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Veel kleur tijdens najaarsmodeshows
Boetiek De Smederije
RUINEN – Wat zijn de trends deze herfst en winter? Boetiek de Smederije aan de
Westerstraat in Ruinen liet het zien aan het enthousiaste publiek vorige week tijdens een
serie inspirerende en drukbezochte modeshows in zowel de boetiek als op de catwalk
in de Buddinghehof in Ruinerwold.
De modecollectie voor dames van het najaar en winter 2018/2019 is kleurrijk. Het
kleurenpalet is vrolijk en bevat o.a. geel, petrol, rood, nevelblauw, paars, warm en herfstig
oranje, bruin, olijfgroen en zijn goed te combineren met zwart, grijs en donkerblauw.
Ruiten, strepen, bloemen- en dierenprints bepalen het modebeeld komend seizoen.
Heel mooi om te zien zijn de invloeden van het verleden in de huidige modetrends. Zo
zie je de rood/zwarte Schotse ruit -waarvan de lijnen wel een beetje schots en scheef
mogen zijn-, de pied-de-poule/coq ruit en de ribbeltruitjes uit de seventies terug. De
gebruikte stoffen en materialen zijn uiteraard aangepast aan de huidige tijd en lekker
comfortabel.
De door eigenaresse Lieneke Smit met zorg samengestelde setjes werden geshowd
door de modellen Marieke, Dineke, Klaasje, Willy en Roelie en zijn slechts een deel van
de collectie van De Smederije.

© Annetta Dekker
Accessoires zoals mooie sjaals, kettingen, tassen en riemen, zijn
ook ruim verkrijgbaar. De schoenen en laarsjes die de modellen
tijdens de shows dragen zijn privé-eigendom.
De presentatie was zoals gebruikelijk in handen van Trudy. Na
afloop was er traditiegetrouw een verloting en gelegenheid om de
garderobe aan te vullen.
De merken die in Boetiek De Smederije te vinden zijn o.a.: Angels,
MAC, Zerres, Anotherwoman, Dreamstar, Dolce Vita, Enjoy,
Roberto Sarto, S’questo en Setter.

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 24 oktober 2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 16 oktober 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
Thuiskapster Hennie
Uw kapster aan huis
Hennie Heeling-van Laar
T. 0522 472510 of M. 06 429 358 27

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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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

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

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

Glas: in de glasbak		

De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 11.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.nl

0900–8844

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

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 14 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Zaterdag 20 oktober
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber
Zondag 21 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber

KIES VOOR:
MODE, KWALITEIT en AANDACHT

Open op

Dinsdag, donderdag en vrijdag
09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Woensdag en zaterdag 09.30-12.00 uur
Oosterstraat 2 | 7963 AC Ruinen | T 0522 473328

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

Westerstraat 59 7963 BB Ruinen
06-51282183 info@frankechtenhoveniersbedrijf.nl

Kinderwagenmuseum vestigt zich in Echten
ECHTEN – Sinds 1 oktober jl. is Echten een museum rijker, want het in ‘t Huus met de Belle is nu een prachtige verzameling oude en
antieke kinder- en poppenwagens te bewonderen. Het Kinderwagenmuseum van eigenaresse Marianne Elsinga opende 4 oktober jl. de
deuren voor het publiek.
Het Kinderwagenmuseum, waar ook andere historische kinderspullen zijn te zien is niet alleen een aanwinst voor de toeristische omgeving,
maar ook aanstaande moeders kunnen er een babyshower organiseren en in de authentieke, nostalgische sfeer gefotografeerd worden.
De openingstijden zijn dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Voor meer info: www.nostalgischekinder-enpoppenwagens.nl

Hersengymnastiek
RUINEN - Het 41e seizoen van de hersengymnastiek staat op het punt van beginnen. Er hebben zich al een groot aantal teams aangemeld.
De mogelijkheid bestaat nog om u op te geven en mee te doen.
Er zijn 6 voorrondes op de donderdagavond in ’t Neie Punt, waar elk team wordt verwacht. Een team bestaat uit 3 personen. Informatie
en opgave tot uiterlijk 14 oktober bij: harry-smit@home.nl of telefonische opgave bij Jans Prikken: 0522-471270.

