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MTB Marathon van Ruinen
voor de 15e keer
RUINEN - Veel wielersporters zien er al weer naar uit, op zondag 5 maart 2017 wordt de MTB
Marathon van Ruinen alweer voor de 15e keer georganiseerd. De start is zoals altijd bij sporthal
“De Marse” aan de Mr. Harm Smeengestraat 54 te Ruinen De belangstelling voor deze jaarlijks
terugkerende toertocht blijft groeien en WTC Ruinen doet er alles aan om ook dit jaar er weer
een geslaagd evenement van te maken.
Er is keuze uit afstanden van 20, 35, 55, 80 en
zelfs 100 km! Door de vele verschillende
afstanden met o.a. de 100 km route is deze
tocht uniek in Noord-Nederland. In deze
afstanden komen alle aspecten van het
Drentse landschap aan de orde.
De tocht is uitgezet in Zuidwest Drenthe, in
de omgeving van Ruinen, Echten, Dwingeloo,
Uffelte en Havelte. Er wordt dan door
uitgestrekte bossen, heidevelden, zandverstuivingen en weidegebieden gereden.
Daarnaast zijn er ook genoeg mooie berijdbare
paden opgenomen die men naar keuze kan
gebruiken voor een ‘herstelmoment’, of om er
nog net even een schepje bovenop te doen.
Het is juist deze afwisseling, die het parcours
zo aantrekkelijk en uniek maakt!
De route is op sommige plaatsen iets
aangepast ten opzichte van de vorige edities,
maar gaat uiteraard weer langs monumentale
gebouwen, Saksische boerderijen,
hunebedden en een schaapskooi
met kudde. Inmiddels is het een
traditie geworden dat alle
deelnemers in het begin de
“Bruinenberg” moeten
beklimmen. Ook de vrachtwagen
met oplegger staat dit jaar weer
klaar om doorheen te fietsen.
Eenmaal weer terug
in Ruinen aangekomen, gaan
de deelnemers dwars door Café
Brinkzicht van de familie Hees.
Tussen 10.30 en 14.00 uur
zullen honderden fietsers langs
de bar komen. Vervolgens wordt
de oversteek gemaakt naar de

Brink. Hier staat nog een spectaculaire
hindernis voor de deelnemers. Daarna krijgen
alle deelnemers nog een warme verrassing
aan geboden.
Tijdens de tocht komen de deelnemers langs
een aantal rustposten waar eten en drinken
wordt aangeboden. Bij deze rustposten zijn
ook wc’s aanwezig.
Dit jaar wordt deze tocht weer verreden met
het predicaat “Klassieker”. Dit is bereikt door
te voldoen aan de, door de NTFU, gestelde
hoogste eisen. Er zijn nog maar enkele MTB
Marathons in Nederland die dit niveau hebben
weten te bereiken. De organisatoren van de
WTC Ruinen zijn terecht trots op dit resultaat
dat verkregen is door jarenlang de lat telkens
iets hoger te leggen. Uiteindelijk komt het ook
de veiligheid van de deelnemers ten goede.
Voor meer informatie:
www.mtbmarathonvanruinen.nl

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.ruunderwaopen.nl

www.lensenschilders.nl

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

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

Westerstraat 56, Ruinen

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

* Koga, Gazelle, Batavus, Sparta, MultiCycle,
Cortina, Merida, Loekie en Alpina

* Zeer scherp geprijsde overjarige ﬁetsen

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

* Assortiment van klein tot groot (Geen e-bikes)
* Voor onderhoud en reparaties kunt u bij ons
terecht, ook voor e-bikes

Brink 39

* 7963 AB Ruinen * Tel. 0522-471277
E: info@vredenburgbiketotaal.nl

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.
Jong en dynamisch, met vakmanschap en kwaliteit hoog in het vaandel, dat is wat ons
typeert. We leveren altijd perfect werk af en zijn lid van de Vakfederatie Rietdekkers.
Dit betekent voor u nog eens een extra waarborg op het gebied van kwaliteit.

Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon,
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING
en vele anderen.
1e gesprek gratis!

