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3e Streetrace in Ruinen
RUINEN - De 3e MTB Streetrace in het centrum van Ruinen wordt door WTC
Ruinen georganiseerd op zondagmiddag 23 juni 2019.
Bij een Streetrace wordt een relatief kort parcours van ± 1.5 km afgelegd op
mountainbikes. Het parcours gaat over verharde en onverharde wegen met
daarin een aantal hindernissen opgenomen. Hierdoor biedt de Streetrace over
het gehele parcours uitdaging voor de deelnemers en is heel aantrekkelijk
voor het publiek. Iedereen die wel eens op een mountainbike zit en het leuk
vindt om ook eens mee te doen aan zoiets spectaculairs, kan deelnemen.
Deze wedstrijd telt mee voor Streetracecompetitie Noord-Oost Nederland.
Op 23 juni is de daginschrijving en afhalen stuurnummers/tijdregistratiechip
bij: Buitencentrum De Poort Kloosterstraat 12, 7963 AH Ruinen
Om 13.00 uur wordt begonnen met een parcoursverkenning voor de jeugd,
daarna starten zij in de opeenvolgende klassen vanaf 13.30 uur.

Foto: wtcruinen
De prijsuitreiking van de jeugdwedstrijden vindt vervolgens aansluitend plaats.
Om 14.30 uur is het beurt aan de overige diverse klassen om het parcours te verkennen, waarna deze streetracers
tussen 15.00 en 16.45 uur aan de start kunnen verschijnen. Voor alle details betreft inschrijving, reglement etc. en
overige info kun je terecht op de website van de organisatie: www.wtcruinen.nl

Hoog Rendement glas

Duurzaam en Voordelig
FEMKE ANNE - BRINK 5 RUINEN
galerie, kadowinkel, workshops en touristinfo

Open: ma. woe. do. vrij. en zat. 9.30-17.00 uur,
zon van 14.00-17.00 uur
www.femke-anne.nl | 06 143 481 08

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.
Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.
Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

www.hilkobakker.nl

GEZOCHT
HUISHOUDELIJKE HULP

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

1 x per 2 weken 3 uur
voor een gezin met twee
kinderen en twee katten
Reageren kan op 06 195 344 37

Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Kies uit vers bereide maaltijden!
1x in de week, iedere dag, of een paar keer,
alles is mogelijk, zonder abonnement!
Warm of koelvers thuisbezorgd in Ruinen!

Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl

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

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 3 juli 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 25 juni 2019, 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

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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Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie I. Smit, Hinkenkamp 41, 7963 DD Ruinen.
E-mail: dle.ruinen@gmail.com | Website: www.delaatste-eerruinen.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
Thuiskapster Hennie
Uw kapster aan huis
Hennie Heeling-van Laar
T. 0522 472510 of M. 06 429 358 27
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
Schoonheidsspecialiste Conny v/d Berg
www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Bent u al klaar voor de zomer?
Achterma 15 Ruinen - tel. 06 109 686 33
De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

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

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

Glas: in de glasbak		

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!

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.: 06 300 83 521 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

Jeanet Gerding Bodypoint
Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage,
endermologie,zonnebank, infrarood sauna, cardio / fitness, dieet / voeding
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN
Tel.: 0522-820218 of 06 150 024 15 | 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 23 juni
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. J.V. Solinger
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J. Greving
Zondag 30 juni
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. E. Akkerman
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra,

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

Reestloop voor 65+
DE WOLDEN - Op zaterdag 22 juni a.s. kunt u meewandelen
met de Reestloop. Een wandeling van 6 km door het mooie
gebied de Reest. Na afloop staat er een heerlijke soep,
sandwich en een stuk fruit voor u klaar.
Waar:
eindpunt)
Doelgroep:
Deelname:
Aanvangstijd:
Tijd:

Haalweidigerweg 12 de Wijk (zowel begin als
65+
€ 5,- p.p.
10.15 uur voor koffie/thee
begin wandeling 10.45 uur

De route is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn
De Reestwalk wordt georganiseerd door Agogie studente
Puk Paalman in samenwerking met de sportfunctionaris van
gemeente
De Wolden. Aanmelden kan via het e-mailadres gerdo.van.
dalen@dewoldenhoogeveen.nl.

