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Slechts een enkele bui bij
MONTMARTRE RUINEN
RUINEN - Wat een geluk bij de eerste editie van MONTMARTRE RUINEN, voorheen de
place du tertre, van dit seizoen. In de omgeving viel de regen met bakken uit de lucht en
bij de TT in Assen werd de race door het slechte weer zelfs stilgelegd, maar onder de
bomen van de Brink in het pittoreske Ruinen was het goed vertoeven.
Afgezien van een enkele buitje waarbij
alles afgedekt moest worden, kon het
evenement gewoon doorgaan.
Tot groot genoegen van publiek en
organisatie was de overgrote meerderheid

van kunstenaars en hobbyisten gewoon
gekomen waaronder maar liefst zeven
leden van de Sociëteit van Drentse
kunstenaars.
Er was heel veel te zien en het niveau
was hoog en na afloop waren de reacties
dan ook heel erg positief.
Omdat deelname gratis is -er zijn geen
kramen- levert iets verkopen meteen
geld op.
Eén van de kunstenaars heeft maar liefst
zes schilderijen verkocht!
Montmartre Ruinen wordt georganiseerd
door Galerie, Atelier en Kadowinkel
Femke Anne, Brink 5 in Ruinen.
Wie ook eens mee wil doen moet zich wel
even aanmelden bij Femke Anne
06 143 481 08.
Montmartre Ruinen wordt dit seizoen
nogmaals gehouden op woensdag
20 juli van 10.00 tot 21.00 uur.
Op deze dag wordt tevens de
1e Brinkavond gehouden en de
Fiets4daagse. Vervolgens op zondag
31 juli van 13.00 tot 17.00 uur en zondag
28 augustus van 13.00 tot 17.00 uur.

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

Ideaal voor het kamperedn,vocht:
tegen vuil en optrekken

Afde meatkenzeil
divers
Landbouwplastic per meter

De locatie van Montmartre Ruinen is de
Brink.
Henk v.d. Breemen actief aan het
beeldhouwen
Foto: Femke Anne Kaldenberg

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

’T RUUNDER WAOPEN
HEEFT VAKANTIE
Advertenties en kopij voor de eerstvolgende
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schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.ruunderwaopen.nl

www.lensenschilders.nl

Fietsplezier voor iedereen..!!

gs!!

Kom lan
Batavus
Gazelle
Sparta

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

Multicycle
Merida
Giant
Groot assortiment fietsen en
elektrische fietsen van diverse merken.

Raleigh

Ruime collectie accessoires en onderdelen.

Loekie

Snelle en vakkundige reparaties.

Alpina

Zadelmeetsysteem voor fietsen zonder
zadelpijn.
Bodyscanning voor een comfortabele
fietshouding.

SQ Lab zadels

Bedrijfs fietsprojecten

Bodyscanning
Uw Bike Totaal winkel:

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

Vredenburg Tweewielers
Ruinen/Wanneperveen
Havelte
www.vredenburgbiketotaal.nl

Brink 39
7963 AB Ruinen
0522 - 47 12 77
Veneweg 77
7946 LE Wanneperveen
0522 - 25 12 06
Dorpsstraat 67
7971 CR Havelte
0521 - 34 14 42

www.biketotaal.nl
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ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

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

Westerstraat 56, Ruinen

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

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

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 17 augustus 2016
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 9 augustus 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com

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

met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.

Steunzolen en Inlays

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Marskramer Luten.

Pedicuresalon Alie Broekman

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

Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl
Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie,
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman,
medisch pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930

Arslan & Ter Wee Advocaten

Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306

DE SCHEIDINGSMAKELAAR

Margriet Steenbergen, Juridisch Adviseur Personen- en Familierecht
p/a Zuidwolderweg 16, 7932 PP Echten, Tel. 06-15949896
W www.scheidingsmakelaar.nl E steenbergen@scheidingsmakelaar.nl

Pedicurepraktijk Voeties

Diabetische en Reumatische voet, Schimmeldiagnostiek, Nagelreparatie,
Nagelregulatie, Anti-druk techniek en Orthesiologie.
Arina de Jonge - Medisch Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

De Woonmaat Makelaardij

Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl
De wijkagent en de andere medewerk(st)ers van de politie in
De Wolden zijn op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
telefonisch bereikbaar via tel. 0900-8844.
* Als elke seconde telt (brand, ongeval, overval etc.)
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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

* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag)

