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Volleyballers Vios presenteren
nieuwe kleding

RUINEN - Onlangs zijn de Nevobo damesteams en de dames- en heren recreatieteams
van volleybalvereniging Vios Ruinen in nieuwe kleding gestoken. Dit is gerealiseerd
doordat ze een aantal sponsoren achter zich hebben staan.

Aanleg ﬁetspad Echten-Ruinen
De volgende sponsoren hebben dit mogelijk gemaakt: AAJEE reklame & advies, Beleef
Drenthe Actief, Bork Sloopwerken, Bouwbedijf Henk Hut, Schildersbedrijf Martijn Hut,
Bouwservice Kruithof, De Woonmaat Makelaardij, Lexis Notarissen, Mido Elektro, Noru
Kunststofkozijnen, Snoeken Ruinen, Steenbergen Installatiebedrijf, TM Funderingen, ’t
Vershuus, en Vredenburg Tweewielers.
Volleybalvereniging VIOS bedankt deze sponsoren

Debatavond – Speeddaten met de raad!
DE WOLDEN – Op 13 maart a.s. is de speeddateavond met de gemeenteraad!
Jongeren kunnen er op deze avond achter komen wie hun lover of loser is van de raad,
delen jullie dezelfde ideeën of zijn jullie het totaal niet met elkaar eens?
Dit is de kans om recht in hun gezicht te zeggen wat je nou écht vindt van jouw
omgeving! Wat kan je verwachten? Speeddaten, like-dislike en 1 vs 1 battles. Doe
dit onder het genot van een lekkere borrel in Uitgaanscentrum De Klok in Ruinerwold
vanaf 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.
PS: Vervoer is geen issue, carpoolen met een raadslid uit je omgeving wordt voor je
gehosseld. Laat het ons weten via social media of e-mail!

RUINEN - Binnenkort start
Staatsbosbeheer in samenwerking
met gemeente De Wolden met de
voorbereidende werkzaamheden om
het fietspad tussen Echten en Ruinen te
kunnen realiseren.
In de boswachterij Ruinen worden, aan
de oostzijde van de Ruinerweg, bomen
gekapt om de aanleg van een vrijliggend
fietspad mogelijk te maken. Het tracé is
zo gekozen dat zoveel mogelijk bomen
worden gespaard. Het fietspad wordt dit
jaar gefaseerd aangelegd.

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 21 maart 2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 13 maart 2018, 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
Boetiek de Smederije.
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.)
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* 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, ondernmerscoach.
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 11 maart
PKN-Mariakerk Ruinen* 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. H. Procee
Woensdag 14 maart Biddag
Kruispuntkerk Pesse 19.30 uur Ds. G.M. Arends
Zondag 18 maart
PKN-Mariakerk Ruinen*10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. G. Zijl
* Gedurende de wintermaanden vinden de diensten plaats in
Ontmoetingscentrum de Bron

GEZOCHT
Eeen 2- en 3-zits voor gezin in Ruinen
Kan ook een hoekbank zijn
Maximaal tot € 50,00
Tel. 06 456 656 09
TE KOOP
Wafeltjesijzer z.g.a.n. € 10,00
Centrifuge € 10,00
Bandschuurmachine € 45,00
Kolomboormachine € 50,00
Tel. 0522 859166
TE KOOP
Set Winterbanden Continental alu velg 195/65/R15
5 Gaats ET 45
voor Audi A4 A3/ VW /Seat
K. Waninge, tel. 0522 472 227

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de
belangstelling, kaarten en attenties tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis en mijn herstel thuis.
Tiny van den Hof

GEZOCHT
HULP IN DE BIGGEN/KRAAMSTAL
op de zaterdag- en-zondagochtend
Tevens vragen wij
PARTTIME OF FULLTIME WERKNEMER
ma-vrij in de biggen/kraamstal
B. Beekman • Hees 19 Ruinen
tel. 06 228 204 07 (na 18.00 uur)