Extra service 14 0528
DE WOLDEN - Dagelijks bellen veel inwoners met de gemeente
en soms met velen tegelijk. De wachttijd kan hierdoor oplopen.
Om dit te voorkomen heeft gemeente De Wolden vanaf maandag
17 september jl. een extra service geïntroduceerd. Dit is de
callbackservice: inwoners van De Wolden kunnen de gemeente
laten terugbellen.

VLEUKEN

Aj wilt leren vleuken..dan muj een geite kopen. Det was altied
het advies bij oons ien huus toen wij oonze Dora nog hadden.
Oonze Dora was een hele mooie witte geite die volgens oons
de geslepenheid van een vos mit ekregen har. Dora wol wel
grös vreten, mar allent op een stee die ze zölf ekeuzen har
en zéker niet achter een ofscheiding van gaas. Natuurlijk har
mien man een vree emeuken. Een mooie stevige soort gaas
det niet zo gauw gunk hangen. Mar Dora hölt het koppie wat
scheve….mat de ofstaand, namp een anloop en sprunk er
smeu overhen. Toen mien man de vree hoger meuk namp ze
gewoon de anloop wat langer.
Ze was drok op het jonge greun ien oonze greuntetuun. Mar
ze har pech want det jonge greun kweekten wij as bijspieze
veur de middagpot. Mien man pakte heur dan bij het oor
en det vunt ze niet plezierig; amit bleef ze dan ook wel een
dag ien heur weide. Mar as ze er ies weer uut was en ze
heurde van wied of mien man an komen fluiten dan namp ze
een sierlijke zwaai trogge en stunt rustig te neerkauwen of
ze de hiele dag daor estaone had. Gien Heras Hekwerk was
bestaand tegen Dora’s uutbrekerije. Aj wilt leren vleuken..
juustem. Mar een geite kopen is niet meer neudig; ie kunt
ook tillefoon van TWEAK nemen.
Det hebben wij sedert de glasveze kabel edaone. Spiet as
alle haoren op oonze heufd. De tillefoon warkt vaker niet dan
wel. En dan begunt er een raar soort teneelspel.
Ie belt en heurt een menu det ik onderhaand uut de kop
kenne. Ik kan het wel veurdagen...
‘Dit gesprek kost de gebruikelijke belkosten. Een bijzonder
goede dag en welkom bij Tweak. De internetprovider voor
glasvezel. Dit gesprek kan worden opgenomen maar alleen
voor trainingsdoeleinden. Wij zijn niet Tweak Nieuws; zij zijn
een heel ander bedrijf en we kunnen u dus niet helpen. U
kunt hen vinden onder Tweak Nieuws .nl’.
En nao die bosschop kreej meziek op de koptillefoon; aj
tweej vassie van dreej menuten eheurd hebt de mededeling:
u bent de tweede wachtende in de rij. Bedankt voor uw
geduld. En dan duurt het nog tweej stokken meziek, weer
dank voor uw geduld (hoezoo..det is al lange op) En dan nog
éne wachtende veur ie an de beurt bint. Dik 26 menuten ien
de wacht is heel gebruukelijk. Op de mobile tillefoon mit zo’n
pre paid kaorte; tweej heb ik er leeg ebeld. En nog altied bin
ie de wachtende ien de rij. En umdet ien die tied de blooddruk
naor boven vlög bedaankt ze oe nog weer veur oen geduld.
En aj dan toch an de beurt bint dan muj mit de tillefoon an t
oor op de computer Tweak anvinken; ze leert oe umme “de
router” ien de meterkaste lös te zetten; veur baby-boomers
al een hele kuunst. Daornao kriej wat anwiezings en laot ze
weten det ie op de computer wat dingen mut regelen; dan
belooft ze wieder te warken en as ie alles edaone hebt wat
ze wilt dan muj ze even weer bellen. Det vien ik een starke
tekst. Ene vraogen um trogge te bellen die oe mobiel belt
umdet de vaste tillefoon het niet döt. Daj ze mut bellen... Ja,
det zuk wel willen. ak mar kunne ak mar kunne.
Ik har de leste tweej weken al veer beltegoed kaorten op
en nog gien vaste tillefoon weer. Kwaod eworden heb
ik glasvezel de wolden ebeld; zij zetten vaort achter de
meensen ien Almere; ik kan weer bellen. Ik zee al; ik hoeve
gien geite te kopen umme het vleuken te leren; ik heb Tweak.