0900–8844
Glas: in de glasbak		

RegioBank Ruinen

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

Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage,
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio.
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINENTel. 0522-820218 of 06-15002415,
www.jeanetgerding.nl

De Widt Consultancy & Accountancy

Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

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

Huisartsenpraktijk Ruinen

Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

Kerkdiensten
Zaterdag 16 juli
‘t Neie Punt

Zondag 17 juli

Dierenarts De Wolden

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

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

Zondag 24 juli

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Blankenstein 410, 7943 PW Meppel www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.30 tot 11.30 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-55945851

Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

Zondag 31 juli

Zondag 7 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

18.30 uur

A. Vermaas

10.00 uur
10.00 uur

Ds. J. Ridderbos
Ds. C.J. ‘t Lam

10.00 uur
10.00 uur

Ds. B. Hagen
Ds. G. van Zanden

10.00 uur
10.00 uur

Ds. S. Groen
Ds. T.E. Heslinga

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. G. van Zanden

Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie /
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-472400

Zaterdag 13 augustus

Educare, praktijk voor psychologie

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-240396

‘t Neie Punt

Zondag 14 augustus

18.30 uur

Ds. G. Naber

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. H. Scholing
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Hees 32
7963 PB Ruinen
tel.: 06 2324 3416
www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl

ZOMER

KRIEBELS

In de zomerperiode geven wij
in samenwerking met Luxa-

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

?
LUXAFLEX

flex elk 4e rolgordijn gratis.
Luxaflex heeft rolgordijnen in
diverse prints, kleurrijke gra-

4E ROLGORDIJN

GRATIS

fische patronen en spannende kleuroverlopen. De rolgordijnen
van Luxaflex zijn de smaakmakers
voor je interieur!

Heeft u vragen of wilt u graag
professioneel advies? Onze mede-

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

werkers staan altijd voor u klaar en
helpen u graag!

Meppelerweg 1a

Vraag in de winkel naar de

interieur&project

actievoorwaarden.

Me u b e le n

7963 RV Ruinen

-

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

TC RUNA ontvangt nieuwe
leden met welkomstpakket
RUINEN - Afgelopen woensdag reikte TC RUNA voorzitter Eduard Lijster de welkomstpakketten uit aan de nieuwe leden van de tennisclub uit Ruinen. Dit seizoen hebben zich
alweer 13 nieuwe leden aangemeld. Het welkomstpakket bestaat uit een aantal nuttige
tennis accessoires en gadgets.
Ook dit seizoen vinden nieuwe leden de
weg naar ons tennispark aan de Neuzendijk.
Als club is ons motto sportief ontspannen.
Zowel de recreatieve als de competitief
ingestelde speler voelt zich thuis bij
TC RUNA waar inmiddels alweer de

Voorzitter Eduard Lijster verwelkomt de nieuwe
leden met een welkomstpakket

voorbereidingen worden getroffen voor het
TC RUNA OUTDOOR open. Een sportief
en gezellig toernooi waar ook tennisser uit
de regio aan kunnen deelnemen. Is tennis
misschien ook iets voor jou stuur dan een
mailtje naar tcruna@hotmail.com.

Wervelende show van de Young Zulu Warriors
RUINEN - De Mariakerk in Ruinen was woensdagavond 29 juni jl. om 19.30 uur bomvol,
toen het concert van de Young Zulu Warriors begon. Er waren rond de 200 bezoekers uit het
eigen dorp, de omgeving en vakantiegangers. Het concert werd geopend met gospelsongs
in het Engels en het Zulu.
banken gingen staan. Zo kwam het concert
tot een geweldige climax. Misschien was er
ook een regendans uitgevoerd want toen het
publiek naar buiten stroomde liepen ze een
tropische regenbui in.
De Young Zulu Warriors zijn de volgende
dag vroeg vertrokken naar Frankrijk voor het
vervolg van hun tour door Europa. Zij kijken
al enthousiast uit naar een nieuwe tour in
Na de pauze gingen de dansers en het pukinderen aanwezig, maar de kinderen die er
bliek helemaal los in de opzwepende dansen Nederland over 2 à 3 jaar. Het publiek ziet
wel waren en de oudere vaste bezoekers van
hen dan weer graag optreden in Ruinen.
die uitbeeldden hoe de jongens de meisjes
‘t Neie Punt hebben volop genoten.
het hof maakten en de meisjes er koket op
De kinderen dansten enthousiast mee op de
reageerden. Dit mondde uit in een feestelijke ’s Middags gaven de Young Zulu Warriors
aanwijzingen van de dansers uit Zuid-Afrika.
bruiloftsdans waar ook het publiek zo bij be- eerst een workshop voor de Ruiner
Het was een ontmoeting van culturen, die
schooljeugd. Er waren helaas niet veel
trokken werd dat de mensen letterlijk op de
niet gauw vergeten wordt
De vijf jonge vrouwen en zeven jonge
mannen lieten zich duidelijk inspireren door
de volle kerk en de fantastische akoestiek.
Zij brachten de gospelsongs vol enthousiasme
ten gehore en maakten optimaal gebruik van
hun fantastisch diepe stemmen en dit zonder
apparatuur en begeleiding.