VERHUUR

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

Wandel mee langs bloeiende akkers

HEUNLIJK
Het gunk um heunlijk of; det heur ie niet vake meer ien oonze
dreentse taol. Wij zegt now vake det er ene sneu argens van is,
teleurgesteld. Mar heunlijk is ook een wat pienlijk gemis, zoas
bij het verhaal det ik ooit heurde. Het is alweer een paar jaor
elene. En het was tegen de karstdagen. Mar het har dizze dagen
kunnen wezen..drokte veur de pinkstern.
Drok har alleman het de ofgelopen dagen ook weer umdet veule
volk mit pinkstern vesiete kriegt. Dan muj meer ien huus halen
as aans. Wat eterije, lekkers bij de koffie, happerije bij de borrel
en vanzölf stoete genogt veur alleman want en ie hebt ook nog
een dag meer umme veurraod veur an te leggen. Ja..ik weet
wel det wij leeft ien een tied det niet allent op een worteldag
de winkels lös bint, mar niet alleman wil op zundag op pad. Het
vrommes waor ik over heurde kreeg volk te gasten en ze bleven
ook nog slaopen. Veur tweej feestdagen bosschoppen halen,
det was een heel spul. Umdet ze van alles neudig har teug ze
naor tHogeveene, naor een hele grote winkel. Een hele grote
winkel mit ook een beste parkeerplaotse. Ze zette heur zwarte
Volkswagen Polo op het parkeerterrein en deur de deure mit de
sleutel op slot. Ja, tegenwoordig hef haoste alleman een sleutel
waor aj op knipt en dan slöt de auto vanof een ofstaand..mar zo
jonk was heur karrechie now ook niet meer. Zukke auto’s gaot
over het algemeen heel lange mit. Ze raomde de winkel ien.
Net een neeje winkel waor ze nog niet hielendal wus waor alles
stunt. En det betekende dus det ze ﬂink an het zeuken mus naor
alle bosschoppen die op heur liessie stunden. Het wordde een
volle karre die ze bij de kassa mus ofrekenen. Ze har een tasse mit
eneumen en een klapkrattte en beide zaten vol mit lekkere dingen
veur een paar mooie dagen. Ze stuurde de winkelwaogen naor
het grote plein waor de auto’s stunden. Tussen het geparkeerde
blik stuurde ze mit het karrechie een rij of wat wieder en toen ze
heur Polo zag laadde ze de bosschoppen ien de lege kattebak.
(koﬀerruimte). Die zat niet op slot.
Ze mus ook nog draank halen; veur de tweejde maol gunk ze
richting de winkel er naost waor ze draank verkochten. Daor was
het drok; ja mit de feestdagen mut alleman wat onder de korke
hebben dus het was wachten op heur beurt.
Toen ze klaor was mit de borrel-ankoop de winkelkarre ien de
stelling en naor de auto die argens ien de derde rij stunt. Mar
hoe ze ook keek; ien die rij gien zwarte Polo; o ja..toch. Ze keek
verkeerd, de auto stunt een rij wieder. Gauw de kattebak lös..
en stief van schrik zag ze det die leeg was. Gien klapkratte en
gien tasse vol bosschoppen. Ien één helder ogenblik wus ze;
ze har wél ien de veurige rij de Polo ezene..ze har wél een lösse
kattebak evunden umme de bosschoppen ien te doon. Allent..die
kattebak zat niet ien heur eigen autoogie. Veur de tweejde maol
is ze de winkel ien egaon. Mit het besef det argens een bezitter
van een Volkswagen zoas die van heur..gratis bosschoppen hef
evunden ien zien of heur auto.
Now..nao een paar jaor..kan ze het smakeluk vertellen op
vezietes. “ik hope niet det det meense op vekaansie egaone is
zunder ien de kattebak te kieken. Want ooo wat zal die auto dan
estunken hebben”kan ze er now umme lachen.
Ze hef een aandere auto; ene waor aj mit een drok op de sleutel
alles ien één keer of kunt sluuten. En aj de auto kwiet bint dan
drok ie op det knoppie en dan blikkert het locht veur oe op;
dan hoej nooit meer te zeuken waor aj parkeert hebt. Dan wes
de laampe van oen auto oe de weg. Want o wat gunk heur dit
heunlijk of.