Heeft u zich al opgegeven voor
de e-biketocht De Wolden?
RUINERS OF RUNERS

Ien oons dorp bint veule neeje meensen komen wonen.
An het woord “import”heb ik een gloepens hekel; veur
mij bint het nei-Drenten. Heur kiender zult mit oonze
kiender de toekomstige bevolking vormen en ze mut het
samen rooien. Mar de nature van de Drent..die leer ie
niet ien een dag of wat kennen. As een neie ienwoner mit
een zwaore stelling komp dan zeg een Drent niet: ik bin
het niet mit toe eens. Nee, de Drent zeg; meneer zal wel
geliek hebben. Mar det betekent NEE. Neeje ienwoners
hebt miestentied niet veule mit de geschiedenis van een
dorp; olde tradities kent zij niet van heur grootolden. Ja,
wel uut Amsterdam of Heerlen of Vianen of Haarlem.
Mar niet uut Drenthe. Gien wonder..mar het botst wel
ies.
Al eerder heb ik het ien dit stökkie ehad over het plan
umme de overgaank Giesselte in de N 375 of te sluten;
de pervincie wil die weg zoas det het Duurzaom Veilig
maken. Zo as het plan now op de taofel lig zal het
er op die weg, de N 375, wel veiliger worden. Aj de
Westerstraote ien Runen ofsluut wordt e ook veiliger.
Mar de umgeving, de aandere wegen er ummetoe..die
wordt er onveiliger van.
Het plan..zo as het op de tekentaofel lig..mut deur
de bevolking van onderop edragen worden. Zo hebt
de beleidsmakers heur det veur esteld. Mar veur
die “participatie”is weinig edaone. De keren det
het plan klaor lag umme te bekieken is er zo weinig
ruchtbaarheid an egeven det de belangstellenden
haoste op de vingers van oen haanden te tellen waren.
En toen de veurlichtingsaomd er was stunt er een
bord mit de plannen. En alle meensen die daor wat
van zeggen wollen kunden det doon. De man die het
allemaole bedacht har hef die aomd niks op eschreven.
Dorpsbelangen prebeerde nog wat te redden deur
formulieren uut te delen waor meensen heur mening op
kunden schrieven. Mar ik hebben het geveul det det ien
de aktetasse mit egaone is naor een stiltegebied. Of…
as de bedeenker een open heerd hef… dan hef e die er
vaste mit an emeuken; ien het plan det het mannegie
bedacht hef is niks veraanderd. Van onderop edragen
deur t volk; daorvan is gien sprake.
Ien Rune wil haoste gien meensen geleuven det dit plan
er lig. Aj het er over kriegt dan is de reactie; Och..det
zult ze toch niet doon. Of; det zal wel wat mitvallen.
Of; Ik geleuve nooit det ze zo’n drokke overgaank
ofsluut; waor mut dan die 1300 auto’s langes die naor
t Hogevene wilt?
Now..die mut dan over de Postweg; die wilt ze wat
breder maken zodet er meer ruumte is. De grote
boerenwaogens vanof Giesselte..de opraapwagens…
de strontauto’s..al die trekkers..det kooj dan allemaole
tegen op die Postweg. Ik deenke det de pervincie geliek
hef; de N 375 wordt duurzaom veilig en alle wegen er
ummetoe wordt onveiliger. Mar..er bint ook wel een stok
of wat meensen die de weg wel dichte wilt hebben;
mooi rustig veur aj hier veur oen rust bint komen wonen.
Neie drenten. Die weet niet det oonze grootolden er mit
koe of peerd an een halster langes leupen as ze naor
de markt op t Hogevene gungen. Det er zölfs een klein
cafeegien was op Kinholt.
Niks mis mit een aander zien mening. Kan gebeuren. Mar
van de weke har een Runer daor een mooie opmarking
over.”De oversteek Giesselte? Van de Ruiners mag e
dichte; de Runers wilt um lös hollen…”