Professionele ondersteuning voor
project Ruinen Poort Dwingelderveld
RUINEN - De projectgroep Ruinen Poort Dwingelderveld start met de werving van een
projectleider die zowel aanjager als verbinder is, die draagvlak creëert en met betrokken
partijen de ontwikkelde plannen en ideeën tot uitvoering brengt. Doordat de gemeente
De Wolden middelen beschikbaar stelt voor het aantrekken van een projectleider, kan het
project een volgende fase in.
Het project Ruinen Poort Dwingelderveld is
een gezamenlijk initiatief van inwoners en
ondernemers, in samenwerking met
Natuurmonumenten, de Schaapskooi en
gemeente De Wolden. Het afgelopen jaar
zijn in diverse werkgroepen al veel plannen
ontwikkeld.

Afgelopen mei lanceerde de projectgroep
“Ruinen Poort van het Dwingelderveld”
haar plannen: Ruinen nog beter op de
toeristische kaart zetten door onder meer
Een aantrekkelijke en uitdagende verbinding
aan te leggen tussen het dorp en het
Nationaal Park Dwingelderveld.

’T RUUNDER WAOPEN
HEEFT VAKANTIE
Advertenties en kopij voor de eerstvolgende
uitgave van 17 augustus a.s. kunnen worden
ingeleverd t/m 9 augustus a.s.

“We willen van dit project een succes
maken. Er liggen heel veel kansen om
Ruinen als toeristische trekpleister verder
te ontwikkelen en een duidelijk herkenbaar
gezicht te geven.
Tot nu toe zijn het betrokken inwoners en
ondernemers geweest, die in samenwerking
met de gemeente, de plannen hebben
ontwikkeld. Nu komen we in de fase van
uitvoering en het boeken van resultaten.
Daarvoor krijgen we de mogelijkheid om een
professional aan te stellen die de kar trekt. We
zien dat als een belangrijke steun in de rug.”

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

www.ruunderwaopen.nl

GIGANT
FRIKANDEL

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

Grondwerk

•

Bestrating

•

Infra

Uw adres voor

voor maar

  • Levering van geelzand
    & teelaarde.

€ 1,-

             • Zeven van grond < 2 cm
           • Aanleg van
           - bestratingen, tuinen,
                        - manegebakken, enz.
  

       • Levering van bestratingsmaterialen,
         nieuw & gebruikt

                  • Kraan- en shovelwerkzaamheden

www.rluning.nl / info@rluning.nl

OP=OP
Bestaria
Ruinen

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

Binnen- en buitenschilderwerk,
beglazing en
alle soorten
wandafwerking

Karelspad 31 • 7963 DK Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953

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

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

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

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

*
*
*
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Nieuwru!nderworst
Nu ook rgers
en hambu

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

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

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

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

’T RUUNDER WAOPEN
HEEFT VAKANTIE

Advertenties en kopij voor de eerstvolgende
uitgave van 17 augustus a.s. kunnen worden
ingeleverd t/m 9 augustus a.s.

www.ruunderwaopen.nl

ZOMERKNALLER
T
N
U
P
L
APPE
AR
A
M
R
O
O
V
NU

€ 1,00

Westerstraat 16 7963 BC Ruinen
Tel. 0522 - 471216
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Komt de zomer nog?

Wij zijn er
in ieder
geval op
voorbereid.
Verkoeling nodig...
even naar
Marskramer Ruinen.
Zó gedaan!
De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van modellen bij ons in de winkel verkrijgbaar.

