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Opgave advertenties: ruunderwaopen@hotmail.com, tel. 0521-593035.
Inleveren tevens mogelijk bij: Marskramer Luten te Ruinen. Druk: De Reest Multimedia Meppel/Staphorst.
Verspreiding: Boom Regionale Uitgevers. Zet- en drukfouten voorbehouden.

2-WEKELIJKS DORPSBLAD VOOR RUINEN, ANSEN, PESSE, ECHTEN EN OOSTEINDE

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

Harry Zegeren van DA naar DIO!
RUINEN - Op 3 maart a.s. opent Drogisterij Harry Zegeren na een grondige make-over feestelijk de
deuren. Eigenaar Harry Zegeren heeft zich aangesloten bij de DIO drogisterijformule. De winkel zal vanaf
nu dan ook door het leven gaan als DIO Drogisterij/Parfumerie/Foto Harry Zegeren.
Vertrouwd en deskundig
Drogisterij Harry Zegeren wordt in een nieuw hip
jasje gestoken, ‘maar uw drogist blijft uw vertrouwde
drogist, en hij neemt, zoals u gewend bent alle tijd
voor u, maakt graag een praatje, kent uw wensen
en behoeften en geeft u altijd een deskundig
advies’, vertelt Grietje Zegeren van Dio Drogisterij.
Alle medewerkers in de winkel zijn professioneel
opgeleid en van de laatste ontwikkelingen op de
hoogte. Ook is de drogisterij gecertificeerd volgens
de laatste normen van het CBD.
DIO Beste Service Drogisterij
De DIO drogisterij is al een aantal jaren
verkozen tot Beste Service Drogist van het land.
Goede service is het speerpunt! Grietje en
Harry Zegeren zijn duidelijk enthousiast en
vertellen : “De persoonlijke, warme benadering
maakt de DIO Drogist echt anders. Maar DIO let
ook op de kleintjes. Uw portemonnee vaart wel bij
het unieke huismerk Idyl, een product met de
kwaliteit en de prijs zoals iedereen het graag wil.”
‘Naast het uitgebreide drogisterijassortiment kun je
bij de DIO Drogist ook terecht voor foto- en

powerplantdrenthe@hotmail.com

pasfotoservice, batterijen, horloges, cadeauartikelen, VIB Babykleding, Zenner haarmode,
Dawaii modeaccessoires, Scentchips, zonnebrillen,
wenskaarten etc, etc.
‘Folderartikelen, aanbiedingen en scherpe prijzen
zorgen ervoor dat u graag en vaak bij DIO
binnenloopt. Natuurlijk blijft het klantenspaarsysteem gewoon doorgaan, net als de verkoop
van cadeaubonnen’, vervolgt Grietje.
DIO pakt uit!
Om kennis te maken met de vernieuwde winkel
en alle nieuwe producten nodigt Dio Drogisterij
Harry Zegeren iedereen uit om op
3 maart a.s. langs te komen. En om de heropening
te vieren is er natuurlijk op deze dag natuurlijk een
actie!
‘De eerste 100 klanten krijgen op deze dag bij
aankoop vanaf € 15.00 een goed gevulde
goodiebag. En we hebben ook een kassabonactie
van donderdag 3 t/m zaterdag 5 maart en deze
3 dagen tevens 10% korting op het Idyl huismerk!
Tot ziens in onze drogisterij’, besluit
ondernemerspaar Zegeren.

06-10558076

www.ruunderwaopen.nl

om
Het is weer tijd
n!
kalk te strooie
elkalk
- Dologran/korr
- Zeewierkalk
erkalk
- Dolokal/poed
g verpakking
k
5
2
n
e
0
1
,
5
In

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

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

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

halen,
Kom deze gratis
in
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T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3 • Ruinen

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

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 9 maart 2016
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 1 maart 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

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

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

Zondag 6 maart

PKN-Mariakerk Ruinen
Voorhofkerk Pesse
Voorhofkerk Pesse

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Woensdag 9 maart Biddag
Voorhofkerk Pesse

Zondag 13 maart

PKN-Mariakerk Ruinen
Voorhofkerk Pesse

Ds. G. Naber
Ds. C.J. ‘t Lam
Ds. C.J. ‘t Lam

19.30 uur

Ds. C.J. ‘t Lam

10.00 uur
10.00 uur

Ds. J. Ridderbos
Ds. G. van Zanden

Fysiotherapeuten

R.T. Schreuder / S.B. Schreuder-Dercksen, 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

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

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

DE HELFT VAN
DE HELFT!
Sla uw slag van woensdag 24 februari
t/m zaterdag 27 februari

Alle DA Huismerkartikelen

DE HELFT VAN
DE HELFT!
Ook nog diverse geuren, douche- en
bodylotion
met 50% |
korting
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
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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.

