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Nazomerfair Vakantiepark
Westerbergen
ECHTEN - Houd je van vertier, shoppen, prikkelende smaakpapillen en
fijne muziek, bezoek dan op zaterdag 14 & zondag 15 september a.s. de
Westerbergen Nazomer Fair!
Op dit jaarlijks terugkerend evenement - ieder derde weekend van september
- barst Westerbergen uit haar voegen tijdens de Nazomer Fair! Trek er gerust
een hele dag (of weekend) voor uit: er is héél veel te zien en te doen. Een
ruim aanbod standhouders staat klaar met kleding, sieraden, lekkernijen,
lifestyleproducten en nog veel meer. Op beide dagen is de fair geopend van
11.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag blijft het Foodplein tot 22.00 uur open.

Particuliere Schadeverzekeringen
particulier@ruinen.veldsink.nl
Zakelijke Schadeverzekeringen
zakelijk@ruinen.veldsink.nl
Hypotheken
hypotheken@ruinen.veldsink.nl
Bankzaken RegioBank
bankzaken@ruinen.veldsink.nl

T. 0522 – 472 528

Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen
Maandag t/m vrijdag
open van 09:00 tot 16:00 uur

Drukwerk: Folders, HGV Courant, Wolder Courant + bijlage + RW

“Ook worden er activiteiten gehouden om de fair tot een echte belevenis
te maken. Zoals een roofvogelshow, livemuziek, kinderentertainment en
foodtrucks. Laat je inspireren en verleiden op de fair en ontspan op een
terrasje waar u geniet van heerlijke gerechtjes”, aldus, Jules Klein die zorgt
voor de organisatie op het sfeervolle voorplein van Westerbergen.
“We moeten toch kijken of alles weer gaat passen, we hebben een mooi en
divers aanbod dit jaar.
Afgelopen jaar waren beide dagen om 18.00 uur afgelopen,
maar omdat de bezoekers het zaterdag jammer vonden
dat we dicht gingen hebben we besloten het Foodplein
op zaterdag tot 22.00 uur open te houden. Uiteraard met
sfeervolle verlichting en gezellige muziek. Het is mooi dat
we het voor elkaar hebben gekregen, na een geslaagd feest
in 2014 voor ons 50-jarig bestaan, een mooi terugkerend
evenement op de kaart te zetten. Ook voor de komende
winter zijn we druk bezig met de voorbereidingen van een
ander verrassend evenement op Westerbergen, maar dat
hou ik nog even in het midden”, lacht hij.

Drukwerk: (evt) Folders, HGV Courant, Wolder Courant + bijlage + RW

Onafhankelijk Advies!
Hypotheken!
Verzekeringen!
Waarom verder zoeken
als u in uw dorp terecht kunt
Westerstraat 54, Ruinen
0522 - 472528

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.
Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.
Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING
en vele anderen. 1e gesprek gratis!

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

Tevens adviesbureau.
Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

www.hilkobakker.nl

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

Open: ma. woe. do. vrij. en zat. 9.30-17.00 uur
workshops op afspraak
www.femke-anne.nl | 06 143 481 08

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 25 september 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 17 september 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 15 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. Urgert, Elp
Zondag 22 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra
Zaterdag 28 september
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber

Hartelijk dank voor het bezoek, de kaarten
en attenties tijdens mijn verblijf
in Reggersoord en bij mijn thuiskomst.
Luchien Jan Smit

Weer twee nieuwe providers op
ons glasvezelnetwerk

VERHUUR

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

MULTIFOCAAL

DE WOLDEN - Voor de zomer vertelden we u over nieuwe
providers op het netwerk. De zomer is nog maar net voorbij en
er komen alweer twee nieuwe providers bij! Deze keer gaat het
om één provider voor de consument en één provider voor de
zakelijke markt.
Er moeten nog wat technische zaken geregeld worden voor
deze twee providers daadwerkelijk hun diensten kunnen
leveren, maar u kunt zich al wel vast aanmelden.

