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De Dwingelderveld MTB tocht

Op zaterdag 9 december a.s. organiseert De WTC Ruinen weer een mooie MTB tocht in
het Nationaal Park Dwingelderveld. Er zijn routes van 30.40 en 50 kilometer uitgezet,
er kan tussen 9.00 uur en 10.00 uur gestart worden. De tocht vertrekt vanuit de
voetbalkantine van de VV Dwingeloo aan het Westeinde 1 te Dwingeloo.

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

De route gaat door het Dwingelderzand,
waar de voormalige motorcrossbaan in het
traject wordt meegenomen.
Daarna gaat het richting Lhee en
Lheebroek. Mooie vennetjes en heidegebieden zijn onderdeel van een afwisselend parcours en maken de natuurbeleving compleet. De 50 kilometer route
gaat de A28 over naar het Terhorsterzand.
Dit natuurgebied bij Beilen biedt uitdagende tracks. De eigenaren van de terreinen,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en
particulieren hebben speciaal voor deze
ene dag toestemming verleend voor het
evenement Zowel beginnende als gevorderde mountainbikers komen volledig aan

hun trekken. Ieder kan zijn eigen tempo
rijden. Na de tocht is er gelegenheid om
te douchen en de fiets schoon te spuiten.
De tocht heeft 2 sterren gekregen van de
NTFU. Dit betekent dat aan veiligheid en
verzorging veel aandacht wordt gegeven.

Hét decembercadeau

DE VUURWERKCADEAUBON!

5 december
verjaardag
Sint
Nicolaas

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

Kerst en/of
Nieuwjaarswens?

Plaatsing week 50
Inleveren uiterlijk dinsdag
5 december a.s. 17.00 uur
www.ruunderwaopen.nl-ruunderwaopen@hotmail.com

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.lensenschilders.nl

Kerstbuffet 2017

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - caravanstalling

AUTOBEDRIJF

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

www.autobedrijfwestera.nl

16.00 uur

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

16.00 uur

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

19,90

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

(geldig t/m 22 december)

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

21.30

★
★
★
★
★
★

Verwarming
Water
ZONNEPA
N
Gas
SCHERP G ELEN
EPRIJSD!
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!

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 13 december 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 5 december 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
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 - 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

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl
De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 13.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.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
Koos Hulzebos Administraties
Trompenweg 6, 7963 DL Ruinen, Telefoon: 06-49892028
Financiële dienstverlening, jaarrekening, inkomstenbelasting, subsidie,
interim qualified controller, ondernemerscoach.
www.kooshulzebosadministraties.nl - info@kooshulzebosadministraties.nl
De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

Kerkdiensten
Zondag 3 december
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. G. van Zanden
Kruispuntkerk Pesse 19.00 uur Ds. G. van Zanden
Zondag 10 december
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. T. Veenstra
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. C. ’t Lam

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

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 storingsdienst

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

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

De winkel voor al uw:

en woonaccesoires
• TuinVerf + benodigdheden
• IJzerwaren
• Diervoeders
• Tuinmachines en -gereedschap
• Hand- en elektrisch gereedschap
• Technische installatiematerialen
• Levering/begeleiding van
• DoeHetZelf - technische
installatie pakketten

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

Voor de Blanken 3 • Ruinen

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

Iedereen
hartelijk bedankt

info@deherbergvanrune.nl www.deherbergvanrune.nl

Wat is er te doen in De Herberg
Woensdagavond

29 november

gaan Sinterklaas en Zwarte Piet de GLAMOUR
BINGO laten draaien. Op een gezellige en ludieke
manier worden de prijzen verdeeld. Vanaf 20.00 uur
gaat het rad draaien. Dit is een leuke avond om met
vriendinnen, buren of familie mee te doen en kans
maakt op de vele prijzen.
Zaterdag

voor alle leuke attenties,
kaarten, berichten en bezoek
aan onze winkel tijdens de
feestweek bij ons
45-jarig jubileum.

9 december

staan we met de KAMPIOENSSNERT van kok
Jan Luik op de Kerstmarkt. Jan heeft nationale
bekendheid gekregen door de Snert op zijn
ambachtelijke wijze te maken, u kunt de snert ook
meenemen in de verpakte bakken. Ook is de snert
deze dag af te halen bij De Herberg van Rune.