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

www.natuurlijkonderdak.nl

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

Mountainbike clinics voor kinderen in voorjaarsvakantie
RUINEN - In de voorjaarsvakantie organiseert WTC Ruinen 3 mountainbike clinics voor
kinderen. MTB-instructeurs leren de kinderen allerlei technieken zodat zij uiteindelijk een
rit van 15 tot 25 km kunnen maken. Alle basisvaardigheden komen aan bod: schakelen,
remmen, sturen, houding, balans, klimmen en afdalen. Afhankelijk van het niveau van de
deelnemers worden oefeningen uitgebreid met obstakels en/of hindernissen.

Eenmaal weer terug in Ruinen aangekomen,
gaan de deelnemers dwars door Café
Brinkzicht van de familie Hees. Vervolgens
wordt een oversteek gemaakt de Brink op
waar nog een spectaculaire hindernis
genomen moet worden door de deelnemers.
De startlocatie van deze trainingen is de
aansluitend de start van de MTB Marathon De kinderen zullen hier ongeveer tussen
parkeerplaats van het voetbalveld in Ruinen, van Ruinen de jongste deelnemers een route 11.00 en 12.00 uur arriveren.
het begint om 13.30 uur en zal ongeveer
kunnen rijden van 20 km. De start van deze
1,5 uur duren. Deelnemers dienen zelf een
speciaal uitgezette mountainbiketocht voor Voor het publiek is er overigens tussen
10.30 en 14.00 uur van alles te zien op
mountainbike mee te nemen en een helm
stoere kids is om 10.15 uur.
de Brink en in en om Café Brinkzicht,
dragen is verplicht.
De data van deze clinics: zaterdag
De kinderen starten allemaal tegelijk om de want alle deelnemers van de MTB Marathon
fietsen langs de bar en worden via die
27 februari, dinsdag 1 maart en donderdag route te fietsen, die met duidelijke oranje
3 maart a.s.
pijlen is uitgezet. Er zullen enkele leden van bijzondere hindernis geleid.
WTC Ruinen meefietsen als begeleiding en Misschien de moeite waard om eens een
kijkje te komen nemen.
Deze trainingen gelden als voorbereiding
om bij eventuele calamiteiten direct hulp
op de “Kids MTB tocht van Ruinen” die op
te kunnen bieden. In het begin gaat de
zondag 6 maart a.s. georganiseerd wordt.
route op het terrein van Bruinenberg dwars Voor meer informatie:
www.mtbmarathonvanruinen.nl
Het is inmiddels een traditie geworden dat
door een oplegger van een vrachtwagen.

Hersengymnastiek
RUINEN - Op 11 februari jl. was er
hersengym in ’t Neie Punt. Dit zijn de
uitslagen:
1.
2.
3.
4.

Leerlingen van OBS ’t Oelebröd
werken met 3D-printer
RUINEN - ‘Wij zijn leerlingen van o.b.s. ’t Oelebröd’, zo openen ze hun ‘stukje’ voor
’t Ruunder Waopen. Deze leerlingen zijn enthousiast begonnen aan het project met de
3D- printer, zien het belang hiervan in voor de en dus ook hun toekomst en willen dit
graag delen met de bewoners van Ruinen.
‘We zijn de komende weken bezig met
de 3D-printer. Met deze printer leren we
omgaan met techniek en leren we goed om
samen te werken.
Steeds minder kinderen kiezen voor een
technische opleiding. Met de 3D-printer
krijgen ze weer zin in techniek.

Smitties
De Run(n)ers
Taxi Rudi
VWOS

87,5 pnt.
70,5 pnt.
59 pnt.
30,5 pnt.

De publieksprijzen waren voor:
Harm Smit en Marnick Pinxterhuis.
De finale van Ruinen is donderdag
10 maart a.s., aanvang 20.00 uur in het
“Neie Punt” in Ruinen met de volgende
4 teams:
1.
2.
3.
4.

Smitties
Loopgroep Ruinen
Slagter/van Laar
De Akkers

Met de 3D-printer kunnen we zelf dingen
ontwerpen en maken. Omdat het nog
moeilijk is om de handleiding te lezen, want
die is in het Engels, krijgen we hulp van
enthousiaste ouders.
Het is een heel project maar het resultaat
mag er zijn’, aldus de leerlingen van
o.b.s. ’t Oelebröd.

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

228 pnt.
217 pnt.
198,5 pnt.
195,5 pnt.