Als het algemene nummer wordt gebeld, kan de beller na één
minuut wachten de cijfers van zijn/haar telefoonnummer intoetsen.
Zodra er geen wachtrij meer is, belt een medewerker van de
gemeente terug.
Deze medewerker maakt deel uit van het telefoonteam van de
Samenwerkingsorganisatie De Wolden en Hoogeveen. Dit team
beantwoordt telefoontjes die via het algemeen nummer 14 0528
binnenkomen.
Eerste gemeenten in Drenthe
De gemeenten De Wolden en Hoogeveen zijn de enige gemeenten
in Drenthe die deze callbackservice aanbieden.

Webcareteam: Snel en
gemakkelijk contact met
politie via social media
DE WOLDEN - De politie in heel Drenthe is nog sneller bereikbaar
via social media. Na het succesvolle voorbeeld van onder andere
de politie in Oost-Nederland heeft ook de politie in Drenthe een
webcareteam ingericht.
Elke inwoner in de provincie Drenthe kan via de social mediakanalen
zoals Facebook, Instagram en Twitter tips, meldingen en vragen
achterlaten.
Facebook: @politiebureauHoogeveen & @politiemeppel
Instagram: @polzuidwestdrenthe
Twitter: @PolitieDeWolden
Het webcareteam staat dagelijks klaar tussen 14.00 en 22.00 uur.
Op korte termijn wordt dit al uitgebreid naar tussen 9.00 en 22.00
uur. Maar ook vragen die buiten deze periode gesteld worden,
worden natuurlijk opgepakt.

Disco en bingo op
zondagmiddagactiviteit
DE WOLDEN – De zomer is weer voorbij en de
zondagmiddagactiviteiten voor mensen met een beperking gaan
weer van start. Op zondag 14 oktober a.s. staat er een disco en
bingo op het programma. Heb je zin om te dansen en om een
spelletje? Dan ben je van harte welkom!
De middag begint om 14.00 uur en is in ontmoetingscentrum De
Boerhoorn. De organisatie van deze middagen is in handen van
de vrijwilligersgroep van de zondagmiddagactiviteit en Welzijn De
Wolden.
Voor meer informatie over de entreekosten en activiteiten kunt u
contact opnemen met Lotte Koolhof, tel. 0528 – 378686 of per
mail lottekoolhof@welzijndewolden.nl

Subsidie Initiatiefrijk
toegekend aan tien nieuwe
projecten
DE WOLDEN - Tien nieuwe projecten krijgen subsidie vanuit de
subsidieregeling ’Initiatiefrijk De Wolden 2015-2018’. Gezamenlijk
ontvangen ze € 314.376,-. Met initiatiefrijk De Wolden ondersteunt
de gemeenteraad initiatieven die een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid in de gemeente. Drie projecten noemen we hier als
voorbeeld.
Inwoners van De Wolden zijn niet bang om ook grote projecten aan
te pakken. Zo gaat de Vereniging voor Toeristisch Recreatief Belang
Ruinen er voor zorgen dat het wandelknooppuntennetwerk in de
gemeente compleet wordt gemaakt door middel van knooppunten
in en rondom Ruinerwold, Echten en Ruinen. Het eerste weekend
van juli 2019 vindt er in Echten een Trekkerbehendigheidswedstrijd
plaats. Een spektakel met trekkers waarvan de bestuurder allerlei
moeilijke opdrachten moet volbrengen. En voor de jongere
bestuurders zijn er onder andere een traptrekkerwedstrijd,
knuffelweides en een springkussen.
Derde voorbeeld is het symposium ‘sterke vrouwen’ op 26 januari
2019, dat wordt georganiseerd door Het netwerk Land van De
Reest (afdeling van Vrouwen van Nu). Het symposium gaat over
het vergroten van het bewustzijn van de mogelijkheden van
vrouwen. Er vinden verschillende activiteiten en workshops plaats.
Keerzijde van het succes
Burgemeester de Groot is blij met de nieuwe projecten. “Het is
weer een bevestiging van het succes van de formule: en van de
betrokkenheid van de inwoners van De Wolden”, aldus burgemeester
Roger de Groot. Er is volgens hem ook een keerzijde. “Het einde

