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Metamorfose Bezoekerscentrum
Dwingelderveld van start
RUINEN - De plannen zijn klaar en alle voorbereidingen zijn getroffen voor de verbouwing
van de huidige expositie van bezoekerscentrum Dwingelderveld. De werkzaamheden
duren van 26 oktober tot 1 maart 2016. Vanaf maandag 26 oktober tot en met dinsdag
10 november is bezoekerscentrum Dwingelderveld geheel gesloten. Daarna opent op
woensdag 11 november een tijdelijke informatiebalie aan de zijkant van het gebouw.
Bezoekers kunnen hier tijdens de verbouwing terecht voor informatie. Deze tijdelijke
informatiebalie is geopend van 10.00 tot 16.00 uur op woensdagen, zaterdagen en
zondagen.
Vanaf maart kunnen de bezoekers getuige
zijn van de metamorfose van het
bezoekerscentrum van Nationaal Park
Dwingelderveld. Nieuwe inrichting
De huidige expositie van het bezoekerscentrum krijgt na 14 jaar een opfrisbeurt.
Er komen vijf grote meubels met elk een
thema gerelateerd aan dit grote, natte
heidegebied.

De wol is eigenhandig gewassen, geverfd,
gesponnen en gevilt. Dit geheel vormt het
landschap met daarin de opvallende
landmarks als de radiotelescoop, de
schaapskooien, vogelkijkhutten en de
omliggende dorpen van het
Dwingelderveld.

De herinrichting wordt gefinancierd door
provincie Drenthe, Life en Natuurmonumenten. Maquette van wol. De blikvanger
van de nieuwe expositie is de maquette
van wol van de eigen schaapskudde.

Tijdens de verbouwing blijft het centrum
beperkt open met een tijdelijke infobalie
en toiletvoorziening. Bezoekers kunnen
binnen lopen voor informatie over het
natuurgebied en de verbouwing. Daarnaast
is er een beperkte mogelijkheid om een
kopje koffie te komen drinken en zijn er
een aantal producten verkrijgbaar uit het
assortiment van Natuurmonumenten.
Liefhebbers kunnen alvast een impressie
krijgen van de nieuwe expositie.
De tijdelijke informatiebalie is vanaf
11 november geopend op woensdag,
zaterdag en zondag van 10.00 tot
16.00 uur. Tijdens vakanties is de balie
dagelijks geopend.

Kunstenares Erna van Sambeek heeft
samen met een groep enthousiaste
vrijwilligers van Natuurmonumenten deze
maquette ontworpen en gerealiseerd.

Meer informatie over het Dwingelderveld en
de verbouwing van het bezoekerscentrum
is te vinden op www.natuurmonumenten.nl/
bcdwingelderveld.

De thema’s zijn: Drents heideschaap,
vogels, water, OERRR en geschiedenis
van het esdorpenlandschap. Bezoekers
kunnen zich oriënteren aan de hand van
een omgevingskaart die op de vloer is
geprint. Aan de wanden komen
informatiepanelen met foto’s van de
10 highlights van het Dwingelderveld.
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Heerlijk warme

SCHIPPERS- &
FLEECETRUIEN
Vanaf € 19,95

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

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

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

www.biketotaal.nl

•
•
•

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 21 november 2015
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 10 november, 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

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.)

112

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

0900–8844
Glas: in de glasbak		

Kleding: Kledingbox bij de C1000

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

Huisartsenpraktijk Ruinen

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

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

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 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

Kerkdiensten
Zondag 8 november
PKN-Mariakerk Ruinen
Voorhofkerk Pesse

Zondag 15 november
PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse
Kruispuntkerk Pesse

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. C. ‘t Lam

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Ds. B. Hagen
Ds. G. van Zanden
Ds. G. van Zanden

Dierenarts De Wolden

Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Fysiotherapeuten

R.T. Schreuder / G. Boesjes, tel. 0522-472045

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden

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

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

Educare, praktijk voor psychologie

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

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

Vergadering van
uw bedrijf of
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Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

UW RIETEN DAK
WEER ALS NIEUW!
mosvrij.
Wij maken uw rieten dak n.
de
Vraag naar de mogelijkhe

Specialismen:

• Glasbewassing
• Schoorsteenvegen
• Vloeronderhoud
• Gevelreiniging
• Eénmalig
schoonmaken
• Uitlenen mankracht

Ons bedrijf heeft vakkundig
geschoold personeel in dienst,
dus een betere garantie voor
goed en grondig werk.