Dit is een jonge internetprovider op de Nederlandse markt
die zich voornamelijk richt op glasvezel. MultiFiber levert een
compleet pakket aan internetdiensten, televisie en telefonie op
verschillende netwerken in Nederland. Deze diensten worden
aangeboden op basis van een concurrerend tarief.

voor € 100.- per glas
actie geldig tot 1-10-2019

Open op

Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 en 13.15-17.30
Zaterdag 09.30-12.00
Indien gewenst ’s avonds op afspraak 0522473328
Oosterstraat 2 | 7963 AC Ruinen

NexxtCom is een bekende naam in de regio De Wolden en we
zijn dan ook blij dat NexxtCom op ons glasvezelnetwerk zijn
zakelijke diensten wil komen aanbieden. ‘Helder verbonden’
is een korte, krachtige samenvatting van alles wat NexxtCom
doet en waar ze voor staan. Of het nu gaat over een
internetverbinding, voice over IP of de hosting van uw website.
Helder staat voor een kraakheldere (internet)verbinding, maar
ook voor duidelijkheid in prijs en product. NexxtCom spreekt
úw taal.
Sluiting kantoor
Wellicht heeft u het gezien op Facebook, ons kantoor in
Zuidwolde is gesloten. Er kwamen nog maar weinig mensen
langs en de constante bemensing werd een last voor onze
vrijwilligers. Daarom gaat het kantoor na deze zomer niet meer
open. Uiteraard kunt u ons blijven bereiken, we doen nog
steeds ons best om zowel telefonisch (0522 70 10 70) als per
email (info@glasvezeldewolden.nl) zo snel mogelijk te reageren.
Kunt u ons niet direct per telefoon te pakken krijgen? Stuur ons
dan een email, een bericht via Facebook Messenger of gebruik
ons contactformulier op www.glasvezeldewolden.nl