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt het Spreukencafé in Hotel de Stobbe

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

FAMILIEBERICHTEN
Verhuisd
Verhuisd van Esweg 80
naar: J. Wierengaweg 109 /K119
H. Strijker - Bork

www.ruunderwaopen.nl

WAOPENTIES

Uw Drogist

Te koop
Vlaggenstok met vlag € 12.50, Hogedrukspuit € 25.00,
Barbecue: € 15.00, Computertafel: € 30.00
Tel. 0522-472424
Te koop
Koel/Vriescombinatie Liebherr CUM 3033.
In zeer goede staat (nieuwprijs € 646.-) voor € 300.P. Breed, Witteveen 22, 7963 RC Ruinen Tel. 0522-443506

Henny Booy
Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

VOOR PODOLOGIE & PEDICURIE
Ronald Boertien: Register Podoloog | Podoposturaal Therapeut.
Wij zijn aangesloten bij Stichting Loop en bij ProVoet.

• 1e dagdeel 1 uur GRATIS
• Geen voorrijkosten
• Tarief inclusief gebruik machines

Buitenvaart
OSSELPPodoCentrum

Je voet op een hoger plan. Dat is het idee achter ons werk. Wij
zijn gespecialiseerd in het oplossen en voorkomen van voet- en
houdingsklachten. Mobiliteit is een groot goed en dat helpen wij te
bevorderen en te verbeteren. Met behulp van therapiezolen wordt
de pijn verlicht en voorkomen we dat uw klachten verergeren.

maak uw afspraak online via OSSELPCB.NL T: 0528 - 265 091

’T RUUNDER
WAOPEN
HEEFT
VAKANTIE
Advertenties en kopij
voor de eerstvolgende
uitgave van
17 augustus a.s.
kunnen worden
ingeleverd t/m
9 augustus a.s.

OPRUIMING
Brink 47 • 7963 AB Ruinen • tel. 0522-471236

!
Zin in een avondje uit
Donderdag 14 juli 20.30 uur

KORTING 10-25%
Capri broeken € 39,95
T-shirts € 25,00

FRANSE FEESTDAG / DE AMSTEL
VRIENDEN QUIZ / TOUR EDITIE

Deze Amstel Quizzen zijn andere quizzen dan die we in
de winter organiseren. Maar ook deze quiz is erg leuk.
De vrienden van Amstel Quiz werkt zo:
• Antwoorden per team met één smartphone
• Antwoorden in multiple choice vorm
• Antwoorden binnen 25 seconden
• Per team maximaal 5 personen
• Zorg dat je smartphone opgeladen is

LEUK
JURKEN!

Dinsdag 19 juli 20.30 uur

DE AMSTEL VRIENDEN QUIZ /
ALGEMENE QUIZ
Zondag 24 juli 13.00 uur

TREKHARMONICAMIDDAG

Op de Brink spelen enthousiastelingen gezellige
trekharmonicamuziek

Woensdag 27 juli

2e BRINKAVOND

Amerikaanse Veiling van een vaatje Haring met
veilingmeester / zanger Hans Meurs.
De opbrengst van het vaatje haring is dit jaar voor
speeltuinvereniging “Ravotti”.
Ravotti wil deze bijdrage gebruiken voor de koop van
een dubbele schommel, die op de Kampweg geplaatst
gaat worden. Het leuke van een Amerikaanse Veiling is
dat we gezamenlijk een bedrag opbrengen. Een ieder
die dus een bod doet ( à € 5, = per bod) betaalt dus zijn
eigen bod!! Voor meerdere info zie onze flyer in het café.

Dinsdag 2 augustus 20.30 uur

DE AMSTEL VRIENDEN QUIZ /
ALGEMENE QUIZ

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

tje
Super
maand

van de

KIPHAASJES

Woensdag 3 augustus

3e BRINKAVOND

Op het terras: Varken aan het Spit
Komt u ook een lekker broodje eten?

Zaterdag 6 augustus

JAARMARKT RUINEN

Een gezellig muziekje op het terras

De hele zomer door:

Een lekkere plate Kipsaté, Schnitzel, Spareribs o.i.d.
mmm…….

KLAVERJASSEN

Elke vrijdag van de even weken

Ciao!!

Café Hees / Brinkzicht

€ 4,25
Onweerstaanbaar lekker!

Bestaria
Ruinen

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

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Geopend dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld
Korenmolen de Zaandplatte, iedere dinsdag en donderdagmiddag
van 14.00-16.30 uur en iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur
Pasmanshuus open dinsdag- woensdag- donderdag en
zaterdagmiddag van 14.00-16.30 uur
Inlichtingen: TIP kantoor tel. 0522-471700 of tel. 0522-472485
Fietstochten 2016 onder deskundige leiding, TIP Ruinen
Elke dinsdagmiddag t/m september 2016.
Vertrek 13.30 uur vanaf de Brink, deelname voor eigen risico.
Informatie TIP kantoor Ruinen

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees
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
Op zoek naar reeën
In juli vertrekt iedere zaterdagavond een van gids Natuurmonumenten
om op zoek te gaan naar reeën in het Dwingelderveld. Ga mee.
Een volledig overzicht en info van deze tochten is te vinden op
www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld.