VERSCHOMA B.V. is VCA*
gecertificeerd en staat voor
strakke regels op het gebied
van veiligheid, milieu en
welzijn.
Voor bedrijf en particulier.
Door onze zeer goede

Voor inlichtingen: kostenbeheersing zijn
VERSCHOMA B.V.
Echtenseweg 13a
7909 HV Hoogeveen
Tel. 0528 - 25 1504 /
272844 of
06 - 53 299 775
verschoma@zonnet.nl

wij in staat
om scherpe
aanbiedingen
voor u te
maken.
Bel maar
eens!

R

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, Obvion, Aegon,
Nationale Nederlanden, RegioBank, BLG, ING
en vele anderen.
1e gesprek gratis!

De Wolden
Financiële dienstverlening

Hypotheken Sparen Beleggen Lenen Verzekeren
Tel. 0522- 472 528 Email: balieruinen@wolden.nl Web: www.wolden.nl

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de

Zelfstandig Adviseur

Durf jij het aan?
Column

minimama
Mijn computer weet alles.
Hij prijst pagina’s aan, artikelen en sites,
vol ideeën.
Over sporten, oefeningen, trainingen,
gezond eten.
Hij stelt voor dat ik volg: personal
trainers, challenges.
Dus ik lees, like, klik op deelnemen,
wil goed bezig zijn.
En bereid me voor;
Knip mijn nagels, scheer mijn benen,
knip mijn haren, bezoek het toilet.
Het kan gebeuren!
Voor de zekerheid blaas ik nog even
wat stof van de weegschaal…..
Helaas….de wijzers zijn onverbiddelijk.
Ze vertellen me wat ik eigenlijk al wist.
Alleen kijken, lezen, volgen helpt niet.
Er zal meer moeten gebeuren.
Dan achter de computer zitten.
Gevolgd worden door cookies.
Wat weten ze niet,
zelfs de containers zijn gechipt.

Spooktocht Ruinen op
zaterdag 7 november 2015
RUINEN - Op zaterdag 7 november 2015 kunnen kinderen en volwassenen meedoen aan de
spooktocht van VVVo Ruinen. De tocht van ongeveer 3,5 kilometer in de omgeving van Ruinen
begint met het vertellen van een legende op een speciale locatie. Wie durft er na het horen van
deze legende nog op pad?
Kinderen en volwassenen die mee willen
lopen, kunnen zich inschrijven bij Café Hees in
Ruinen. De inschrijving voor kinderen van de
basisschool begint om 18.30 uur.
Kinderen van de basisschool mogen gratis
meedoen. Voor de begeleiding gelden de
Zij starten vanaf 19.00 uur en mogen alleen
prijzen voor leden en niet-leden.
onder begeleiding meelopen met de
spooktocht. De volwassenen kunnen zich
Kijk voor meer informatie op de website,
vanaf 19.30 uur inschrijven voor de tocht en
facebookpagina of de advertentie elders in
starten vanaf 20.00 uur met lopen.
dit blad.

Voorstelling ‘Bovenkamer’
in Buddinghehof

REGIO - 17 november a.s. speelt Thomas Borggrefe de ontroerende voorstelling
Bovenkamer in Ruinerwold. Op subtiele wijze geeft deze voorstelling informatie over
het proces van dementie, de werking van de hersenen en de betekenis van muziek.
Thomas Borggrefe maakt de complexe problematiek rond dementie begrijpelijk,
invoelbaar en bespreekbaar.
maar in zijn bovenkamer kijken”. Feitelijke
informatie wordt afgewisseld met
humoristische anekdotes uit de praktijk.
Thomas Borggrefe werkt als 24 jaar met
mensen die dementie hebben en heeft
materiaal in overvloed. Door dit
interactieve deel, krijgt de voorstelling nog
meer betekenis.Thomas Borggrefe is acteur
en theater-maker. ‘Bovenkamer‘ is zijn
vierde voorstelling over dementie. Tevens
werkt hij als geestelijk verzorger in een
verpleeghuis. De voorstelling begint
om19.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur in
Dorpshuis De Buddinghehof, Dijkhuizen 66
Ruinerwold. Toegang is gratis, er is koffie
of thee tegen kleine vergoeding.