REGIO - Het belangrijkste wielerweekend van Drenthe komt er weer aan:
De Ronde van Drenthe op 10 en 11 maart! Naast de Ronde van Drenthe op
11 maart a.s., kunt u in dit weekend ook zélf recreatief een rondje ﬁetsen.
Dit jaar is er voor de tweede keer een speciale e-biketocht in De Wolden.
Heeft u een e-bike? Doe mee!
In samenwerking met Stichting Ronde van Drenthe is in gemeente De
Wolden een aantrekkelijke route uitgezet van 45 kilometer. Speciaal voor
e-bikes. De route loopt door De Wolden, over mooie fietspaden waarbij u
volop kunt genieten van de mooie natuur in onze gemeente.
Starttijden
De tocht start op zaterdag 10 maart tussen 09.00 en 09.30 uur. De
start en de finish is bij De Tamboer in Hoogeveen. De route wordt
geheel aangegeven door pijlen en onderweg zijn enkele stempelposten
ingericht. De controle bij de finish sluit om 14.30 uur. U kunt tegen een
‘fietsvriendelijk tarief’ versnaperingen of drinken krijgen. Bij de start en de
finish krijgt u gratis eten en drinken. Na de tocht is er eventueel was- en
kleedgelegenheid bij het Activum in Hoogeveen.
Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor deze tocht via rondevandrenthe.nl. De
inschrijfkosten zijn € 4,00 per persoon. Op zaterdag 10 maart kunt u zich
ook nog ter plaatse inschrijven. De kosten zijn dan € 5,00 per persoon.
De mensen die zich vooraf inschrijven, maken kans op extra prijzen bij
de verloting. De opbrengst van de e-biketocht gaat gedeeltelijk naar het
goede doel. Dit jaar is gekozen voor Drentse ziekenhuizen en het Beatrix
Kinderziekenhuis in Groningen.
Ronde van Drenthe in De Wolden
Op zondag 11 maart is de Ronde van Drenthe. De wielrenners fietsen
dit jaar door De Wolden. Rond kwart voor vier ’s middags komen de
wielrenners in Echten (Echtensedijk, Ruinerweg, Heeseresweg en
Koekangerveldweg). Wethouder Jan van ’t Zand: “Het is belangrijk om
de breedtesport en topsport in De Wolden op de kaart te zetten. Dit jaar
fietsen de wielrenners van de Ronde van Drenthe door De Wolden. Maar
volgend jaar start de Ronde van Drenthe in De Wolden! We hopen daarmee
het fietsen en het fietsgebruik in De Wolden te stimuleren.”

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

Hierbij nodigen we alle leden van DB Rune
van harte uit voor onze jaarvergadering!

Agenda jaarvergadering DB Rune 2017
Donderdag 22 maart 2018, aanvang 20.00 uur, zaal open 19:30 in
Buitencentrum de Poort, Kloosterstraat 12, 7963 AH Ruinen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)

13)

Opening
Notulen van de jaarvergadering 2016
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag 2017 secretaris
Jaarverslag 2017 penningmeester
Verslag kascommissie
Nieuw lid kascommissie
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar zijn mevr. Suzan Glazen
borg en dhr. Martijn ter Bork
Bestuur stelt voor om mevr. Emmy Pieterson, dhr. Ron
Reitsma en dhr. Marnick Pinxterhuis tot het bestuur van
DB Rune te laten toetreden.
Contributie
Rondvraag
Pauze
Programma na de pauze:
Jan van Goor en Berber Jansen komen uitleg geven
over de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe: verbindt
onderwijs, overheid en ondernemerschap in de regio. Het
doel: Innovaties tot stand brengen, de economie
stimuleren, onze dorpen en buurten leefbaar houden
en ons gebied aantrekkelijk maken om te wonen, werken
en ondernemen.
Sluiting

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

STOTIJN

notariaat & mediation

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473

Bestuur vereniging Dorpsbelangen Rune

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Ruinen, Ansen, Eursinge en Echten hebben
wat te kiezen op 21 maart !
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1.
3.
7.
8.
15.
26.

Jan ten Kate
Gerrie Hempen-Prent
Gea Leffers-Heeling
Harold Benning
Jaap Santing
Hendrik Jan Scheper

Maak kennis met deze kandidaten
op onze website!

3

8

26

Ik ze g dœn !

www.gbdewolden.nl

Overdracht wegenwals
Ruinen aan Historische
Vereniging

Door de verkoop van de gemeentewerf in Ruinen moest een
nieuwe plek voor de wals worden gevonden. In samenspraak met
de historische vereniging is gekozen voor de museumboerderij.
Bertha Huizinga nam de wals namens de Historische Vereniging
Ruinen in ontvangst.

RUINEN - Dinsdag 27 februari jl. heeft wethouder Jan ten Kate
de historische wegenwals ‘Olde Berend’ van de voormalige
gemeente Ruinen, overgedragen aan de Historische Vereniging
Ruinen. De wegenwals heeft na 80 jaar gemeentelijke dienst,
een plek bij de museumboerderij Het Pasmanshuus in Ruinen
gekregen.
Historie
De ‘Olde Berend’ dankt zijn naam aan Berend de Roo uit Ruinen,
die de wals naar Ruinen haalde en ook bediende. De zware
wals kwam uiteindelijk in het bezit van de gemeente en heeft
zijn diensten bewezen bij de aanleg van vele verharde wegen in
Ruinen.
De wals, getrokken door een tractor/shovel, legde daarvoor
een route af dwars door Ruinen vanaf Voor de Blanken, via de
Neuzendijk, de Mr. Harm Smeengeweg naar de Oosterweg waar
het Pamanshuus is gevestigd.