De Wolden
Steenberger Esweg 31 | 7921 AX Zuidwolde | telefoon: (0528) - 362 889
mobiel: 06 - 285 40 845 | e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl

Financiële dienstverlening

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de

0522 - 472 528

Zelfstandig Adviseur

balieruinen@wolden.nl

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 8 maart 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 28 februari 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.

Educare, praktijk voor psychologie
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-240396
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

Bel voor informatie: 0521-593035.

Steunzolen en Inlays
Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl

- Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels)
van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden
artikelen gratis plaatsen.
- Druk- en zetfouten voorbehouden.

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

Belangrijke informatie / service

Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306
SCHEIDINGSDESKUNDIGE Margriet Steenbergen
www.deskundigscheiden.nl / info@deskundigscheiden.nl
Telefoonnummer 0528-251975 en/of 06-15949896
Spreekuurlocaties Hoogeveen – Meppel – De Wolden – Zwolle – Assen

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: 06-36002316 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
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

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 Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.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
De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

Kerkdiensten
Zondag 26 februari
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. G. van Zanden
Zondag 5 maart
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. C. ‘t Lam
Kruispuntkerk Pesse 19.00 uur Ds. C. ‘t Lam
Woensdag 8 maart Biddag
Kruispuntkerk Pesse 19.30 uur Ds. G. van Zanden
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’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

FOTO
Let’s make Ruinen great again!
Why? In Ruinen wonen de finest Drenten, spreken het
beste Drents van the whole provincie.
De Ruiner sheep hebben het zachtste wol van de hele
wereld, zelfs softer dan the sheep uit Slovenië.
Ook onze Ruiner winkels zijn fantastic.
En als de muur om Ruinen gebouwd is, die Ansen
betaalt, koopt iedereen weer in Ruinen.
De Ruiner opticiën is ook fantastic.
Young people call him vet.
And that’s what he is, vet.
Zijn brillen collectie is huge.
Net als zijn prijzen.
So let’s do it:

Buy a Fok van Cok.

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

Bestel of print snel én
voordelig digitale foto’s
Al na twee dagen liggen de foto’s voor je klaar.
Direct printen kan ook*. Snel, gemakkelijk én
voordelig.
* Informeer in de winkel naar de mogelijkheden.

- Dames- en Herenhorloges
- Horlogebandjes
- Horlogebatterijen
- Inzetten batterijen

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

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

Vergadering van
uw bedrijf of
vereniging?
e
t
m
i
u
r
r
e
d
a
Verg

er /catering
iten, o.a. beam
te
li
ci
fa
.
iv
d
met
0 pers.)
oepen tot ± 10
gr
r
oo
v
t
ik
ch
(ges

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

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

JOS Column
“Wie belooft en niet wil doen
Is gelijk een mager hoen
Die wel kakelt op de stok
Maar geen ei legt in het hok”
As kiend bin ik groot ebracht mit dit soort
gedichties die haoste altied een moraal
bevatten.
Het lek vanzölf nargens op det een henne
een bulte kabaal mak of ze net van het
nust ekomen is en daor een best ei achter
elaoten hef. Kakelend rondstapt mit de
kop fier naor boven… ien de trant van
“ziej wel hoe geweldig ik bin?”
En aj as kiepenboer gaot kieken daj dan
een leeg nust viendt.
Lek nargens op; schrouwen over dingen
die aj wel ankondigt mar die aj niet waor
maakt. Dan bin ie toch echt de kiepe
zunder kop?
Ik musse dizze weke an dit gedichtie
deenken toen ien het neejs kwaamp
det de liest trekkers van oonze politieke
partijen het grote debat of ezegd hebt.
Mark Rutte komp niet en Geert Wilders
komp ook niet. Ze bint kwaod umdet de
umroep die dizze capriolen uut wil zenden
meer meensen hef uut eneugd dan eerst
of espreuken was.
Wiesneuzen bint het. Net of zij het allent
veur het zeggen hebt. Zo van “Wij bint de
grootste..en dus hebbe wij het veur het
zeggen”. Det hef wel wat van die
kakelende kiepe die hum zölf o zo
belangriek viendt.
En overal bovenuut tatert.
Kakelen net of ie een ei elegd hebt.
Now.. as het mar giend wiendei is.
Ik heb Rutte een jaor of wat elene…vlak
veur de verkiezingen….heuren zeggen
det alleman die warkt duuzend euro zöl
kriegen.
Ik weet niet hoe het oe giet..mar wij bint er
niet van uut eten ewest.
Een wiendei was het.
En now de verkiezingen dichterbij koomt
weej nog niet wat er allemaole beloofd
wordt. Meer geld veur onderwies..meer
geld veur de zorg.. de studiefinanciering
trogge..de AOW weer naor 65 jaor en
meer vaste banen.
Geleuf ie het allemaole? Echt niet.
Misschien is het jammer det ze niet hier
groot eworden bint op het plattelaand.
Waor liedties vake een moraal hebt.
Want wie belooft en niet wil doen….
juustem. Dreentse wiesheden?
Nee..Dreentse wáorheden