Om te kijken wat ik, weggooi, straks
ga betalen.
Ik vlucht voor het digitale, ga wandelen
langs de sloten.
Mountainbiken door het bos.
Genieten van de rust, onvindbaar….
Tring, tring, ttttttttrrrriiiinnnnggggg.
“Waar ben je??”

- ie weet wè wie Adverteren?
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Een man wordt dement
Meneer Meijer raakt steeds meer kwijt:
een horloge, woorden, herinneringen….
maar muziek heeft hij nog wel én zijn zoon.
Een zoon die zorgt en teder zijn hand vast
houdt.Bovenkamer laat ons de belevingswereld zien van een voormalig dirigent die
dementie krijgt.
De keuze voor een dirigent is doelbewust.
Borggrefe: “Muziek speelt bij veel mensen
met dementie een belangrijke rol in hun
belevings- en herinneringswereld. Vaak
komen bijvoorbeeld kinderliedjes weer
boven. Muziek biedt herkenning, troost,
raakt en beweegt hen. Meijer blijft wie hij
was maar de gevoelsregie neemt het over
van de intellectuele regie. Zijn woorden
en gevoelswereld hebben nog altijd met
muziek te maken.”
Na afloop gaat de theatermaker in
gesprek met het publiek. Hij stelt vragen,
beantwoordt vragen en roept vragen op
die onbeantwoord zullen blijven. “Kon ik

Tijdens de voorstelling is de Buurtkamer in
het dorpshuis geopend. Belangstellenden
met een dementerende partner/familielid
kunnen gebruik maken van deze opvang
tijdens het optreden.
Voor informatie en aanmelding,
bel 06- 20223601 Buurtzorg Ruinerwold
of stuur een e-mail ruinerwold@buurtzorgnederland.com.

Hersengym
RUINEN - De Hersengymcompetitie
2015-2016 start met 11 deelnemende
teams.
Eerste wedstrijdavond is donderdag
5 november a.s. in het ‘Neie Punt’ te
Ruinen, aanvang 19.30 uur. Voor het
aanwezige publiek zijn er leuke prijsjes
te winnen. Jury: Henny Oosten, Roelie
Hekman, Janny Suselbeek.
Presentatie: Jans Prikken.

De kalenders van 2016
liggen weer op kantoor!

Aankondiging
Beste leden van VVVo Ruinen,

Zolang de voorraad strekt

Het bestuur van VVVo Ruinen heeft besloten om met
ingang van 2016 over te gaan tot automatische incasso
voor het innen van het lidmaatschapsgeld.
U ontvangt hierover volgende week een brief met meer
informatie.

Ruinen Dr.

Bestuur V.V.v.o Ruinen

OPROEP GRIEPPRIK

Wij nodigen u uit om op onderstaande datum en tijd de jaarlijkse griepprik te komen halen.
De jaarlijkse griepprik beschermt u tegen ernstige gevolgen van de meest voorkomende griepvirussen.

U kunt de griepprik halen op:
Dinsdag
Woensdag
Tijd
Adres

10 november 2015
11 november 2015
Tussen 15.00 en 18.30 uur
Groene Weg 4, Huisartsenpraktijk Ruinen

Patiënten die woonachtig zijn in Pesse en omgeving kunnen eventueel de griepprik komen halen op
onderstaande datum:
Vrijdag 13 november 2015 tussen 11.00 en 12.00 uur in het gebouw van de Oosterhof aan de
Oostering in Pesse.

Spooktocht Ruinen
Zaterdag 7 november 2015

Inschrijven bij Café Hees
- kinderen basisschool in groepen vanaf 18.30 uur
(onder begeleiding van volwassene(n)
Start om 19.00 uur
- jeugd en volwassenen in groepen vanaf 19.30 uur
Start om 20.00 uur

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

ADVERTEREN?

