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Snoeken Ruinen pakt uit met feestweek
tijdens 45-jarig jubileum

RUINEN - Deze week is het feest bij Snoeken in Ruinen. Het bedrijf aan de Meppelerweg 1a is interieurspecialist en kan u uitstekend adviseren op het gebied van wonen. Snoeken werd in 1972 opgericht en
viert dus het 45-jarig jubileum! Han en Vinsent Snoeken hebben i.v.m. hiermee samen met enkele van
hun leveranciers en collega-ondernemers uit Ruinen leuke acties bedacht. De klant profiteert deze
week elke dag hiervan en je kunt zelfs een dinercheque winnen bij een minimale besteding van € 2000,-.
De feestweek is afgelopen dinsdag inmiddels geopend met een raambekledingsdag.
kan er zelfs een 3D-tekening van uw
woonsituatie worden gemaakt.
Bij aanschaf van 2 Leolux of Pode
zitplaatsen ontvangt u een mooie bijzettafel
gratis. Bij aankoop van een Interstar-kast
wordt deze kosteloos en professioneel door
de fabriek bij de klant thuis gemonteerd.

Vloeren
Iedereen die meer wil weten over vloertechnologieën kan op vrijdag 3 november bij
Snoeken terecht. PVC-vloeren,
laminaatvloeren, tapijten etv. Van bekende
Relaxfauteuils + slapen
leveranciers zijn deze dag vertegenwoorWoensdag 1 november is de relaxdag.
digers aanwezig die u de nieuwste
Als gast is Hans Stokvis van meubelfabriek collecties laten zien. Bij aankoop van tapijt
De Toekomst aanwezig en zal de nieuwste uit de collectie van Desso, Parade,
ontwikkelingen en mogelijkheden laten zien Bonaparte of Interfloor ontvangt de klant
van relaxfauteuils. De relaxfauteuils zijn
iedere 4e m1 gratis.
leverbaar in verschillende maten en indien
gewenst uitgevoerd met 1 van de vele op- Duurzaam
ties zoals elektrisch verstelbaar met accu,
In de praktijk horen wij dat veel mensen
eventueel opsta-hulp etc.
hebben vragen welke vloerbedekking
Op de slaapafdeling zijn de nieuwe
geschikt is voor vloerverwarming of ‘kan ik
matrassen van o.a. Eastborn en Pullman
in mijn huidige vloer ook vloerverwarming
te zien. De jubileumacties zijn vele opties
worden aangelegd?’
gratis en 15% korting op alle matrassen en Installatiebedrijf Intechneau uit Ruinen is
boxsprings van Eastborn en Pullman!
daarom zaterdag 4 november aanwezig
voor uitleg over de werking van vloerDesignmeubelen
verwarming en tips rondom verbouwingsDonderdag 2 november staan Leolux
plannen. Samen met Snoeken Ruinen kijkt
zitmeubelen en Interstar wandkasten
Intechneau welke vloerafwerking geschikt
centraal. Met behulp van de computer
zou kunnen zijn. Popkoor 2000 uit Ruinen
kunnen wij uw ideale Leolux of Pode bank komt zaterdagmiddag langs voor een
en/of fauteuil samenstellen. Interstar ontmuzikale noot.
werpt en produceert prachtige wandkasten
met mooie tv-oplossingen.
Feestelijke afsluiting
Vertegenwoordigers van beide
Zondag 5 november zijn we extra geopend
Nederlandse fabrikanten zijn deze dag
en sluiten we de week feestelijk af.
aanwezig en kunnen specifieke vragen
Hilco van Dijk uit Ruinen geeft deze dag
deskundig beantwoorden. Indien gewenst verschillende bloemschikdemonstraties.