Het was een feest!
Familie Snoeken
en medewerkers

1e & 2e

KERSTDAG
zijn we open vanaf 16.00 uur
Ons KERSTMENU staat op de website

Zowel

WWW.SNOEKENRUINEN.NL
WWW.SNOEKENRUINEN.NL

Meppelerweg 1a

Mocht u vragen hebben of willen reserveren, dan kunt
u ons mailen: info@deherbergvanrune.nl of bellen:
0630871238/0629242166
Meube le n

Westerstraat 60 – 7963 DB Ruinen – T. 0522 760 270

SCHENKINGEN DOEN?

Meppelerweg 1a
7963 RV Ruinen

interieur&project

7963 RV Ruinen
T. 0522 - 47 17 40
interieur&project
T. 0522 - 47 17 40
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Sint
ideetjes

van Boetiek De Smederije!
Accessoires
• Ketting
• Armband
• Sjaal
• Riem
• Tas
• Kadobon

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

Per 1 december
geopend
t/m 17.00 uur
i.p.v. 17.30 uur

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

ZORG ERVOOR DAT ALLES
PERFECT IS GEREGELD

altijd scherp!

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

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

Snack van
de maand

R
E
D
N
O
D
E
T
HE
Belasting- en administratieconsulenten

€ 1,20
Bestaria
Ruinen

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

Uw partner in
fiscale en financiële zaken
Lid van het Register Belastingadviseurs en de
Nederlandse Orde van Administratie- en
Belastingdeskundigen
Gijsselterweg 17A
7963 PG Ruinen
Tel.: 0522-745888
Email: k.koot@triumvir.nl
www.triumvir.nl

SINTERKLAASINKOPEN DOEN?
DE LEUKSTE
CADEAUS VOOR
JONG & OUD
VIND JE BIJ:

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

Workshops kerstversiering vilten

JOS Column
Sunterklaos
Wat is het toch een Sunterklaos….
As ze det vrogger van oe zeeden dan
was det niet bepaold een zake waor aj
bliede mit mussen wezen.
Een Sunterklaos was een persoon mit
niet altied positieve eigenschoppen; een
wat onhaandig of raar persoon.
Ene die ze niet allemaole op het rijgie
had. Ene die dom was.
Wel geern oordeelde over zaken mar
beter zien mond har kunnen hollen.
Man, man ..wat een Sunterklaos..
Ien oonze wereldtie van alledag bint er
verscheiden meensen die ook een
oordeel argens over geeft. Vake is det
niet positief bedoold en hadden ze t
beter kunnen laoten.
Het is weer december; tied um de
discussie over zwart of wit ies weer as
de olde koo uut de sloot te trekken.
Det de echte Sunterklaos, Nicolaas van
Myra, daor niks van mit ekregen hef…
det e dom of raar of onhaandug zöl
wezen is mar goed ook.
Die echte Nicolaas wordde geboren in
280 in Turkije en hij wordde later bisschop van Myra. Hij kwaamp uut de tied
op 6 december 342 en toen begunde de
verering. Eerst ien Griekenlaand mar as
schutspatroon van de zeevaorders gunk
die verering wieder deur naor Europa.
Hum wordt nogal wat toe eschreven;
hij zöl dreej kiender die deur een caféholder dood emeuken waren en ien een
zoltpot estopt..weer levend emeuken
hebben. En magies die de uutzet niet
kunden betalen zöl e mit centen hölpen
hebben.
En det zwatte..die knecht waor veule
um te doon is komp umdet e ook wel
as een soort nar of eschilderd wordde.
Eeuwen elene vanzölf.. Zo koomt ze an
Zwatte Piet die jaoren elene de kiender
ook echt benaowd mug maken. Die oe
ien de zak kun stoppen en mitnemen
naor Spanje. Zo weet ik zeker det er
senioren bint die mit flodderende
brookspiepen naor de schoele gungen
op 5 december. Zwatte Piet har een
garre en daor howde hij ook echt mit.
Hadden ze veur die narre daor indertied
metene mar een blauwe narre..of een
gestreepte of een geblokte veur
gebruukt. Dan haj now lange die
praoterije over de kleur van Piet niet
ehad.
Zeker 95 percent van de bevolking kan
het gien mieter schelen of een meensen
zwart, broen, homo, lesbies of wit bint.
Ie viendt ene aordug..of niet. En det
daor zölfs de politiek an mit mut doon
en det de plietsie het er drok mit hef
det hef Nicolaas uut 342 gelokkig niet
eweten.
Laot die discussie vlot ophollen; want
as ie verschil hebt ien rang, staand,
religie, kleur of ofkomst van oen
medemeensen..dan bin ie, ook al bin ie
niet die pakkiesbezorger van
5 december… een echte Sunterklaos….