DONDERDAG
3 MAART A.S.
HEROPENING
Dio Drogisterij
Harry Zegeren
Kom op 3 maart a.s. langs
en maak kennis met
onze vernieuwde winkel en
alle nieuwe producten!
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€ 15.00 vulde
een goed geAG!
GOODIEB
We hebben een kassabonactie
van donderdag 3 maart
t/m zaterdag 5 maart a.s.
Deze 3 dagen krijgt u
10% korting op ’t Ydil huismerk!
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Tot ziens in onze drogisterij
Team Dio Drogisterij
Harry
Zegeren
Drogisterij
| Parfumerie
Foto QUELLE
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie

van Regteren Groen B.V.
Verkooppunt van los gestorte producten
- Levering van haardhout vanaf
- Levering houtsnippers/chips
- Levering van woudzand
- Levering van compost
- Levering van tuinturf (potgrond)

€ per m3
€ 50,€ 15,€ 15,€ 22,50
€ 27,50

Bovenstaande prijzen zijn o.b.v. afgehaald in Ruinen
Iedere werkdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur
en op zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur

Bel voor meer informatie 0522-471776
of kijk op

WWW.REGTEREN.NL
Binnen- en buitenschilderwerk,
beglazing en
alle soorten
wandafwerking

Karelspad 31 • 7963 DK Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953

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

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

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

Univé houdt de premies laag!
Bij ons staat de deur altijd wagenwijd open voor een persoonlijk advies,
lage premie, uitgebreide dekking en perfecte service.

Univé Samen
Kantoren te Ruinen/Beilen/Dwingeloo/Havelte/Oosterwolde
Bezoekadres Ruinen:
Westerstraat 41, 7963 BB Ruinen
Telefoon: 0521-591891
E-mail: Samen1@Unive.nl
www.unive.nl/samen
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U kunt weer met munten betalen!! Per muntje e 0,50 korting!
Smeestraat 21
7963 AJ Ruinen
Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl

Uw Drogist

Henny Booy
Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

Per direct

HULP in de huishouding gezocht
met aandacht en arbeidsvreugde.
Drie uur per veertien dagen, dagdeel in overleg.
Info: 06-512 344 85 (’s avonds bereikbaar)

RIOOL VERSTOPT?

*
*
*
*

Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

ADVERTEREN?

‘T RUUNDER
WAOPEN!

www.ruunderwaopen.nl

Steentjes sparen
=
EN
GRATIS SMULL

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

AUTOBEDRIJF

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

www.autobedrijfwestera.nl

Bij iedere b
van e 10,00 o esteding
ntvangt u een

GRATIS STEENT
JE
Met steentjes
kun
voor gratis p t u sparen
roducten

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 7963 BC Ruinen
Tel. 0522 - 471216

FAMILIEBERICHTEN
Wij willen graag iedereen langs deze weg bedanken
voor de persoonlijke woorden, bezoeken, de kaarten,
de bloemen, thuiszorg of in welke vorm dan ook
voor en na het overlijden op 16 januari 2016 van
onze lieve moeder, oma en “ouwe oma”

Hendrikje Schalen-Zegeren
Het heeft ons goed gedaan!

Marchiena Manden Schalen
Henk en Marjan Schalen
Klein- en achterkleinkinderen

ADVERTEREN?

‘T RUUNDER WAOPEN!

www.ruunderwaopen.nl

WONING GEKOCHT, HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

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

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Fietsplezier voor iedereen..!!

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES
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Sparta
Multicycle

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

Merida
Giant
Groot assortiment fietsen en
elektrische fietsen van diverse merken.

Raleigh

Ruime collectie accessoires en onderdelen.

Loekie

Snelle en vakkundige reparaties.

Alpina

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

Zadelmeetsysteem voor fietsen zonder
zadelpijn.

SQ Lab zadels

Bedrijfs fietsprojecten

Bodyscanning
Uw Bike Totaal winkel:

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

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

Tuinaanleg
& Onderhoud

www.biketotaal.nl

Bodyscanning voor een comfortabele
fietshouding.

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

OPRUIMING

IN ONZE SHOWROOM
De meubelen in onze

KOM NAAR ONZE

showroom zijn extra
voordelig geprijsd wegens

SHOWROOM
VOOR LEUKE

AANBIEDINGEN!

onze aanstaande
verbouwing! Heeft u nieuwe
meubelen nodig? Kom dan langs
in onze showroom, deze staat vol
met verrassende aanbiedingen!

Heeft u vragen of wilt u graag

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

professioneel advies? Onze
medewerkers staan altijd voor u

Meppelerweg 1a

klaar en helpen u graag!