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

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.lensenschilders.nl

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - caravanstalling

AUTOBEDRIJF

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl
www.ruunderwaopen.nl

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

www.autobedrijfwestera.nl

VERHUUR

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

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

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

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

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

*
*
*
*

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

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

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

Tuinaanleg
& Onderhoud

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

Eursinge 1, 7935 AC Eursinge, Ruinen, Pesse, tel. (0528) 241986
E-mail: info@hilkobakker.nl, www.hilkobakker.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
Onder begeleiding
van muziekvereniging
Crescendo Ruinen
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Sinterklaashuis
Na de optocht zijn er voor
de kinderen verschillende
activiteiten in het
Sinterklaashuis te beleven
(‘t Neiepunt in Ruinen).
Een gezellige middag samen
met Sinterklaas en de Pieten.
Het huis sluit om 16.00 uur.
Kinderen t/m groep 4.

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 15 november 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 7 november 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
Woensdag 1 november Dankdag
Kruispuntkerk 19.30 uur Ds. C.J. ’t Lam
Zondag 5 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. G. van Zanden
Zondag 12 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. C.J. ’t Lam
Kruispuntkerk Pesse 19.00 uur Ds. C.J. ’t Lam
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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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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

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt het Spreukencafé in Hotel de Stobbe

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

Natuurwerkdag 2017

Samen buiten aan de slag

JOS Column
Blief!Er!Of!
As mien mamme vrogger knieperties wol bakken en
er stunt een komme mit ballegies klaor dan was er
dreigende taol; blief..er..of. En de meniere waorop
det ezegd wordde was dudelijk; het was menens.
Blief er of…Daor mus ik ofgelopen weke an
deenken toen ien het Neie Punt een informatieaomd
was organiseerd over het ofsluten van de
overwegen over de N375, de weg Pesse/Möppelt.
Twintig jaor elene was er hetzölfde plan; het ofsluten
van de oversteek Giesselterweg.
De historisch korste weg naor tHogevene.
De boeren leupen mit varken of koe daor langes
naor de markt. En daordeur kwaamp er zölfs een
cafeegien bij de femilie Waning waor de klompen
éven rust hadden. De kortste weg..det raom ie er bij
de Runders niet uut.
Een actiegroep van dik 40 man hölt toen een hiele
dag alle auto’s an en uut de enquete bleek det
alleman de weg lös wol hollen. Ze namen NIET de
rotonde N375 en dan naor Pesse, nee, men gaf an
via Echten, de Leeuwte en de Postweg te zullen jagen. De gemeente leut naor anleiding daorvan toen
weten det het ofsluten grote gevolgen zöl
hebben veur umliggende wegen en vreug de
pervincie mit klem de weg niet of te sluten.
Een vrundelijk mar dudelijk; Blief er mar of.
Mar Duurzaam Veilig hef geld ekregen..en det
braandt ze daor bij de pervincie in de buzen van de
brooken van de grieze pakken. Veurig jaor is een
anzet egeven mit de rotonde Koekangerveld en
de landbouwsluus. Zöl det volk van de pervincie
wel ies ezene hebben hoe de melkauto over die
landbouwsluus krummelt? Mut ze ies doon, véur ze
meer van zukke knobbels op de riebanen bedeenkt.
Kwamen er veule meensen te passe dan was
Rune en Barghuzen bliede mit plannen. Mar det is
gelokkig niet het geval. De bekendmaking van de
veurlichtingsaoms was wied onder de maote; het
stunt ien de kraanten toen de aomd al begunt was.
Daor wordt het vertrouwen niet groter van.
De gedachte “det de pervincie het er even deurjast
ien de vekaansie”zweefde deur het dorp.
Metings hadden volgens plannenmakers uut
ewezen det veulen stiekum de weg op riedt vanof
die overwegen. Mar volk uut de buurte wol daor
niks van geleuven; ze plaotsten een weke een
camera mit registratie meugelukheden; die gaf hiel
aandere cijfers an. Het vertrouwen ien de overheid
slunk nog wieder.
Veur Giesselte ligt dreej plannen op de taofel; van
alle dreej wordt de N375 veiliger..en ien alle
gevallen de umgevingswegen onveiliger.
Verdubbelen van de Postweg?
Laot de plannenmakers daor ies lopen of fietsen;
det is now al waoghalzerije; de brookspiepen
fladdert oe um de billen..zo hard jaagt ze daor. Laot
staon as daor 1300 auto’s extra langes mut
jakkeren. En die mooie börkeboompies?
Blief-er-of.
Een tunnel zöl kunnen; mar het veilige fietspad lig
deels links en deels rechts van de weg; van
neudzakelijke oversteken wor ie as olders van
brugpiepers niet arg gerust.
Het verdeepen van de N375 is niet eens onderzöcht
hoewel daor én ien Rune én ien Barghuzen veurkeur
naor uutgunk. Te duur? Dan muj ies kieken wat veur
miljarden kostende wegen-bolwarken er ien het
westen van oons laand wordt uut evoerd. Det gef
oons ien Barghuzen en Rune een Calimero-geveul.
Het was drok ien het Neie Punt; mar gien éne was
veur het ofsluten van de oversteken. Het is ook een
slecht deurdacht plan. Een veiliger 375…mit
trammelant op de wegen ien de buurte. Naor mij
zult ze wel niet luustern; aans zee ik, net as mien
mamme eerder bij het knieperties-bakken..weg mit
het hiele plan..de N375…blief-er-of!