Kosten
leden		
: € 3,niet leden
: € 5,(kinderen bassischool gratis)

Meer informatie
volgt op facebook
en twitter

‘T RUUNDER
WAOPEN!
www.ruunderwaopen.nl

Na de optocht is er in het
achterhuis van Luning een
optreden van

Onder begeleiding

Michel’s Kindershow

van muziekvereniging

Samen goochelen, liedjes zingen

Crescendo Ruinen

en Jeroentje de papagaai
is mee!
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HET NAJAAR IS WEER AANGEBROKEN

DE IDEALE TIJD VOOR ONDERHOUD AAN UW TUINMACHINE
Heeft u al een afspraak gemaakt
voor een winterbeurt?
Wij adviseren u om uw tuinmachine
1 x per jaar een onderhoudsbeurt te geven
VOORDELEN

•

Uw machine startklaar
voor het nieuwe seizoen

•

Het hele seizoen optimaal
gebruikmaken van uw machine

•

Een aanzienlijk langere levensduur
van uw machine

op of stuur ons een mail,
Neem telefonisch contact met ons
raak.
dan maken we gezamenlijk een afsp

VOOR DE BLANKEN 3 • 7963 RP RUINEN
0522 - 47 15 81 • INFO@AT-I.NL

De ”R” is
weer in de maand!
Wij helpen u graag goed en gezond
de herfst en winter door met:
• Multi-vitaminen en mineralen,
• Voedingssupplementen
• Homeopathie en Fytotherapie
van Vogel, VSM, Bloem, Optimax,
Bional, Heel, Orthica, Omega,
Ess. Organics etc. etc.

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

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

Jannie’s
CATERING

Feestje thuis vieren?
• Gemengde koude hapjes
(± 80 stuks per schaal)

• Rundvleessalade
• Zalmsalade
• Aardappel/kip salade
• Pasta salade

45,3,5,3,3,-

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

De salades worden op schalen met prachtige garnituur opgemaakt.

Tevens warme gerechten:

• Gehaktballetjes in saus
• Saté + saus (2 stuks p.p.)
• Beenham met honing-mosterdsaus

2,- p.p.
3,- p.p.
3,- p.p.

Eventueel aan te vullen met stokbrood/broodjes
met kruidenboter, tapenade.

Natuurlijk leveren wij ook andere gerechten.
Bel gerust voor info: Jannie Dekker-Noordhuis
Telefoon 06 537 17 596

Jannie’s Catering, Valderseweg 30, 7991 BD Dwingeloo

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Krijgt mijn paard voldoende vitamines/mineralen binnen?
Of krijgt het misschien teveel van een bepaalde vitamine of mineraal?
Wat voer ik mijn recreatiepaard?
En klopt de verhouding ruwvoer-krachtvoer wel?
Hoe vaak moet ik voeren op een dag? Wat geef ik mijn drachtige merrie?
Hoe kan ik mijn pony verantwoord af laten vallen?
Welke brok is het meest geschikt voor mijn dressuurpaard?
Waarom een rantsoenberekening en advies op maat?:

Heeft u één van bovenstaande of andere vragen, maak dan eens een afspraak voor een
rantsoenberekening en voederadvies op maat.
Voor meer informatie, bekijk de website www.vdbergpaardenvoedingsadvies.nl
Of mail of bel: E-mail: info@vdbergpaardenvoedingsadvies.nl | Mobiel: 06-42750036

Marit van den Berg | paardenvoedingsdeskundige en diëtist
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Wij komen 14 nde deur!
bij u aan

Warme bakker

Tot ziens!

in Ruinen.nl

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216
Elke dag, ook in de vakantie, bakken we
heel 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.

SINT MAARTEN
11 NOVEMBER

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

Grondwerk

•

Bestrating

•

Infra

Uw adres voor
  • Levering van geelzand
    & teelaarde.
             • 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

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

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

Vernieuwen of verbouwen?
Bel Geert Oosterhuis

Lampions
Lampionstokjes
Batterijen
Karton & Vliegerpapier

* Verbouw en onderhoud
* Houtwerk
* Stucadoorswerk

* Tegelwerk
* Isolatieglas plaatsen
* Kozijnen - ramen en deuren

Voor al uw bouwkundige
werkzaamheden

DIY!

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

Ruinen

T (0522) 472 428
M (06) 204 768 01
E oosterhuis8@hetnet.nl

Nieuwe oogst
Appels en Peren
uit eigen Boomgaard
Vers uit de polder

Wij zijn verhuisd:
Munnekenweg 6, Ruinen

Openingstijden: Nieuw!!
Vrijdag

9.00-17.00

Zaterdag

9.00-15.00

Munnekenweg 6 | Ruinen 06-10558012

We zijn zaterdag
t ot 15.00 uur open!