Paddenstoelenwandeling
Dwingelderveld

NEEJ
Wij bint er nog niet ewest, mar het schient barre mooi te
wezen; de neej iengerichte Ikea ien Grönning. Ik weet ook
niet of wij er wel koomt; wij bint de al wat oldere Drenten en
die koopt allennig wat neejs as het olde kepot of ropperig is.
De kiender roept alle keren det ze koﬃe koomt drinken
det wij zo’n kleine tillevisie hebt; koop toch ene mit een
groter beeld. Mar de olde is niet of..en wij kunt er alles nog
op zeen det wij wilt kieken. De Ikea-”beleefwerelden” bint
an oons niet besteed. Butendet (bovendien), aj etrouwd
bint mit een Dreentse kerel dan kooj niet zo vake ien grote
winkelbedrieven. Winkeln, daor hef hij een gloepense hekel
an. Het beste bevalt het hum as ik even naor binnen lope
umme te kopen wat wij wollen halen; dan past hij buten ien
tied op de fietsen. En wieder vot as het eigen dorp; det wil hij
allennig as het bij oons niet te koop is.
Ikea, daor binne wij ien het verleden wel ies ewest; ie mut
het toch ezene hebben aj er over mit wilt paoten. Al die
“zalen”waor aj deur hen eleid wordt daor woj meuj van; een
korte route sprek dan het meeste an. Of de route naor de
koﬃe en de eterije.
Oonze dochter gunk ien de tied det ze een klein ventie har
graag mit een vriendin naor det grote warenhuus. De kleine
porken die kuj daor ofgeven an de oppas die ien een soort
speultuuntie op ze paste. Beide jonges vunden det geweldig..
Ie gaven het tillefoonnummer van oen mobiele tillefoon en
as er maleur was of reerderije dan kreeg ie as moeder rap
het verzeuk oen porkie weer op te halen. Een uur mug die
oppas duren; ze was dan altied mit dezölfde vriendin en heur
zeuntie en dan hadden ze een uur de tied umme rustig bij te
proaten bij een koppie koﬃe. Ik heb niet eheurd det ze ien die
tied ooit wat aans ekocht hebt as koﬃe.
Mit mien man waar ik dus ooit ien die grote winkel. Gelieke
mit oons stapte een jonk en zwaor verliefd stellegie de winkel
ien; hij pakte een grote winkelkarre en zij leup veur hum
uut. Op haoste alle ofdelingen zag ze wel wat det beslist
ien de karre mus. “O..Jhon..kijk wat leuk..die mandjes.” En
hup de karre ien. “kijk nou..die kussens, passen prachtig bij
die blauwe gordijnen van het logeerbed, vind je ook niet”?
Hij zee weinig mar de kussens wordden ien het karregie
ekwakt. Zo gunk het mit glaswark, tweej badmatties (“zo
leuk bij de grijze wastafel”)..., snipsnaorderijen veur op de
schosteenmaantel of ien de veensterbaank, een schaopevel
(“enig voor bij de openhaard Jhon...”) tweej krukkies (“als
bijzettefel in de serre”) een gries dekbedhoessie, een
striekplaankovertrek, een douchemaandtie, kortum, de karre
zat vol. Wij keken zoas toeschouwers naor een teneelstok
kiekt. Meer as det krukkie waor wij veur kwamen hadden wij
niet of te rekenen toen wij achter ze ien de rij bij de kassa
kwamen. Tut oonze verbaozing zagen wij toen waorumme
hij onderweg gien mening egeven har bij alles wat zij “leuk,
enig en doddig”vund. Hij pakte de karre stevig vaste en
vreug.. “s er ook mar één ding schat in deze kar dat we echt
nodig hebben?”Zij keek hum bedremmeld an en zee..”nou
nee..” waorop hij de volle karre bijzieds scheuf, heur bij de
narm pakte, tussen de rij wachtenden deur scheuf, en op de
uutgaank an dirigeerde.
Raar, mar as ik wat leze over Ikea bin ik nao jaoren nog altied
beneejd of ze nog bij mekaar bint...

RUINEN - In de herfst schieten de paddenstoelen de grond uit!
De herfst is bij uitstek het jaargetijde dat paddenstoelen in groten
getale te vinden zijn. Maar dan het op naam brengen van deze
paddenstoelen, de vliegenzwam, die gaat nog wel. Maar wat
dacht je van een Valse Hanekam, een Kleverig Koraalzwammetje
of een Grote Sponszwam. De gids van Natuurmonumenten kan
je hierbij helpen.

Foto: Natuurmonumenten
Tip:
- Trek stevige, waterdichte schoenen of laarzen aan
- Vergeet uw regenkleding niet
- Neem een loupe mee
- Controleer uzelf op teken na een bezoek aan de natuur
Zaterdag 28 september 2019 11.00-13.00 uur, start
Bezoekerscentrum 22 Ruinen.

Tuin- en Smaakmarkt
Dwingelderveld
RUINEN - Natuurmonumenten organiseert op zondag 29
september a.s. een Tuin- en Smaakmarkt op het Dwingelderveld.
Achter Bezoekerscentrum Dwingelderveld ligt een prachtige
vlindertuin. Naast dat de bloemenpracht een lust is voor
het oog, is het een oase voor vlinders en insecten. Rondom
deze tuin vindt de tuin- en smaakmarkt plaats. Naast eigen
zaden en planten zijn er ook kramen, waar uit de streek (h)
eerlijke producten zoals eigengemaakte jam te koop worden
aangeboden.

Foto: Natuurmonumenten
Ook zijn er onder andere tuindecoraties, producten van wol en
andere natuurlijke materialen. Entree is gratis voor leden van
Natuurmonumenten. Niet leden betalen € 2,00. Kinderen gratis.
Je kunt het bezoek aan deze markt goed combineren met een
wandeling over het Dwingelderveld. Kinderen kunnen zich
heerlijk uitleven in de speelnatuur, de waterspeelplaats en het
wilgenhuttendorp.