DE WOLDEN - Op zaterdag 4 november vindt de jaarlijkse Natuurwerkdag plaats op 57
locaties in Drenthe. Op deze dag steken jong en oud hun handen uit de mouwen voor de
natuur en het landschap. Samen met anderen snoeien, jonge bomen en struiken verwijderen of een wandelpad opknappen. Ook in de gemeente De Wolden wordt gewerkt.
Nuttig en vooral heel gezellig! Helpt u ook mee?

Foto: Yke de Vos
De Natuurwerkdag is uitgegroeid tot de
grootste én gezelligste vrijwilligersactie in
het groen. Vorig jaar werd alleen in Drenthe
op 54 locaties gewerkt.
Kijk op www.natuurwerkdag.nl voor een
locatie bij u in de buurt en om u direct aan
te melden.
Op een aantal locaties worden speciale
kinderactiviteiten georganiseerd, zodat het
hele gezin kan meedoen.
Landschap kan niet zonder vrijwilligers
Al het werk dat wordt verzet op de
Natuurwerkdag levert een belangrijke
bijdrage aan het beschermen en behouden
van natuur en landschap. Samen aan het
werk voor de jeneverbes, de ringslang, een
nestelplek voor vogels maken of de
karakteristieke knotbomenrij onderhouden.
Zorg voor landschap zoals onderhoud aan
(knot)bomen, hagen, boomgaarden en
houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan iedereen blijven
genieten van het karakteristieke Nederlandse landschap.

Aan het werk in de gemeente De Wolden
In de gemeente De Wolden wordt op zes
locaties gewerkt. Namelijk op heideterrein
Zuidwolde, Nationaal Park Dwingelerveld,
het Kraaienbos in Echten, in Drogteropslagen, in Koekangerveld en een heideterrein
in Echten. Op deze locaties worden bomen
en struiken gesnoeid, jonge begroeiing
wordt verwijderd en singels onderhouden.
Voor de precieze werkzaamheden, de
werktijden en detailinformatie over deze en
de andere locaties kunt u terecht op www.
natuurwerkdag.nl.
De Natuurwerkdag in de gemeente
De Wolden wordt mogelijk gemaakt dankzij
een financiële bijdrage van de Nationale
Postcode Loterij, de provincie Drenthe en
de gemeente De Wolden.
Partners van de Natuurwerkdag zijn Groen
en Fit van De Friesland Zorgverzekeraar,
Stichting Het Drentse Landschap,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer
en IVN.

Gratis cursus in bibliotheek Ruinen:
de overheid gaat digitaal... U toch ook?

RUINEN - Aanvragen van huurtoeslag, het
zoeken van werk, doorgeven van een verhuizing, informatie over de opbouw van uw
AOW, gebruik van uw DigiD etc.
Is het moeilijk om met de websites van de
overheid te werken? Schrijf dan in voor de
beginnerscursus: Werken met de
e-overheid. De cursus bestaat uit
4 dagdelen.
Tijdens de cursus is er 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.
De cursus wordt gegeven door
Albert Smand en Henk Vrijhof op
maandagmiddag, aanvang 14.15 uur, op de
maandagen 13 november, 20 november, 27
november en 4 december.
Graag van te voren opgeven.