RUINEN - Wandel zaterdag 22 of 29 juni a.s. mee met een
gids van Natuurmonumenten tijdens de wandeling langs
bloeiende akkers. De tocht start vanaf de parkeerplaats bij
Theehuys Anserdennen in Ansen en gaat langs de essen
waar de verschillende soorten graan, korenbloemen en vele
andere akkerbloemen zich laten zien. Vooral aanmelden is
nodig en kan op de website: www.natuurmonumenten.nl/
bcdwingelderveld.
Natuurmonumenten beheert een aantal akkertjes op de essen
van Ruinen en Ansen. Ieder jaar zaait de vereniging deze
akkertjes in met verschillende graansoorten. Daar groeien ook
vaak kleurrijke akkerbloemen die een bron van voedsel zijn
voor bijen en andere insectensoorten.

Foto: Natuurmonumenten – Cor van der Waal
Tijdens de wandeling vertelt de gids over het belang van de
insecten en herleeft de geschiedenis door de verhalen over
het potstalsysteem en de wijze waarop boeren vroeger hun
akkers afrasterden.

Beleef de midzomernacht op
het Dwingelderveld
RUINEN - Op zaterdag 22 juni 2019 van 21:00 tot 23:00 uur
kun je een midzomernacht in het Dwingelderveld beleven.
De boswachters hebben een avontuurlijke nachtwandelroute
uitgezet door het Dwingelderveld.
Luister naar het verhaal van de Witte Wieven en bekijk de
vliegensvlugge vleermuizen in het donker. Je wandelt een
afstand van 4 kilometer. Er zijn diverse starttijden tussen 21.00
en 23.00 uur.
Je start bij het Bezoekerscentrum, Benderse 22, Ruinen.
Deze activiteit wordt georganiseerd door Natuurmonumenten
er zijn kosten aan verbonden en aanmelden kan via:
www.natuurmonumenten.nl

Spreekuur ombudsman
DE WOLDEN - De ombudsman van De
Wolden, Maas van Egdom, houdt elke
maand spreekuur. U kunt daar met uw
klachten of vragen over uw behandeling
door de gemeentelijke organisatie terecht.
Het eerstvolgende spreekuur is op
maandag 24 juni mei 2019. U kunt voor
dat spreekuur een afspraak maken
met Anita van Ulsen, telefoonnummer
0528-291557. Of mailen naar ombudsman@dewolden.nl. Bij
spoedgevallen is in overleg een afwijkende afspraak mogelijk.

Een laadpaal bij u in de buurt voor uw elektrische auto? Dat kan!
DE WOLDEN - De provincies Groningen en Drenthe willen het vervoer groener en slimmer maken. Elektrische auto’s dragen daaraan
bij. Voldoende openbare laadpalen stimuleren elektrisch rijden. Door het plaatsen van 1000 openbare laadpalen in Groningen en
Drenthe met 100% Nederlandse, groene stroom dragen we bij aan een snelle omslag naar elektrisch rijden en duurzame energie. We
willen hiermee minder uitstoot van CO2 en ﬁjnstof en minder geluidsoverlast van autoverkeer realiseren. Innovatief in dit project is dat
e-rijders een eigen, lokale energieleverancier kunnen kiezen.
De gemeente werkt mee aan het vinden van geschikte locaties voor laadpalen. Als inwoner
van De Wolden kunt u vanaf 1 juli ook een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen. Dat
gaat snel en makkelijk via de website openbaarladen.nl.
Voorwaarden aanvraag openbaar laadpunt
Om een verzoek te kunnen indienen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:
- U woont in de gemeente of u werkt minimaal 20 uur per week in deze gemeente.
- U rijdt of gaat een elektrische auto rijden, die minimaal 50 km elektrisch kan rijden.
- U heeft geen eigen parkeerterrein en moet uw elektrische auto op straat parkeren.
- Binnen loopafstand (ongeveer 250 meter) van uw woon- of werkadres is nog geen
openbaar laadpunt aanwezig. Het kan ook zijn
dat er wel een openbaar laadpunt aanwezig is, maar dat uit de gegevens blijkt dat een nieuw openbaar laadpunt noodzakelijk is.
Geef uw verzoek daarom wel altijd door.
Als u als bewoner of uw bedrijf een eigen parkeerterrein heeft, kunt u een laadpunt op eigen oprit of parkeerplaats laten plaatsen. Dit
hoeft u niet te melden bij de gemeente. U kunt een laadpaal laten plaatsen op uw eigen terrein of op het terrein van de Vereniging van
Eigenaren (VvE). Dit regelt u zelf bij een van de leveranciers van laadpalen.
Hoe gaat het in zijn werk?
Wanneer uw verzoek is goedgekeurd, wordt de laadpaal op een plek bij u in de straat of buurt geplaatst. Dit is op ongeveer 250 meter
loopafstand van uw woning of bedrijf. Houd er rekening mee dat het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte even kan duren,
ongeveer 15 weken. Bij de laadpaal wordt ten minste één parkeervak gereserveerd voor het laden van elektrisch voertuigen. De
laadpaal is voor algemeen gebruik, ook buurtbewoners en bezoekers kunnen er gebruik van maken.
Gratis voor de inwoner
Het aanvragen en plaatsen van een laadpaal is voor u als inwoner gratis. De prijs die u als elektrisch rijder betaalt aan de paal is 29
cent / kWh. Dit is exclusief de kosten voor het gebruik van de laadpas.
Vanaf 1 juli kunt u uw verzoek indienen!
De Wolden werkt samen met 21 verschillende gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe om elektrisch vervoer te stimuleren.
Vanaf 1 juli kunt u terecht op de website openbaarladen.nl. Wij zien uw aanvraag daar graag tegemoet.