60-Plussers kunnen
verkeerskennis opfrissen
DE WOLDEN - De veranderingen in het verkeer gaan snel. Het is daarom goed om de
kennis op dit gebied te testen. VVN De Wolden en VVN Hoogeveen bieden daarom op
7 maart in a.s. Pesse en op 21 maart a.s. in Ruinerwold de gelegenheid om deel te
nemen aan een rijvaardigheidsdag.
De deelnemers moeten 60 jaar of
ouder zijn en inwoner van de gemeente
De Wolden of gemeente Hoogeveen zijn.
Op deze dag wordt er ook een rit in uw
eigen auto gemaakt, onder begeleiding van
een erkende rijinstructeur.

rijbewijs. Daarnaast kunt u uw gezichts- en
gehoorvermogen testen. Tevens is er een
reactietest voor de deelnemers en krijgt u
een lunch aangeboden. Voor dit alles wordt
een bijdrage gevraagd.

Voor inlichtingen en opgave, vóór 27 maart
U krijgt advies over uw rijgedrag
a.s., kunt u mailen of bellen naar:
zonder dat dit consequenties heeft voor het maryhenk@home.nl of 0522-481630.

LET OP: paarse
caravan ook
25 februari bij
COOP Ruinen!
RUINEN - Op zaterdag 25 februari a.s. staat de
opvallende paarsblauwe caravan, het mobiele
kantoor van Glasvezel De Wolden, nogmaals
bij de COOP in Ruinen.
Heeft u vragen? Wilt u hulp bij het uitkiezen
van een abonnement? In de caravan zijn ook
inschrijfformulieren aanwezig. Veel mensen
blijken het lastig te vinden om een provider
en een abonnement uit te kiezen of hebben
vragen over de overstap van de oude provider
naar de nieuwe.
De vrijwilligers van Glasvezel De Wolden staan
weer klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Kom even bij ze langs, ze helpen u graag!

Hersengymnastiek
RUINEN - 9 februari jl. was er weer
Hersengym en dit zijn de uitslagen:
1.
2.
3.
4.

De Run(n)ers
de Akkers
Achter Ansen
3 Musketiers

43,5 pnt.
39 pnt.
22 pnt.
5 pnt.

De publieksprijzen waren voor
Marja Koster, Albert Smit.
De finale vindt donderdag 9 maart a.s.
plaats., aanvang 20.00 uur in het ‘Neie
Punt’ in Ruinen met de volgende 4 teams:
1. Smitties, 2. Taxi Rudi, 3. Slagter/van
Laar, 4. de Run(n)ers.

Zweedse Puzzel

Prijswinnaar
januari-puzzel
Aaltje Withaar,
Zwederaweg 44,
Ruinen
De winnaar ontvangt een
waardebon t.w.v. € 12,50
te besteden bij Snoeken
Ruinen en af te halen bij
Marskramer/Toys2Play
Luten, Smeestraat 21,
7963 AJ Ruinen
Februari-puzzel
inleveren voor vrijdag
10 maart 2017 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play
Luten, Smeestraat 21,
7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v.
€ 12,50 te besteden
bij Hofman uw groene
vakwinkel
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Waar sterk Ruinen zich inzet voor
haar kwetsbare burgers
Er is bij de Vrijwillige Thuisondersteuning
een sterk groeiende vraag in Ruinen
naar ondersteuning mantelzorgers.