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

PUZZEL

WAOPENTIES
Te koop
Kinderfietsje met steunwieltjes (2-4 jaar) 2 Kinderzitjes voor achter
op de fiets (Bobike Bicycle Safety Seats) 2 Steps (waarvan 1
opvouwbaar) Telefoon: 06-25440968

Natuurlijk Mooi by Conny
Tegen inlevering van deze bon eenmalig
10% korting op een Relax behandeling

Gediplomeerd Schoonheidsspecialiste
Conny van den Berg
Praktijkadres Achterma 15 • Ruinen
Tel. 0522-474675
www.natuurlijkmooi-byconny.nl
info.natuurlijkmooi@gmail.com

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES
rlijk!
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KALFSLE

Prijswinnaar oktober puzzel
J. Maat, Hoekstraat 8 Ruinen
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden
bij HCR De Stobbe en af te halen bij Marskramer/Toys2Play Luten,
Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen

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

November-puzzel inleveren voor vrijdag 17 november 2017 a.s.
bij Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij Booy Glas-,
Schilderwerken en Zonwering

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

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

SINTMAARTEN

11 november is de dag!
Kom voor de mooiste lampions
naar Marskramer Ruinen
- lampionstokjes
- batterijen
- vliegerpapier

Wolvenweg 11
7963 BG Ruinen
06-43994277 / 0522-472442
meekhof_sander@hotmail.com
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen • Tel. (0522) 471900 • www.marskramerruinen.nl

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

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

Expositie ‘Stilte van het Dwingelderveld’
in Bezoekerscentrum Dwingelderveld
RUINEN - Natuurliefhebber en fotograaf Erik Bethlehem exposeert zijn meest bijzondere
natuurfoto’s in bezoekerscentrum Dwingelderveld. De foto’s zijn genomen in Nationaal
Park Dwingelderveld en laten je de schoonheid en stilte van dit bijzondere natuurgebied
beleven. Tot april 2018 kunnen bezoekers genieten van deze expositie aan de Benderse
22 in Ruinen.
Natuurliefhebber Erik Bethlehem (50) is
werkzaam bij Natuurmonumenten en is in
zijn vrije tijd regelmatig met zijn camera in
de natuur te vinden. Als natuurmens vindt
hij het geweldig om nieuwe gebieden te
kunnen ontdekken en zich te laten
verrassen door wat hij op zijn
omzwervingen tegen komt.
Zo kent elk gebied en elk seizoen haar
charmes. Het Dwingelderveld, dat vlak bij
zijn woonplaats ligt, is voor hem speciaal.
Het is een bijzonder mooi natuurgebied.
De expositie bestaat uit elf prachtige,
op canvas afgedrukte, natuurfoto’s, een
doorlopende film met verschillende foto’s
gemaakt door Erik en een Dwingelderveldquiz. Met deze quiz kan de bezoeker zijn of
haar kennis over het Dwingelderveld testen.
Aanvullend op de expositie geeft
Erik een Dwingelderveldlezing op
9 november aanstaande in het bezoekerscentrum. Hij vertelt over zijn passie voor
fotografie en het Dwingelderveld. De zaal
is open vanaf 19.00 uur en de lezing begint
om 19.30 uur. Vooraf aanmelden is nodig
en kan via www.natuurmonumenten.nl/
bcdwingelderveld.