RUINEN - Maak van echt schapenwol de meest unieke kerstversiering tijdens de
workshop kerstversiering vilten. Op zondag 10 en vrijdag 15 december verzorgt
Natuurmonumenten een 2,5 uur durende workshop bij bezoekerscentrum
Dwingelderveld, Benderse 22 in Ruinen.
Vrijwilligers geven uitleg over de vilttechnieken en helpen mee om bijzonder creaties te
maken. Deelnemers kunnen drie verschillende versieringen maken waarvan één met
behulp van een styroporbal.
De workshop begint om 13.30 uur en is
inclusief materialen en een kop koffie of
thee. Vooraf aanmelden is nodig en kan op
www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelder-

veld. De vilttechniek die tijdens de workshops wordt toegepast is het zogenaamde
droogvilten.
Droogvilten is een manier om wol te laten
vervilten, met behulp van wol en een
viltnaald. Aan deze viltnaald zitten weerhaakjes. Door met de viltnaald in de wol te
prikken, vervilt de wol. De naald duwt de
vezels in elkaar.

Snertwandeling in het Dwingelderveld
RUINEN - Na een lange najaarswandeling over het Dwingelderveld genieten van een
heerlijke kop erwtensoep. Dat doen de deelnemers op 23 december a.s. in het
Dwingelderveld tijdens de snertwandeling. Deze drie uur durende tocht begint bij
bezoekerscentrum Dwingelderveld aan de Benderse 22 in Ruinen.
Tijdens de wandeling vertelt de gids van
Natuurmonumenten over dit grote natte
heidegebied met haar bijzondere flora en
fauna. Deelnemers kunnen starten om
11.00 uur Vooraf aanmelden is nodig en
kan op www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld. Er zijn maar een beperkt
aantal plaatsen vrij. Onderweg wordt er
gestopt bij Theehuys Anserdennen waar
een heerlijke kop snert voor de deelnemers
klaar staat.

Kom naar de heerlijke
Kerstmarkt in Ruinen
RUINEN – De prachtige brink in Ruinen is 9
december a.s. in kerstsfeer gehuld en bezet
door vele kramen en verkoopstands tijdens
de kerstmarkt in deze Heerlyckheid.
Er zijn cadeauartikelen en heerlijke
lekkernijen. Prachtige kerststukken,
snuisterijen, brocante, sieraden en
lederwaren en delicatessen zoals wijn,
(boeren)kaas en worst. En ook voor de
inwendige mens zijn er heerlijke warme
versnaperingen.
En om de sfeer compleet te maken
ontbreekt natuurlijk kerstmuziek ook niet.
De kerstmarkt is zeker een bezoekje waard!

Voor een
lekkere lunch of
heerlijk diner?
u
n
e
m
n
e
g
n
a
G
3
25,- euro

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt de brasserie Vrouwe Swedera in Hotel de Stobbe

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

Laat u verrassen in onze nieuw ingerichte
winkel en acties met o.a.
Win 1 jaar elke maand een mooi boeket!
Thuis een leuke schaal of pot?
Wij maken hem graag voor u op!

Kerstbomen verkoop vanaf 6 december a.s.
direct vanaf het land Hoekstraat en bij de winkel.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goed 2018!
Een bloemencadeau
is altijd goed.

Als het om
bloemen gaat.

Bloemisterij Slagter
Westerstraat 28 Ruinen
Tel. (0522) 47 26 52

Ook voor rouw- en bruidswerk.

PUZZEL

WAOPENTIES
Gevonden
T.h.v. Munnekenweg. Een huissleutel met huisnr. 21
Tel. 0522-471526

FAMILIEBERICHTEN
Jouw leven moesten we loslaten. Maar in ons
leven zullen we het jouwe vasthouden.
Wij willen iedereen bedanken voor zoveel
medeleven, kaartjes, bloemen en mooie
woorden na het overlijden van mijn lieve man,
onze vader en opa

Egbert Luning
Het doet ons goed te weten dat hij zoveel
betekend heeft, ook voor anderen.
Familie Luning
Ruinen, november 2017

Prijswinnaar november-puzzel
J.A. Stekelenburg, Anserweg 7
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden
bij Booy Glas-, Schilderwerken en Zonwering en af te halen bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
December-puzzel inleveren voor vrijdag 22 december 2017
a.s. bij Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21,
7963 AJ Ruinen. Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij
Steenbergen Brood & Banket

Vanaf 2 december a.s. zijn er weer mooie

KERSTBOMEN

van eigen kwekerij te koop.
Als u op zaterdag komt pak ik hem
gratis voor u in.
Handig om te vervoeren en bij het opzetten.