7963 RV Ruinen

Me u b e le n

T. 0522 - 47 17 40
-

S l ap e n

-

S to f fe r i n g

-

P ro j e c te n

-

Ad v i e s

-

Zo nwe r ing

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Wegens verbouwing is er een tijdelijke infobalie. Geopend iedere
woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. 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
Pasmanshuus inlichtingen: TIP kantoor tel. 0522-471700 of
tel. 0522-471946
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld
Schaapskooi Ruinen locatie Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
vertrek en aankomst variabel.
Kijk voor info op www.schaapskudderuinen.nl

FEBRUARI / MAART

Winterbridge t/m 27 maart, 13.15 uur aanwezig.
Aanmelden bij voorkeur via 0522-470056 Hotel Kuik Brink Ruinen
Ook een activiteit plaatsen? Mail naar info@inforuinen.nl
Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Donderdag 10 maart
20.00 uur

Hersengymnastiek in ‘t Neie Punt

Zondag 13 maart
8.30 uur

Off the Road rit ,start Echtenseweg 17
Ruinen
Goede buren met Hellen Paumen en 		
Hans Scholing in de Mariakerk, Brink 		
in Ruinen

Vrijdag 26 februari
19.00 uur

Koppeldarttoernooi bij Herberg van
Rune opgave t/m 25 februari 		
030871238

Zaterdag 27 februari
20.00 uur

Caféquiz, Café Hees Brink in Ruinen 		
groepjes van 5 personen
opgave gewenst 0522-471236

Zondag 13 maart
16.30 uur

Zondag 6 maart
9.00-10.00 uur

30-55-75 km MTB tocht 100 km
MTB marathon start Sporthal
de Marse Ruinen

Zaterdag 19 maart
Gymuitvoering in sporthal de Marse 		
18.00-22.00 uur
met dit jaar als thema
		“DOO het jaar DOO(r)”

Landelijke Opschoondag ook in De Wolden
DE WOLDEN - De gemeente De Wolden doet op zaterdag 19 maart a.s. mee aan de
Landelijke Opschoondag. Op die dag steken vrijwilligers hun handen uit de mouwen voor
hun eigen leefomgeving.
van een schone leefomgeving, ontstaat
een algeheel positiever gevoel over de
openbare ruimte.
De Landelijke Opschoondag vindt plaats
aansluitend op de Week van Nederland
Schoon. Op www.nederlandschoon.nl vindt
u meer informatie over deze actie.
Vrijwilligers zijn altijd welkom. Mocht u zich
aan willen melden als vrijwilliger dan kan
Door op 19 maart in het hele land tegelijk
de schouders te zetten onder het realiseren dat bij Harry Dolfing via. T. 14 0528.
De Landelijke Opschoondag is een initiatief
van Nederland Schoon in samenwerking
met het ministerie van VROM. Gemeenten
en andere organisaties die actief zijn in de
strijd tegen zwerfafval, hebben zich
aangesloten en hun eigen opschoonactie
op deze dag gepland.

Bijzondere activiteiten in de voorjaarsvakantie
door Natuurmonumenten
REGIO - In de periode van de voorjaarsvakanties organiseert Natuurmonumenten leuke
gezinsactiviteiten. Op 27 februari a.s. om 17.00 uur is er een wildwandeling voor
kinderen in ‘t Dwingelderveld. Je kunt met de boswachter mee en op zoek naar dieren
in het unieke natuurgebied. Een wandeling voor het hele gezin is er op 28 februari om
14.00 uur. De start van deze tochten is bij het Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
Benderse 22.
Op dinsdag 1 maart van 12.00 tot 17.00 uur
wordt de activiteit vilten met schapenwol
georganiseerd. Met schapenwol en een
speciale viltnaald kun je leuke dingen doen,
bijvoorbeeld een klein schilderijtje vilten.
Een begeleider van Natuurmonumenten
helpt je erbij. In verband met de
verbouwing van het bezoekerscentrum
Dwingelderveld, wordt deze activiteit
gehouden in Theehuys Anserdennen.

Door het uitpluizen van zo’n braakbal
kom je te weten welke dieren de uil heeft
gegeten. Interessant! Met een beetje geluk
kun je een skeletje helemaal compleet
maken.

Braakballen pluizen in ’t Dwingelderveld
is er op woensdag 2 maart van 12.00 tot
15.00 uur. Een uil verslindt zijn prooi met
huid en haar.
En wat hij niet kan verwerken, zoals botjes
en haren, komt terecht in een braakbal.

Een unieke ervaring om in de huifkar en
met een deskundige gids van
Natuurmonumenten, het grootste natte
heidegebied van Europa te verkennen.
Pak deze kans op woensdag 2 maart van
13.00 tot 15.00 uur.

In verband met de verbouwing van het
Bezoekerscentrum Dwingelderveld wordt
ook deze activiteit gehouden in Theehuys
Anserdennen.

Onderweg wordt er een paar keer
gestopt, soms wordt er een kleine
wandeling gemaakt met de gids.
Een leuke tocht van zo’n twee uur voor
alle leeftijden. De start van de tocht is bij
het Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
Benderse 22.
Wil je je opgeven of meer evenementen
bekijken?
Ga naar: www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebied/nationaal-park-dwingelderveld/activiteiten/agenda
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Gratise!
entre

DINSDAG 22 MAART
10.00 UUR | 14.00 UUR | 19.00 UUR

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

WOENSDAG 23 MAART
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