Verwondering is wat hem drijft en stilte is
voor hem een belangrijk thema.
Deze stilte is tekenend voor al zijn foto’s.
Hij beleeft veel plezier in het ontdekken
van het bijzondere in het ‘gewone’, of het
nu gaat om een dier, een landschap of een
bijzondere lichtinval. Het geeft hem veel
voldoening om via zijn foto’s zijn passie
voor de natuur te kunnen delen.
Sociale media
Erik is erg actief op sociale media.
Wilt u alvast een aantal foto’s zien van Erik?
Of bent u nieuwgierig naar de expositie?
Dan kunt u hem gaan volgen op Facebook,
Twitter en Instagram.
Foto’s: Erik Betlehem

Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden
Een enkele keer, 1x in de week of iedere dag
Warm of koelvers thuisbezorgd
Maaltijdservice Thuis

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

www.zzwd.nl

★
★
★
★
★
★

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!
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5,95
voor maar €
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

Cursus Eerste Hulp aan
Kinderen & Baby’s Ruinen
RUINEN - Een ongeluk zit in een klein
hoekje, zeker met kinderen.
Weet jij dan wat je moet doen?
Ook wanneer het wat spannender wordt
dan alleen een pleister plakken?

van kinderen en baby’s.
De cursus is geschikt voor iedereen die
met kinderen te maken heeft:
zowel (aankomende) ouders, grootouders,
oppas alsook gastouders.

Volg nu in Dorpshuis ‘t Neie Punt in Ruinen
de cursus ‘Eerste Hulp aan Kinderen
& Baby’s’.
Leer wat je moet doen bij de meest
voorkomende letsels, inclusief reanimeren

De cursus duurt 2 avonden en staat
gepland op donderdag 16 november en
dinsdag 21 november van 18:30 tot
22:00 uur. Meer info en opgave:
info@dorpshuisruinen.nl

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. April t/m oktober dagelijks geopend van
10.00 tot 17.00 uur.
November t/m maart: geopend op woensdag t/m zondag van
10.00 tot 17.00 uur. Gesloten op Eerste kerstdag en Oudejaarsdag.

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

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

NOVEMBER

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 1 november ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30–15.45 uur		
Vilten (schilderij) voor jong en oud
		 Opgave: geahooijer@planet.nl

Woensdag 15 november ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 –15.45 uur
Sinterklaasactiviteit i.s.m.
Ondernemend Ruinen
Timmeren/Aankleding dorpshuis
Deelname gratis
Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 3 november
16.00 – 18.00 uur

Woensdag 15 november ’t Neie Punt,
10.00 uur
Bekkema, kledingverkoop

20.00 – 22.00 uur

’t Neie Punt
Filmmiddag, opgave:
geahooijer@planet.nl
Filmavond voor volwassenen

Zaterdag 4 november
19.00 20.45 uur

’t Neie Punt
Workshop Salsadansen
Opgave: info@dorpshuisruinen.nl

Zaterdag 4 november

Open Bedrijvendag Drenthe
Bedrijven in Drenthe openen hun deuren
Info: www.obddrenthe.nl

Woensdag 8 november Basisschool ’t Oelebröd
14.30 – 16.00 uur
Lampions maken. I.s.m. BSO Doomijn,
BSO I.K.C. en De Jonge Onderzoeker
Opgave: geahooijer@planet.nl
Zaterdag 11 november ’t Neie Punt
19.00 20.45 uur
Workshop Salsadansen
Opgave: info@ dorpshuisruinen.nl
Maandag 13 november ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 –15.45 uur
Sinterklaasactiviteit i.s.m.
Ondernemend Ruinen
Aankleding dorpshuis voor intocht 		
Sinterklaas
Deelname gratis
Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 17 november
14.30 –15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Sinterklaasactiviteit i.s.m.
Ondernemend Ruinen
Deelname gratis
Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 25 november Brink en ’t Neie Punt
vanaf 13.45 uur
Sinterklaasintocht
Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Evenementen kunt u aanmelden op: TIP@RUINEN.NET
Muziek, zang en gitaar, op zondag 19 november om 15.30
uur in de Mariakerk in Ruinen
RUINEN - Margit Beukman, zang en Tillmann Reinbeck, gitaar,
verzorgen onder de titel “Gazpacho Andaluz” een concert
waarin traditionele Andalusische muziek wordt gespeeld. Van
componisten als Manuel de Falla, Fernando Ser, Federico Carcia Lorca, Isaac Albéniz, Enrique Granadas.
Kijk op www.muziekindemariakerk.nl voor meer informatie.
ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