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

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

Met spoed zoeken we 10 actieve vrijwilligers
Voor meer informatie over het werk als vrijwilliger
organiseren we een bijeenkomst.
Karin Dooren van Icare verzorgt een inleiding over
dementie en Gerrie de Roo van Welzijn De Wolden
informeert u over de hulpvraag en de gewenste
ondersteuning.
Datum: vrijdag 3 maart 2017
Tijd:
11.00 uur
Locatie: ’t Neie Punt,
		
Jan Wieringaweg, Ruinen
Na deze bijeenkomst beslist u of u vrijwilliger
wilt worden.
Interesse?
Meld u dan aan voor deze informatieavond
bij Gerrie de Roo
gerriederoo@welzijndewolden.nl
of bel naar 0528-37 86 86.

Dubbele beglazing
Bespaar op uw gasrekening

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

Schilderwerk
Korting op binnenschilderwerk
t/m 15 maart 2017

Wandafwerking
Behang en diverse soorten glasvlies
Meer informatie op

www.lensenschilders.nl
tel 0522-26 26 44
mail info@lensenschilders.nl
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Zó gedaan!

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

Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!

Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl

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

Autobedrijf Wemmenhove:
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IN MOBILITEIT:

• IN- EN VERKOOP
VAN ALLE MERKEN
PERSONEN- EN
BEDRIJFSAUTO’S
• FINANCIERINGEN EN
LEASEMOGELIJKHEDEN
• VERKOOP ALLE
AUTOMERKEN NIEUW,
ALTIJD CONCURRERENDE
PRIJZEN
• CARMELEON
AUTOVERZEKERINGEN
Meppelerweg 3 - Zuidwolde
tel. (0528) - 37 12 27

wemmenhoveautos.nl

HET GOEDKOOPSTE
ADRES IN DE REGIO
VOOR TREKHAKEN

Verhuur | Reparatie | Occasions | Bedrijfswagens | Wasstraat | APK-keuringen | Auto-lease

Bij ons vindt u een
ruim assortiment
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diverse modellen
sterkte van 1.0 t/m 3.25

vanaf
€ 4,95
Drogisterij
| Parfumerie
Foto QUELLE
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

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

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

WONING GEKOCHT, HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?
GRATIS a
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brinkhof adv

Let op:
U kunt ook terecht op

Achterma 11 7963 PM
Tel.: 0522 - 47 25 66
E-mail: brinkhof@br
Website:altijd
www.brinkho
scherp!

onze vestiging aan de
Westerweiden 29
in Ruinerwold
dinsdags 13.00 - 17.00 uur
vrijdags 8.30 - 12.30 uur

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

Brinkhof advies

Onderdeel van Brinkhof glas en sch
Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

*
*
*
*

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

Binnen- en buitenschilderwerk,
beglazing en
alle soorten
wandafwerking

Karelspad 31 • 7963 DK Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953

VERHUUR

enauto’s
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Person
Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.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

Het voorjaar voel je al bijna…
En dus staat jouw nieuwe e-bike, toer, school of stadsfiets op
je te wachten!
Bij ARNT staan we klaar met een echt objectief advies, altijd
de absoluut juiste maatvoering en tips voor lekker licht
fietsen.
Nog niet toe aan iets nieuws? Breng je fiets voor de
voorjaarscheck in onze werkplaats! We hebben alle techniek
voor alle merken (elektrische) fietsen in huis!
Oosterstraat 4 | 7963 AC | RUINEN | 0522-769070|www.arntwheelworks.nl

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

Wij zijn op zoek naar

AUTOBEDRIJF

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

WOONRUIMTE
met minimaal drie slaapkamers in Ruinen
Tel. 06 198 330 13

www.autobedrijfwestera.nl

TE HUUR GEVRAAGD
Net vlot stel (50+) zoekt WOONRUIMTE te huur.
Omgeving Ruinen of Ansen
(binnen een straal van 15 km).
Liefst natuurlijke omgeving.
Huur tot € 800.00
Tel. 06 121 03 746

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

Installatietechniek

K.J.vanDIJK
Duurzame Techniek

J.vanDijk
Langedijk 2 7958 PJ Koekange

Telefoon 0522 45 13 18 info@vandijkinstallatie.nl

www.vandijkinstallatie.nl

ADVERTEREN?

