERTEREN?
www.ruunderwaopen.nl

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

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

’T RUUNDER
WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Tuinaanleg
& Onderhoud

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

★
★
★
★
★
★

Verwarming
Water
ZONNEPAN
Gas
SCHERP GE ELEN
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!
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Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen • Tel. (0522) 471900 • www.marskramerruinen.nl
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Hees 32
7963 PB Ruinen
tel.: 06 2324 3416
www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt het Spreukencafé in Hotel de Stobbe

NAZOMERCAKE
met een lekker smaakje . . . . .
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€ 2,75

Westerstraat 16 7963 BC Ruinen
Tel. 0522 - 471216

Autobedrijf Wemmenhove:
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• IN- EN VERKOOP
VAN ALLE MERKEN
PERSONEN- EN
BEDRIJFSAUTO’S
• FINANCIERINGEN EN
LEASEMOGELIJKHEDEN
• VERKOOP ALLE
AUTOMERKEN NIEUW,
ALTIJD CONCURRERENDE
PRIJZEN
• CARMELEON
AUTOVERZEKERINGEN
Meppelerweg 3 - Zuidwolde
tel. (0528) - 37 12 27

wemmenhoveautos.nl

HET GOEDKOOPSTE
ADRES IN DE REGIO
VOOR TREKHAKEN

Verhuur | Reparatie | Occasions | Bedrijfswagens | Wasstraat | APK-keuringen | Auto-lease

Masterspringen tijdens
Runer Paarden Dagen 2017
RUINEN - Zaterdag 9 en zondag 10
september a.s. organiseren L.R. & P.C. De
Vrederuiters hun jaarlijkse springconcours
op het terrein aan de Kloosterstraat 5 te
Ruinen (achter de brandweerkazerne).

de paarden (B t/m ZZ). Als afsluiting is
er zondagmiddag een showrubriek Masterspringen met onder meer deelname van
Jan van Rune en Vrouwe Zwedera.

De zaterdag is gereserveerd voor de pony’s Zondagmiddag zorgt de A & R formatie
in de klassen BB t/m ZZ.
voor muziek in de tent.
Gevolgd door de paarden in de klassen
BB/B/L. De zondag staat in het teken van

Beide dagen gratis entree! Kijk voor meer
informatie op www.vrederuiters.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: september; dinsdag-,woensdag- donderdag- 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
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

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.
Fietszondag 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.
’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

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

’t Neie Punt. Op de woensdagmiddag in de oneven weken zitten
Willy Coops en René Stout tussen 15.30-16.30 voor u klaar in de
centrale hal van Dorpshuis ’t Neie Punt. Ze kunnen u helpen met
de meest voorkomende vragen over uw tablet, laptop of telefoon.
Ze geven u GRATIS advies en tips en kunnen u op weg helpen op
het internet. Kom gerust een keertje langs en neem uw telefoon,
tablet of laptop mee!

SEPTEMBER

Woensdag 20 september ’t Neie Punt
14.30-15.45 uur
De Jonge Onderzoeker
Gratis instuif (o.a.timmeren,knutselen,
schilderen)
Opgave; geahooijer@planet.nl

Vrijdag 8 september
16.00 - 18.00 uur
20.00 – 22.00 uur
Zaterdag 9 september
19.00-20.45 uur

’t Neie Punt
Filmmiddag,
opgave geahooijer@planet.nl
Filmavond voor volwassenen
’t Neie Punt
Dansworkshop Merengue
Opgave info@dorpshuisruinen.nl

Vrijdag 15 september ’t Neie Punt
15.30-16.45 uur
De Jonge Onderzoeker Kookclub
Opgave geahooijer@planet.nl
Zaterdag 16 september ’t Neie Punt
19.00-20.45 uur
Dansworkshop Merengue
Maandag 18 september ’t Neie Punt
14.30-15.45 uur
De Jonge Onderzoeker
Gratis instuif (timmeren, knutselen, 		
schilderen)
Opgave geahooijer@planet.nl
Vanaf 19.00 uur
Gelegenheidskoor De Pelikaan

Vrijdag 22 september ’t Neie Punt
Vanaf 19.00 uur
De Jonge Onderzoeker
Line-dance voor jong en oud
Mogelijk gemaakt door de Durango 		
Line en Show Dancers.
Opgave: geahooijer@planet.nl
Zaterdag 23 september ’t Neie Punt
Burendag
Do. 28 september /
zo. 1 oktober

Do. 28 september /
zo. 1 oktober

Donkere Paardendagen
Sporthal de Marse

Ondernemersfair
Sporthal de Marse

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