van het budget is nu wel in zicht. De afgelopen jaren is het budget
van Initiatiefrijk De Wolden extra aangevuld door de gemeenteraad
en vanuit het project Vitaal Platteland door de Provincie Drenthe.
Voor het laatste kwartaal van 2018 is desondanks nog maar een
klein bedrag over”. Dat betekent dat waarschijnlijk niet alle nieuwe
aanvragen van ronde 4-2018 in het budget passen. De gemeente
kiest dan voor projecten die het meeste invloed hebben op het
sociaal domein en op de leefbaarheid, sociale infrastructuur en
sociale vitaliteit van een dorp of gemeente. Het college van De
Wolden rekent erop dat Initiatiefrijk in 2019 wordt doorgezet.
Zelf aan de slag?
Een aanvraag kan ingediend worden via www.dewolden.nl/
initiatiefrijk. Op deze webpagina vindt u ook meer informatie. Heeft
u nog vragen of wilt u een schriftelijk aanvraagformulier dan kunt u
bellen met 14 0528 of een e-mail sturen naar
gemeente@dewolden.nl.
Ook wanneer u hulp nodig heeft bij het indienen van een aanvraag
of niet zeker weet of uw project past binnen deze subsidieregeling,
dan kunt u contact opnemen.
In het rijtje met de overige 7 projecten met toekenning staan
Ruinen en Echten:
-Stichting De Es in Echten organiseerde Kunst op de Deel begin
september met artiesten uit de omgeving en een tentoonstelling
van antieke kaarten.
-VV Ruinen gaat gezamenlijk met andere gebruikers van sportpark
De Baete de accommodatie opknappen.
Ruimte voor initiatief
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting
voor 2015 besloten meer ruimte te bieden aan initiatieven van
inwoners. Ook de provincie Drenthe levert een bijdragen aan
de projecten. Jaarlijks stelt de provincie € 50.000,- beschikbaar
aan de gemeenten, die het vervolgens inzetten om de inwoners
financieel te steunen in de uitvoering van de plannen.

Herfstontdektochten
en schapendagen bij
Bezoekerscentrum
Dwingelderveld
RUINEN - Met een jas en laarzen aan ga je in de herfstvakantie
op ontdekkingstocht in de natuur. Van 13 tot en met 28
oktober pakt bezoekerscentrum Dwingelderveld uit met
een groot aanbod aan herfstactiviteiten voor jong en oud.
Ga mee met een huifkartocht, een paddenstoelenwandeling
of ga creatief aan de slag met wol tijdens de schapendag.
Bij het bezoekerscentrum aan de Benderse 22 in Ruinen
heb je verschillende mogelijkheden om de natuur te
beleven. Meer informatie over de activiteiten en aanmelden
op www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld. Vooraf
aanmelden voor excursies is nodig.
Heb je altijd al willen zoeken naar paddenstoelen? Of wil
je leren vilten met schapenwol? Dan kan je tijdens de
verschillende OERRR-dagen tussen 13.00 en 15.30 uur bij
het bezoekerscentrum terecht.

Foto: Natuurmonumenten – Rene Koster

Iedere OERRR dag heeft een ander thema.
Denk bijvoorbeeld aan de paddenstoelendag, met een
mini-excursie en een paddenstoelentafel. Of schapendag
waar kinderen gaan vilten met gekleurd schapenwol.
Het actuele programma staat op de website van
natuurmonumenten.