Het positieve eﬀect van uw
gedoneerde kleding en textiel
DE WOLDEN - U staat er misschien niet altijd bij stil als u afstand
doet van die te krappe broek of die miskoop met het kaartje er
nog aan. Maar door uw textiel gescheiden in te leveren, maakt u
eenvoudig een groot verschil.
Het is eigenlijk een raar idee, dat nog goed bruikbaar textiel
bij het restafval wordt weggegooid. Toch gebeurt dit nog vaak.
Restafval wordt verbrand en is daarmee belastend voor het milieu
en bruikbaar textiel gaat verloren.
In De Wolden zamelt Sympany textiel in. U vindt uw
dichtstbijzijnde container op de website van Sympany:
https://www.sympany.nl/vind-een-container/.
Een nieuw leven
Als u textiel gescheiden inlevert, wordt het bij Sympany
gesorteerd en krijgt het een nieuw leven als kledingstuk in
Nederland, Europa of in de Afrikaanse landen Angola, DR Congo,
Malawi en Zambia. Niet herdraagbaar textiel wordt gebruikt in
de productie van nieuwe jeans zoals de By Sympany By Kuyichi
jeans voor consumenten en de By Sympany By CrossHatch
werkjeans. Maar er wordt ook isolatie- en akoestisch materiaal
van gemaakt door VRK Akoestiek en Isolatie.

Steun ook (inter)nationale projecten
Met de opbrengsten van het ingezamelde textiel steunt Sympany
(inter)nationale projecten. Projecten op het gebied van textiel,
gericht op duurzaamheid en zelfredzaamheid. Zoals in Malawi
(Afrika) het mobiel trainingscentrum en de Fashion & Design
opleiding. In India (Panipat) worden kinderen uit de risicovolle
werkomgeving van hun ouders gehouden door ze opleiding te
bieden.
Op www.sympany.nl leest u meer over de projecten en de
innovatieve ontwikkelingen zoals de nieuwe jeans. Ook
vindt u daar een handig overzicht van wat wel en niet in de
textielcontainer mag.

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 april tot 1 oktober en in alle schoolvakanties
dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. Tijdens feestdagen gelden
afwijkende openingstijden Van 1 november tot 1 april. woensdag t/m
zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur. Activiteiten Bezoekerscentrum
Dwingelderveld: voor sommige activiteiten is aanmelding vooraf
noodzakelijk: kijk op www.nm.nl/bcdwingelerveld

Mariakerk open
Komende zomermaanden is de kerk weer open.
T/m 18 september is de Mariakerk op dinsdagmiddag, woensdagmiddag
en donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur geopend. Er is een
gastheer of gastvrouw aanwezig. Tijdens het Brinkfestijn is de kerk de
hele middag en avond open, dan worden er ook kniepertjes verkocht.

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

Zomeravondbridge in Hotel Kuik iedere dinsdagavond tot en met
27 augustus van 19.45 tot 23.00 uur, aanmelden vóór 15.00 uur op de
speeldag, tel. 06 307 073 49

Korenmolen de Zaandplatte
Is voor publiek toegankelijk. De toegang is gratis. De molen is iedere
zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur.

TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen, T. 06
143 481 08 maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 9.3017.00 uur, zondag 14.00-17.00 uur

Pasmans Huus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Geopend in de maand juni op dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag
van 14.00-16.30 uur. Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/
0522-472485

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

FIETSEN
Fietstochten TIP onder deskundige leiding van mei t/m september
Iedere dinsdag om 13.30 uur vanaf de Brink voor de Mariakerk.
Fietszondagen
Eens per maand op zondag vanaf 10.30 uur vanaf de Brink voor de
Mariakerk. 23 juni, 21 juli, 18 augustus, 15 september
Voor beide activiteiten geldt: deelname gratis en voor eigen risico,
consumptie voor eigen rekening. Info: TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie
Femke-Anne, Brink 5 Ruinen, T. 06 143 481 08 of Harmpje Smit T. 0522
471 946

’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.

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

’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).
’t Neie Punt Repair Café iedere laatste maandag van de maand van
14.00-16.00 uur. Ook tijdens het Repair café kunt u hulp krijgen bij
internetten.

JUNI/JULI

Woensdag 24 juli
14.00 -21.00 uur

Brinkfestijn Ruinen
Grote braderie, live muziek,
activiteiten en theater op de Brink!

Vrijdag 26 juli

Vogelpop Ansen
Broekdijk 6, Ansen

Donderdag 20 juni
19.30 uur

Buitencentrum de Poort
‘SAM SAM’ door
St. Welzijn de Wolden en
Buurtteams De Wolden
Een informatieve avond voor
inwoners en vrijwilligers

Zondag 23 juni

Kunst-, boeken- en platenmarkt
Brink Ruinen

Zondag 23 juni
Vanaf 13.00 uur

MTB Streetrace
Centrum Ruinen

Vrijdag 28 juni
16.00-17.00 uur

Nationale Modderdag
Modderspektakel op de
Westerbergen in Echten
Spelen in de modder!
Oude kleren aan en gaan!
Er is ook een Mudrun waar je aan mee
kunt doen. Start 16.15 uur

Vrijdag 28 juni
t/m zondag 30 juni

Zomerfeest Oosteinde
Thema Tirol! kijk op www.bvoosteinde.nl

Woensdag 10 juli
14.00 -21.00 uur

Brinkfestijn Ruinen
Grote braderie, live muziek,
activiteiten en theater op de Brink!

Zaterdag 13 juli
20.00 uur

ABBA tribute
Cafe Hees/Brinkzicht,
zaal open 19.30 uur

Zondag 14 juli
14.00 uur

Opening Art TO GO RUINEN
Huttenweg 3, Ruinen

Woensdag 17 juli
14.00 -21.00 uur

Brinkfestijn Ruinen
Grote braderie, live muziek,
activiteiten en theater op de Brink!

Maandag 22 juli
t/m zondag 28 juli

Tennistoernooi Luning Infra Open TC Runa
Neuzendijk, Ruinen. www.toernooi.nl

Vrijdag 26 juli
vanaf 17:00 uur

Clubterrein Vrederuiters,
Kloosterstraat 5
Dressuurwedstrijd paarden
klasse B, L1 en L2

Zaterdag 27 juli

Vogelpop Ansen
Broekdijk 6, Ansen

Zaterdag 27 juli

Clubterrein Vrederuiters,
Kloosterstraat 5
Dressuurwedstrijd
pony’s klasse B t/m M2,
paarden klasse M1 en M2

vanaf 09:00 uur

Noteer alvast in uw agenda
Runer Feest:

22 t/m 25 augustus | www.vvvoruinen.nl

3-daagse springconcours Vrederuiters
Vrijdag 6 september

Runer Paarden Dagen
(paarden M t/m 1.40m + B)
Zaterdag 7 september Runer Paarden Dagen
(BB t/m ZZ pony’s + L paarden)
Zondag 8 september Runer Paarden Dagen
(BB t/m Z paarden)
Locatie: clubterrein Vrederuiters, Kloosterstraat 5

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinenalert.nl, www.ruinen.
nl en www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op:
ruunderwaopen@hotmail.com
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

TESTAMENT MAKEN?

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:

T: de Wijk 0522 - 440 473

Stotijn

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Top of Rock!
20% korting
op elke top* en rok!

*t-shirts, blouses en singlets

Enjoy | Dreamstar | S’questo
Dolce Vita | Anotherwoman