Johan Platen
Ruinerveldweg 6 d 7963 PL Ruinen
*
*
*
*

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk danken,
ook namens Alie, voor de vele reacties,
bloemen en de enorme stapel kaarten
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en
bij thuiskomst.

			

Dinus Luning

Verhuisd

Wij, Wietze van Schagen † 2016 en
Corrie Hoekstra hebben 30 jaar met
veel genoegen in Ruinen gewoond.
Iedereen die op ons levenspad
heeft meegelopen: Bedankt!

Corrie Hoekstra

VERHUUR

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

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES
erlijk!
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Nieuw!
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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

glas
schilder
afbouw advies
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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

Bij Rietdekkersbedrijf Passie voor Riet
bent u aan het juiste adres voor o.a.
Vernieuwen
Renovatie/Restauratie
Onderhoud
Mos/Algenbestrijding

glas Altijd een vrijblijvende offerte.
Stoffersweg 17 • 7963 BH Ruinen
schilder
T. 06 510 273 10 • E. info@passievoorriet.nl
www.passievoorriet.nl
afbouw
advies
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brinkhof advies

Achterma 11 7963 PM Ruinen

Natuurlijk Mooi by Conny
Schoonheidsspecialiste
Conny van den Berg

Praktijkadres Achterma 15 • Ruinen
Tel. 0522-474675
www.natuurlijkmooi-byconny.nl

Kerst en/of
Nieuwjaarswens?

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

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

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

Plaatsing week 50
Inleveren uiterlijk dinsdag
5 december a.s. 17.00 uur

Tuinaanleg
& Onderhoud

www.ruunderwaopen.nl-ruunderwaopen@hotmail.com

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

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 November t/m 1 april: geopend op
woensdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
In de schoolvakanties is het bezoekerscentrum elke dag geopend.
Ook tweede Kerstdag, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag geopend.

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum/
bezoekerscentrum-dwingelderveld

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

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: In de herfstvakantie 2x een woensdagmiddag
van 14.00 tot 16.30 uur.
Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485

DECEMBER
Dinsdag 5 december

Verjaardag Sinterklaas!

Donderdag 7 december ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
15.30-15.45 uur
Kerstknutselen
Opgave: geahooijer@planet.nl
Donderdag 7 december Hersengymcompetitie ’t Neie Punt
19.30 uur
Zaterdag 9 december

Heerlyckheid Ruinen,
gezellige en feestelijke activiteiten Brink

Dinsdag 12 december
15.30-15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Kerstbakjes maken voor jong en oud
Opgave: geahooijer@planet.nl

Bridge in Hotel Kuik elke donderdagmiddag t/m 29 maart 2018,
aanvang 13.20 uur. Telefonisch aanmelden voor 11.00 uur op de
speeldag bij Bouke van Eijck, 0522-470056.

’t Neie Punt. Internetcafé. Maandag van 19.00 – 20.00 uur in de
centrale hal van Dorpshuis ’t Neie Punt. Hulp bij de meest
voorkomende vragen over uw tablet, laptop of telefoon. GRATIS
advies en tips en hulp op weg naar het internet. Kom gerust een
keertje langs en neem uw telefoon, tablet of laptop mee!
Woensdag 13 december Kerstmarkt ZZWD in ’t Neie Punt
Vrijdag 15 december

’t Neie Punt
Kinderdisco voor groep 7 en 8

Maandag 18 december’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur
Timmerclub: kerstboom maken
Opgave: geahooijer@planet.nl
Woensdag 20 december ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur
Kerstbingo voor jong en oud
Opgave: geahooijer@planet.nl
Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Evenementen kunt u aanmelden op: TIP@RUINEN.NET
ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

KERSTMARKT in DE HEERLYCKHEID RUINEN
zaterdag 9 december 2017 vanaf 14.00 uur

In onze gezellige kraam op de Brink een leuke tas met een
speciale KERSTAANBIEDING!

?

?
MAAK KANS OP EEN LEKKERE WAARDEBON!
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WIJ BAKKEN
Elke dag, ook in de vakantie, bakken weheel veel soorten
vers brood en gebak.
Wij staan bekend om onze heerlijke Drentse specialiteiten zoals;
Drentse- krentenstoeten, -turf, -heidekoek, -zwerfkeien etc.

en... Runer heideplag’n.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.30 uur
Zaterdag
8.00 - 16.00 uur
Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