Zomeravondbridge, elke dinsdagavond t/m 30 augustus bij
Hotel Kuik 19.45-23.00 uur, aanmelden voor 15.00 uur op de
speeldag via 0630244004

JULI/AUGUSTUS
23 juli t/m 13 augustus Openluchtspel Ruinen
“Met een ezel naar de boer”
Kaartverkoop TIP Ruinen 0522-471700
www.openluchtspelruinen.n

Zaterdag 6 augustus
10.00-02.00 uur

Optreden Blinde Ed bij Herberg van Rune

Woensdag 9 augustus
18.00-21.00 uur

Brinkavond info www.ruinen.net

Woensdag 20 juli
10.00-21.00 uur
18.00-21.00 uur

Montmatre Ruinen info@femke-anne.nl
Brinkavond info www.ruinen.net

Woensdag 17 augustus
18.00-21.00 uur
Brinkavond info www.ruinen.net

Woensdag 27 juli
18.00-21.00 uur

Brinkavond info www.ruinen.net

Zondag 31 juli
13.00-17.00 uur

Montmatre Ruinen info@femke-anne.nl

23 juli t/m 13 augustus Openluchtspel Ruinen
“Met een ezel naar de boer”
Kaartverkoop TIP Ruinen 0522-471700
www.openluchtspelruinen.nl

Woensdag 3 augustus
18.00-21.00 uur

Brinkavond info www.ruinen.net

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Ook een evenement plaatsen? Meld deze dan aan op tip@ruinen.nl

Genieten van het Dwingelderveld
op Google Street View
REGIO - Het Dwingelderveld verkennen vanuit je luie stoel; dat kan binnenkort dankzij
een unieke samenwerking tussen Natuurmonumenten en Google. Vrijwilligers brengen
momenteel 25 gebieden van Natuurmonumenten in kaart voor Street View. Vanaf dit najaar
kun je via je computer of tablet de mooiste plekjes van Nederland bezoeken door middel
van 360º beelden. Vandaag liep een medewerker van Google met een grote rugtascamera
door het Nationaal Park Dwingelderveld.
Ontmoeting met de schaapskudde
Met een speciale draagbare camera is een
lange route vastgelegd. Het grootste deel
van de route is onderdeel van de ‘Nordic
Walkingroute Dwingelderveld’, die start bij
bezoekerscentrum Dwingelderveld.
De route voert over de uitgestrekte natte
heide die iedere maand een ander
kleuraccent krijgt. Op dit moment bloeit de
roze dopheide. De heide wordt begraasd
door de twee schaapskuddes van het
natuurgebied. In de buurt van het Huisje
op de Benderse Berg kwam de
medewerker van Google middenin de kudde
terecht, iets wat bezoekers van het gebied
ook kan overkomen.
Langs heide, water en bos
Een opvallend element aan de rand van de
heide is de radiotelescoop. Bij de schotel is

een ideaal rustpunt tijdens de route. Verderop
loopt de route langs de fraaie Davidsplassen.
In dit waterrijke deel van het Dwingelderveld
is nog een glimp van de bloeiende veenpluis

te bewonderen. Bij de vogelkijkhut kun je
in alle rust vogels spotten.
Vanaf daar voert de route je verder langs
de bossen van de Anserdennen, weer
richting het bezoekerscentrum.
Straks kan je vanaf je tv of tablet mee
genieten van het grootste natte heidegebied
van West-Europa. De beelden moeten nog
worden verwerkt en zullen naar verwachting
dit najaar te zien zijn.

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?
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Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

altijd scherp!

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

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

vakantiechecklist
IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE….
Haal de GRATIS vakantiechecklist en de checklist reisapotheek
in de winkel! Wij geven u graag advies!

kantie!
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Wij wensen
Hét adres voor:
zonnebrand-aftersun-anti-mug producten-desinfectiemiddelenanti-jeukmiddelen-geneesmiddelen-ehbo/verbanddozen-en…
natuurlijk voor uw dagelijkse verzorgingsproducten!

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

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