Open Monumentendag in De Wolden op zaterdag 14 september
DE WOLDEN - Op zaterdag 14 september a.s. opent wethouder Gerrie Hempen om 10.00 uur Open Monumentendag in dorpshuis De
Alke in Alteveer. In het dorpshuis is een tentoonstelling met oude foto’s van Alteveer en Kerkenveld. Onder het genot van koﬃe en iets
lekkers kunt u deze tentoonstelling bekijken.
Ter gelegenheid van de Open Monumentendag verschijnt er een boeiend boekje over de geschiedenis van Alteveer en Kerkenveld.
Het eerste exemplaar overhandigt de wethouder aan Piet Kleine en Mans Zomer, beiden markante inwoners van Kerkenveld en
Alteveer. Het boekje is gratis mee te nemen.
Na de opening kan onder begeleiding van Mans Zomer een wandeling door Alteveer en Kerkenveld gemaakt worden. De wandeling
duurt ongeveer een uur en start bij dorpshuis De Alke. Opgave is niet nodig. De bijbehorende wandelroute is gratis mee te nemen.
Wethouder Gerrie Hempen: “Ook dit jaar zijn er weer prachtige initiatieven ontstaan door de inwoners. Er zijn heel wat monumenten
open maar er is ook weer van alles te doen in onze gemeente zoals in Alteveer maar bijvoorbeeld ook in Koekange. Daar is een
“Rondje Koekange”. Bezoekers kunnen daar onder begeleiding van spoken word artiest Pim Pomsy wandelen van de protestantse
kerk, naar landgoed Welgelegen en de Tuin van Joke Kuiperij. Tal van inwoners zetten zich dit jaar weer in om geïnteresseerden het
mooie historierijke De Wolden te laten zien.”
Welke monumenten zijn open
Zaterdag 14 september kunt u overal in de gemeente terecht voor om een kijkje te nemen bij de monumenten.
Onder andere zijn geopend:
- Wieker Meule, Dorpsstraat 65 in de Wijk
- Boerderijcomplex Steenbergen, Steenbergen 5-7 in Zuidwolde
- Mariakerk, Brink 11 in Ruinen
- Huize Echten, Zuidwolderweg 1 in Echten
- Protestantse kerk IJhorst-de Wijk, Kerkweg in IJhorst
- Boerderij Prof. Blinkweg 5/Dorpsstraat 8 in de Wijk
- De Karstenhoeve, Dokter Larijweg 21 in Ruinerwold
- Beeldenpark de Havixhorst, Schiphorsterweg 34-36 in De Shiphorst
- De Tuin van Joke Kuiperij, Stationsweg 10 in Koekange
- Molen ‘De Zaandplatte’, Engeland 9 in Ruinen
Een compleet overzicht van de locaties is te vinden op www.openmonumentendag.nl

Is uw
auto toe
aan APK?
Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
Tel. 0528-371227

Voor onderhoud en APK zijn
wij uw betrouwbare partner!

www.wemmenhove-peugeot.nl

LID VAN

PCA Gewoon Goed!

gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

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
Schaapskudde Ruinen
Kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte
Is voor publiek toegankelijk. De toegang is gratis. De molen is iedere
zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur.
Pasmans Huus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Geopend in de maand september op dinsdag-, woensdag-, donderdagen zaterdagmiddag van 14.00-16.30 uur. Groepen op afspraak: telefoon
0522-472631/ 0522-472485.
FIETSEN
Fietstochten TIP onder deskundige leiding 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:
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