‘T RUUNDER
WAOPEN!

www.ruunderwaopen.nl
et dé periode
Momenteel is hooien
om KALK te str

Zak

Korrelkalk

25 kg

€7.95
Voor de Blanken 3
7963 RP Ruinen
T 0522-47 15 81

F 0522-47 11 01
E info@at-i.nl
I www.at-i.nl

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES
erlijk!
e
)
h
(
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e
r
Puu

Nieuwge!hakt per
Nu ook erpakt
v
250 gram

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

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

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

Tuinaanleg
& Onderhoud

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

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 november t/m 1 april geopend van
woensdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. In de schoolvakanties
dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Schaapskudde Ruinen kijk voor actuele info op
www.schaapskudderuinen.nl

Biljarten in ’t Neie Punt, iedere woensdagmiddag van oktober tot mei,
aanvang 14.30 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 daar bij horen. 14.00 - 15.30 uur, start
Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse 22

’t Neie Punt De Jonge Onderzoeker Ruinen op locatie. Elke
woensdagmiddag timmerclub in OBS ’t Oelebrod van 14.15-15.30 uur.
Opgave bij geahooijer@planet.nl

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
HEEFT U EVENEMENTEN MELD DEZE DAN AAN OP TIP@RUINEN.NET

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

Bridge in Hotel Kuik elke donderdagmiddag van oktober t/m 30 maart
2017, aanvang 13.30 uur, graag 10 min. voor aanvang aanwezig.
Telefonisch aanmelden bij Bouke van Eijck, 0522-470056 voor
11.00 uur op de speeldag.

FEBRUARI / MAART
Zaterdag 25 februari
20.00 uur

Café-Quiz en Afterparty met ‘Disco Eldorado’
Café Hees

Vrijdag 3 maart
16.00 – 17.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker Kinderfilm
voor alle kinderen van de basisschool.
“Meester Kikker”, een komisch maar ook 		
spannend avontuur
Opgave: geahooijer@planet.nl
’t Neie Punt, filmhuis
Voor meer informatie zie poster in het dorphuis

20.00 uur
Zondag 5 maart
16.30 – 17.45 uur

‘Deel je leven!’ Gesprek in de Mariakerk
Wim Stam & Arend Tissingh

Maandag 6 maart
14.30 – 15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker. Workshop
E.H.B.O. vanaf groep 3
Opgave; geahooijer@planet.nl

Maandag 6 maart
’t Neie Punt, Toneelvereniging de Magneet
19.00 uur			
Woensdag 8 maart
15.00 – 16.30 uur
20.00 – 21.30 uur

‘t Neie Punt, Internationale vrouwendag
Activiteit voor meisjes vanaf groep 7
Activiteit voor volwassen vrouwen

Donderdag 9 maart
19.30 uur

’t Neie Punt, grote finale van de
Hersengymnastiek

Het adres voor
betaalbaar onderhoud!

Steentjes sparen
=
EN
S
GRATIS MULL
Bij iedere be
van e 10,00 on steding
tvangt u een

GRATIS STEENT
JE
Met steentjes
kunt
voor gratis pr u sparen
oducten

GRATIS bij inlevering van:
10 steentjes = 6 Zachte bollen

wit-, tarwe- of krentenbol

20 steentjes = 1 Suikerbrood
30 steentjes = 1 Appeltaartje
40 steentjes = 1 Halve meter Taart

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.30 uur
Zaterdag
8.00 - 16.00 uur

www.ruunderwaopen.nl

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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enetnrteree!e!

DINSDAG 21 MAART 2017
10.00 UUR | 14.00 UUR | 19.00 UUR

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

WOENSDAG 22 MAART 2017
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