Graag tot ziens!

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.
Al 30 jaa
re
in het grorvaring
en!

Tuinaanleg
& Onderhoud

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

Waar is het feestje ?
dream star | sensi wear | Dolce Vita | Enjoy
Het borrelt van de inspiratie in
Boetiek
''De Smederije''

NU

jurkjes 10% korting

Westerstraat 12 Ruinen | 0522 47 32 40 | www.boetiekdesmederĳe.nl

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

altijd scherp!
GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: de Wijk 0522 - 440 473

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

FRISSE PRIJZEN!
PSsstt…., al het geheim van Ruinen gehoord?

Herfstcollectie heeft
ZOMERSE kleuren!
Sportbrillen jeugd incl. glazen

Sunil waspoeder
voor 54 wasbeurten nu € 13,95

€ 95.-

KIES VOOR

Witte Reus waspoeder
voor 100 wasbeurten nu € 19,95

Mode, Kwaliteit en Advies zonder blabla
gewoon doen, in Ruinen!
Open op

Dinsdag t/m vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur.
Zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak (0522) 473328

Oosterstraat 2
7963 AC Ruinen
Tel. 0522-473328

20%
matras

en toppers
VOORDEEL

DE BEKRONING VAN

NEDERLANDS VAKMANSCHAP
Nederlands vakmanschap, dat
is waar Auping al meer dan 125
jaar voor staat. Dé garantie voor
goede kwaliteit. En dat blijkt want
de Auping Vivo matras is door de
Consumentenbond wederom bekroond met het predikaat ‘beste

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

uit de test’. Onze medewerkers
helpen u graag verder in onze

Meppelerweg 1a

showroom.

7963 RV Ruinen
T. 0522 - 47 17 40

Deze actie geldt tot 22 november 2015

Me ube le n

-

Slapen

-

Sto f fering

-

Projecten

-

Advies

-

Zonwering

FAMILIEBERICHTEN
Het is goed zo.
Na een voltooid leven, waarin hij genoot van
elke dag, is overleden

WAOPENTIES
Gevonden
Fietstas, midden op de heide
Heurinks 25, 0522-473917

Kruiswoordfilippine

Adriaan Willem van der Hell
Aad
* 22 augustus 1930
te Breda

† 13 oktober 2015
te Hoogeveen

De mantelzorgers

Correspondentieadres:
Hoge Kamp 27
7963 AW Ruinen
De crematieplechtigheid heeft inmiddels
plaatsgevonden.

Voor uw blijken van belangstelling en
medeleven die wij van u mochten ontvangen
na het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Geertje Prins-Jansen
zeggen wij u hartelijk dank.
Namens kinderen en kleinkinderen
Ruinen, oktober 2015

Breng de letters uit de puzzel over om een zin in de balk
te vormen.
Prijswinnaar oktober-puzzel:
G. Slagter, Bremkamp 21
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden
bij Steenbergen brood & banket, af te halen bij Marskramer/
Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
November-puzzel inleveren voor vrijdag 20 november 2015 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij Autoservice Henk Kelly
ADVERTEREN?

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

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

AUTOBEDRIJF

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

www.autobedrijfwestera.nl

Uw Drogist

Henny Booy
Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

SCENTCHIPS
KAARSJES!
Stel nu je eigen geur samen

Maak je huis nog meer thuis met Scentchips,
de meest persoonlijke geursensatie.
De kleurrijke kaarsjes zijn er in veel
verschillende geuren. Gebruikt als potpourri,
verspreiden de chips een subtiele geur.
Gesmolten in een brander zorgen ze voor
een intens en kruidig aroma.

geuren!

We zoeken nog een aantal nieuwe collectanten.
Wil je in oktober 2016 ook 1 of 2 uurtjes helpen, meld je
dan aan via de site: www.brandwondenstichting.nl
of neem contact op via onderstaand telefoonnummer.

Anita Duinkerken
Coördinator Brandwondenstichting
Afdeling Ruinen
0522-470250

Door verschillende geuren te combineren,
ontstaat er een persoonlijke mix. Kies één van de bestaande
‘recepten’, of laat je fantasie de vrije loop en creëer een geheel
eigen ‘blend’. Een blend die bij jou past.