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor sommige
activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op
www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelerveld
Schaapskudde Ruinen
Kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte is voor publiek toegankelijk. De
toegang is gratis. De molen is iedere zaterdag open van 9.30 tot
13.00 uur.
Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Openingstijden: woensdag 17 oktober en woensdag 24 oktober
van 14.00-17.00 uur
Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485
Klaverjassen
Elke vrijdag in de even weken Café Hees
TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen
t/m 1 oktober: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 9.3017.00 uur, zondag 13.00-17.00 uur

OKTOBER
Woensdag 10 oktober
19.30 uur

’t Neie Punt, Drenthe Cursus
Opgave: info@dorpshuisruinen.nl

Donderdag 11 oktober
10.30 – 13.00 uur

Broodje Brandweer,
Brandweerpost Ruinen
Kloosterstraat 5 Ruinen

Donderdag 11 oktober
14.30 uur

’t Neie Punt, aas
Gezellig koffiedrinken met
Anneke Vermaas

Vrijdag 12 oktober
14.30 – 15.45 uur

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

Zaterdag 13 oktober
18.45 uur

’t Neie Punt Internationaal Eetcafé
Opgave: eetcaferuinen@gmail.com

Zondag 14 oktober
14.00 uur

Bockbiertocht,
diverse horecabedrijven Ruinen
Start Café Hees / Brinkzicht

Maandag 15 oktober
19.00 uur

’t Neie Punt
Optreden Mannenkoor Uffelte
Voor iedereen, dus komt allen!

Dinsdag 16 oktober
10.00 – 12.00 uur

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
’t Neie Punt
Elke eerste donderdag van de maand om 19.30 uur schaken in
’t Neie Punt. Een aantal nog resterende leden van de schaakclub
willen proberen om de club nieuw leven in te blazen. Inlichtingen
kunnen worden verkregen bij Gerrit ter Wee, tel: 0522-472404
of Geert Roelof Steenbergen, tel. 0522-473404. Kom vrijblijvend
binnenlopen en meedoen.
’t Neie Punt
Repair Café iedere laatste maandag van de maand van
13.00-16.00 uur
’t Neie Punt
Eerste hulp bij internetten, elke donderdag van 11.00 – 12.00 uur.
Neem uw eigen tablet, telefoon of laptop mee
(i.s.m. de bibliotheek)

Woensdag 17 oktober
19.30 uur

’t Neie Punt, Drenthe Cursus
Opgave: info@dorpshuisruinen.nl

Vrijdag 19 oktober
19.30 uur

Vrijwilligersfestival voor alle
vrijwilligers van de Wolden
Buitencentrum de Poort
Aanmelden: info@dorpshuisruinen.nl

Zaterdag 20 oktober
18.30 uur

’t Neie Punt
Kerkdienst

Zaterdag 20 oktober
20.00 uur

Café Quiz
(opgave in teams van 5/6 pers.)
Café Hees / Brinkzicht

Zondag 21 oktober
18.45 uur

’t Neie Punt Internationaal Eetcafé
Opgave: eetcaferuinen@gmail.com

Vrijdag 20 t/m 26 oktober Africaloop Ruinen
Start dagelijks bij
Café Hees / Brinkzicht
Info: andreasmanna.org
Woensdag 24 oktober
19.30 uur

’t Neie Punt, Drenthe Cursus
Opgave: info@dorpshuisruinen.nl

Maandag 29 oktober
13.00 – 16.00 uur

’t Neie Punt
Repair-Café

’t Neie Punt
Kledingverkoop Renee Pama en
Gero Footwear

Woensdag 31 oktober
14.30 – 15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Timmerclub
opgave: geahooijer@planet.nl

Woensdag 17 oktober
14.30-17.00 uur

Sporthal de Marse Ruinen
Badmintontoernooi voor
basisschoolkinderen
uit Ruinen en Echten groep 5 t/m 8
Opgave: www.actiefnaschooltijd.nl

Woensdag 31 oktober
19.30 uur

’t Neie Punt, Drenthe Cursus
Opgave: info@dorpshuisruinen.nl

Woensdag 17 oktober
14.30-15.45 uur

’t Neie Punt
Herfstbingo voor iedereen
Opgave: geahooijer@planet.nl

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

WONING VAN UW DROMEN GEZIEN
TIJDENS DE OPEN HUIZEN DAG?
EN, GAAT U DE
STAP ZETTEN?
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

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:
T: de Wijk 0522 - 440 473

STOTIJN

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Roberto Sarto | Anotherwoman
Soquesto | Enjoy