Foto: Peter Nefkens

Opnamen openbare ruimte
DE WOLDEN - De komende weken gaat het bedrijf CycloMedia uit
Zaltbommel in onze gemeente 360 graden panoramafoto’s maken.
Hiervoor rijden speciaal uitgeruste voertuigen over alle openbare
wegen. In bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat over voet- en
ﬁetspaden wordt gereden. De gemeente heeft hiervoor ontheﬃng
verleend.
De foto’s worden door de gemeente onder meer gebruikt bij het
beheer van de openbare ruimte, het afgeven van vergunningen, het
beheren van basisregistraties en WOZ-taxaties. Daarbij gelden strikte
voorwaarden die de privacy waarborgen. Zo worden de foto’s niet
op internet gepubliceerd of op een andere wijze openbaar gemaakt.
CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het College
Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1004101. Voor meer
informatie kunt u terecht op www.cyclomedia.nl of bij Ulfert Huizinga,
medewerker Geo-Informatie van de eenheid Advies & Services.

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis

T 06 273 285 79

SPEEDDATES
DINSDAG 13 MAART 10-14 uur
ZATERDAG 17 MAART 10-13 uur
Voor nieuwe medewerkers en vrijwilligers.
Kijk op de site www.zzwd.nl voor de vacatures!

RONDLEIDINGEN
ZATERDAG 17 MAART
BIJ ZZWD IN RUINEN
De meest complete
zorgaanbieder in De Wolden
www.zzwd.nl
Nabij

Vertrouwd

Gastvrij

om 10, 11, 13.30 en 14.30 uur.
Start in het restaurant in ‘t Neie Punt.
Voor nieuwe medewerkers, vrijwilligers
en overige belangstellenden.
Kom kennismaken met ZZWD, met ons
brede aanbod aan zorg en dienstverlening!

Op veler verzoek, hebben wij onze
openingstijden verlengd!!
Elke donderdag van 11.00 tot 18.00 uur!!
Op de Brink in Ruinen
Voor donderdag 8 maart hebben wij weer heerlijke aanbiedingen
ASSORTIPAKKET

€ 5,00 kibbeling + € 5,00 visfriet + 2 lekkerbekken

€ 12,50

4 GROTE LEKKERBEKKEN
Incl. saus

€ 11,00

FAMILIEPAKKET
500 gram kibbeling (incl. saus) + 2 lekkerbekken + 2 zoute haring

€ 15,00
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MODESHOW
VA N O N Z E V O O R J A A R S / Z O M E R C O L L E C T I E
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DINSDAG 13 MAART 2018
10.00 UUR | 14.00 UUR | 19.00 UUR

IN ONZE WINKEL AAN DE WESTERSTRAAT | AANMELDING: 0522 473 240

WOENSDAG 14 MAART 2018
19.30 UUR

DORPSHUIS BUDDINGEHOF RUINERWOLD | AANMELDING: 0522 473 240 OF 0522 481 340
Laat ons even weten dat u komt, dan reserveren wij een plekje voor u!
Boetiek De Smederije | Westerstraat 12 Ruinen | 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl

LET OP! Dinsdagochtend en dinsdagmiddag VOL!

NEE!

!

Speeddaten, like-dislike en 1 vs 1 battles:
allemaal onder het genot van een hapje & drankje
in Uitgaanscentrum De Klok, Dijkhuizen 33, Ruinerwold
van 19.30 - 21.00 uur
Aanmelden hoe
ft niet, je kunt gew
oon binnenlopen.
Tot de 13e!

• Financiële administratie
• Jaarrekening & begroting
• Ondernemers coaching
• Belastingaangifte
(ook voor particulieren)
• Subsidie
• Inhuur interim controller
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Uw financiële administratie op orde en ‘in control’.
Trompenweg 6 • 7963 DL Ruinen
info@kooshulzebosadministraties.nl
06-49892028 • www.kooshulzebosadministraties.nl

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen.1 november tot 1 april: geopend op woensdag t/m
zondag van 10.00 – 17.00 uur.
In de schoolvakanties is het bezoekerscentrum elke dag geopend.
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld:
voor sommige activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk:
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 mei t/m oktober.
Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

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.
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 daarbij horen.
14.00 – 15.30 uur, start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse
22
‘Puntjes op de i’ in ’t Neie Punt te Ruinen
Krijgt u een foto niet bij een What’s app bericht of lukt het niet om een
app te installeren op uw tablet of laptop? Sinds enige tijd kunt u terecht
bij de vrijwilligers inlooppunt ‘Puntjes op de i’ in ’t Neie Punt te Ruinen.
Elke maandagavond van 19.00 – 20.00 uur helpen zij u graag verder
met bovenstaande, óf andere kleine, vragen rondom het gebruik van uw
tablet, smartphone of laptop. Het inlooppunt is kosteloos.