SEPTEMBER/OKTOBER
Vrijdag 13 september
Vanaf 17.45 uur

PesseRun 2019
info op www.pesserun.nl

Zaterdag 14 september Volle Maan Huifkartocht Dwingelderveld
20.30 uur
Start Bezoekerscentrum Benderse 22
Kijk voor meer info op
www.natuurmonumenten.nl
Zaterdag 14 september Nazomerfair
10.00-18.00 uur
Westerbergen Echten
Zaterdag 14 september Brummelfestival
20.00-01.00 uur
m.m.v. de bands Cave Canem,
The Royal Spuds, Høksons
Terrein Neuzendijk
Zondag 15 september
14.00-21.00 uur

Brummelfestival
o.a. m.m.v. de band Brad Rooster,
dichters en stand-up comedian
Terrein Neuzendijk

Zondag 15 september
10.00-18.00 uur

Nazomerfair
Westerbergen Echten

Zaterdag 21 september Fietsexcursie
11.00 uur
Het Dwingelderveld bekijken door de
ogen van kunstenaar Siemen Dijkstra
Start Bezoekerscentrum Benderse 22
Kijk voor meer info op
www.natuurmonumenten.nl
Zaterdag 21 september Green Mountain Tour (o.a. op de Col du Vam)
4e editie van de Toertocht voor racefiets
en MTB over de weg en door de velden van
het mooie Drentse landschap
info: www.greenmountaintour.nl
Dinsdag 24 september Modeshow najaars/wintercollectie
10.00, 14.00 en 19.00 uur Boetiek de Smederije, Westerstraat
Woensdag 25 september Modeshow najaars/wintercollectie
19.30 uur
Boetiek de Smederije,
Dorpshuis Buddingehof Ruinerwold
Vrijdag 27 september
21.15-02.00 uur

Nachtvlinders spotten in het Dwingelderveld
Start Bezoekerscentrum, Benderse 22
Kijk voor meer info op
www.natuurmonumenten.nl

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees
Mariakerk open
Tijdens de zomermaanden is de kerk 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.
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.
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 – 16.00 uur, start Bezoekerscentrum
NP Dwingelderveld, Benderse 22
’t Neie Punt Elke eerste donderdag van de maand om 19.30 uur schaken
in ’t Neie Punt. Een aantal nog resterende leden van de schaakclub
willen proberen om de club nieuw leven in te blazen. Inlichtingen
kunnen worden verkregen bij Gerrit ter Wee, tel: 0522-472404 of Geert
Roelof Steenbergen, tel. 0522-473404. Kom vrijblijvend binnenlopen en
meedoen.
’t Neie Punt 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.

Zaterdag 28 september Paddenstoelenwandeling
11.00 uur
Ga mee met de gids en zoek
bijzondere paddenstoelen
Start Bezoekerscentrum Benderse 22
Kijk voor meer info op
www.natuurmonumenten.nl
Zaterdag 28 september ’t Neie Punt, BURENDAG
14.00 – 17.00 uur
Een gezellige en creatieve middag voor jong
en oud. Samen met het dorp/ de buurt
kunstwerken maken voor ’t dorpshuis.
Natuurlijk trakteren we op wat lekkers en zorgt
DE voor een koﬃestand. Komt allen!
Zondag 29 september
11.00 uur

Tuin- en Smaakmarkt Dwingelderveld
Kom kijken, ruiken en proeven!
Bezoekerscentrum Benderse 22
Kijk voor meer info op
www.natuurmonumenten.nl

Woensdag 25 september ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30–15.45 uur
Timmerclub
Opgave:
dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Vrijdag 4 oktober
’t Neie Punt.
20.00 uur
Filmavond, opgave: info@dorpshuisruinen.nl
Vrijdag 11 oktober
14.30–15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Herfststukjes maken voor jong en oud.
Iedereen kan meedoen!
Opgave:
dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
of opgave bij ’t dorpshuis.

Maandag 14 oktober
14.30–15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Techniekclub
Opgave:
dejongeonderzoekerruinen@gmail.com

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.

Buurtteam De Wolden
heeft een nieuw LOGO!
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DINSDAG 24 SEPTEMBER 2019
10.00 UUR | 14.00 UUR | 19.00 UUR

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

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2019
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