4 nieuwe

De collecte voor de brandwondenstichting heeft dit jaar
in Ruinen € 1242,70 opgeleverd.
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: hartelijk bedankt.

ADVERTEREN?

DA:

’T RUUNDER WAOPEN

• Grote zakken
waxinelichten
klein of groot

www.ruunderwaopen.nl
www.ruunderwaopen.nl

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie

*
*
*
*

Foto QUELLE | CADEAU

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

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

E
J
D
O
O
R
B
HERFST

et nootjes,
m
je
d
o
o
r
b
n
e
an
onker meergr

een heerlijk d
ijnen
suiker en roz

r € 2,95
van € 3,50 voo

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

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Dwingelderveld gesloten van maandag
26 oktober tot en met dinsdag 10 november i.v.m. de verbouwing van
de huidige expositie van het centrum. Vanaf woensdag 11 november
opent op iedere woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur
een tijdelijke infobalie in het centrum. In maart gaat het
bezoekerscentrum weer open voor publiek en kunnen bezoekers
de nieuwe expositie bewonderen.

Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur

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

Voor evenementen Bezoekerscentrum: www.natuurmonumenten.nl

Schaapskooi Ruinen, elke dag vertrekt de herder om 10.00 uur en keert
terug om 16.00 uur. Bij terugkomst knuffelkwartiertje en schapen aaien.
Locatie Bezoekerscentrum Dwingelderveld

NOVEMBER
Zaterdag 7 november
Gehele dag

Marsetoernooi Gymvereniging DOO

Zaterdag 7 november
19.00 uur

Spooktocht door VVVo, start
Café Hees t/m 12 jaar (onder
begeleiding), inschrijven 18.30 uur
Vanaf 12 jaar, inschrijven 19.30 uur

20.00 uur

Wandelen op woensdag iedere woensdag wandelen vanaf de Brink
start om 13.30 uur
Winterbridge vanaf 11 oktober t/m 27 maart, 13.15 uur aanwezig.
Aanmelden bij voorkeur via 0522-470056 Hotel Kuik Brink Ruinen

ADVERTEREN?
‘T RUUNDER WAOPEN!
Zaterdag 21 november
14.00 uur

Sinterklaasintocht

Ook een activiteit plaatsen?
Mail naar info@inforuinen.nl

Kom helpen op de Natuurwerkdag in
het Dwingelderveld
RUINEN - Natuurmonumenten organiseert op zaterdag 7 november a.s. een leuke werkdag voor
jong en oud aan de rand van het Nationaal Park Dwingelderveld. We gaan samen een veentje
opknappen en bomen en struiken zagen. Om 9.30 uur verzamelen we op de parkeerplaats bij het
bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 20 te Ruinen. De werkdag duurt ongeveer tot
15.00 uur.

tijdens de lunch. Ook koffie, thee en warme
chocomelk wordt verzorgd.

Wil je meedoen? Meld je dan van te voren aan.
Iedereen is van harte welkom. Deze dag is
onderdeel van de landelijke Natuurwerkdag die
jaarlijks wordt georganiseerd op de eerste
zaterdag van november.

Landschapsbeheer Drenthe coördineert
alle locaties in onze provincie.
Soep en gezelligheid De Natuurwerkdag is vooral
bedoeld om mensen kennis te laten maken met
diverse werkzaamheden in de natuur.

Kinderen
Deze locatie is geschikt voor een
maatschappelijke stage en ook kinderen
mogen meehelpen.
Zij kunnen bijvoorbeeld takken slepen of
samen met een begeleider helpen met snoeien.
Meedoen Wil je meedoen? Meld je dan aan via
de website www.natuurwerkdag.nl.

Tijdens de Natuurwerkdag gaan honderden
vrijwilligers op verschillende locaties in
Drenthe aan de slag in de natuur.

Het gaat natuurlijk ook om de gezelligheid en
lekker buiten bezig zijn. Als beloning voor het
harde werken is er een kop soep en broodjes

Tip: zorg voor warme kleding en waterdichte
schoenen of laarzen. Voor handschoenen en
gereedschap wordt gezorgd.

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