MAART
Zaterdag 17 maart

Sporthal de Marse, uitvoering D.O.O.
www.dooruinen.nl

Zaterdag 17 maart
19.00 uur

’t Neie Punt, Latin dansavond
Opgave info@dorpshuisruinen.nl
Internationaal Eetcafe,
vanaf 18.45 uur deuren open

’t Neie Punt, Latin dansavond
Opgave info@dorpshuisruinen.nl

Zondag 18 maart
14.30 – 16.30 uur

Krokusconcert door alle koren uit Ruinen
Mariakerk

Zondag 11 maart
10.00-14.30

Off-Roadrit MC’80 Ruinen
Echtenseweg 17, Ruinen

Dinsdag 20 maart
14.30-15.45 uur

Dinsdag 13 maart
19.00 uur

Boetiek de Smederije – Westerstraat
Modeshows

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
samen met BSO’s en VVVo
Palmpaasstokken maken
Opgave: geahooijer@planet.nl

Dinsdag 13 maart
14.30 uur

Optreden Dwingeler Piratenladies
Iedereen is van harte welkom!

Woensdag 21 maart
14.30 uur

’t Neie Punt
Optreden Shantykoor Spier

Woensdag 14 maart

Vrijdag 23 maart
15.30-16.45 uur

19.30 uur

Boetiek de Smederije – Buddinghehof
Ruinerwold
Modeshow

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Kookclub: we gaan sushi maken!
Opgave: geahooijer@planet.nl

Woensdag 14 maart
14.30 uur

’t Neie Punt
Audities voor De Wolden got Talent

Zaterdag 24 maart
19.00 uur

’t Neie Punt, Latin dansavond
Opgave info@dorpshuisruinen.nl

Donderdag 15 maart
20.00 uur

Finale Hersengymnastiek
’t Neie Punt

Woensdag 28 maart
15.30-16.45 uur

Vrijdag 16 maart

’t Neie Punt
Nationale Pannenkoekendag
Kinderen bakken pannenkoeken
voor ouderen
Bingo
Aansluitend eten we gezamenlijk
pannenkoeken
Alle ouderen zijn van harte welkom, wel
graag opgeven bij
info@dorpshuisruinen.nl

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Thema Pasen. Paasstukjes maken,ei
tmmeren en een paasspeurtocht.
Activiteiten voor jong en oud!
Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 10 maart
14.30 uur-16.30 uur

’t Neie Punt
NL-doet: We gaan o.a. bloempotten
beschilderen met Welkom
Deelname is gratis. Kinderen die mee
willen doen kunnen zich
opgeven bij geahooijer@planet.nl

Zaterdag 10 maart
19.00 uur

15.00 uur
17.00 uur

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net , www.ruinen.nl
en www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op:
ruunderwaopen@hotmail.com

Ondanks die lastige crisis jaren is Optiek Ruinen overeind gebleven.
Hoe was dit nu mogelijk. De ketens vochten elkaar de tent uit in die periode.
Steeds lagere prijzen en soms 1, 2 zelfs 3 brillen “gratis”.
Maar er bestaat meer dan alleen een lage prijs.
Verantwoord je werk doen zonder blabla…
Iedere klant is gelijk: jong of oud, wel of geen zorgverzekering, maakt niet uit.
Samen op zoek naar de mooiste bril. En als we er samen niet uit komen neem
je brillen gewoon mee naar huis. Even rustig thuis overleggen.
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Heel normaal, brillen zijn te duur om de verkeerde te kiezen.
Hoe de ketens het nu gaan aanpakken laat zich voorspellen.
Met hun prijzen hebben ze de bodem bereikt. Ze kunnen alleen nog maar
omhoog. Waarschijnlijk gecamoufleerd met een vaag merklabel.

Dus wie de komende jaren een mooie bril wil kopen
doet dit gewoon in Ruinen.
Europese kwaliteit en verantwoord geproduceerd!

Op naar het volgende jubileum!

Oosterstraat 2 | 7963 AC Ruinen | T 0522 473328
Openingstijden: di, do, vr
09.30 - 12.00 uur en 13.15 - 17.30 uur
woe en za
09.30 - 12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak ( 0522) 473328

