
Modeshows Boetiek 
De Smederije druk bezocht
RUINEN – “Je hebt altijd wel iets nodig om je winter-of najaarsgarderobe aan 
te vullen of gewoon zin in iets nieuws’, zo opende Trudy, de vaste presentatrice 
van de modeshows die elk seizoen succesvol gehouden worden in Boetiek de 
Smederije aan de Westerstraat en in de Buddingehof in Ruinerwold. Eigenaresse 
Lieneke Smit wist weer een mooie collectie samen te stellen en het enthousiaste 
publiek op deze locaties weer te verrassen en te inspireren. 
Wat zijn de trends deze herfst en winter? 

De modecollectie voor dames van het najaar en winter 2019/2020 is zeer veelzijdig. Alles kan eigenlijk. Het kleurenpalet van vorige 
seizoenen wordt naar hartelust voortgezet, vaak met elkaar of met nieuwe items gecombineerd. Naast de vrolijkheid van oker en rood 
was er felroze, petrol, roest, olijf, en paars te zien. Het prachtige kobaltblauw is heel leuk met mooie met de kleur cognac. Al deze 
tinten staan nog steeds goed met de basis zoals zwart, grijs en donkerblauw. Ruitjes, strepen en bloemen bepalen het modebeeld 
komend seizoen. Soms ook met elkaar en zijn verwerkt in comfortabele jurkjes -zowel mooie midi’s als de wat kortere-, pantalons, 
blouses en shirts. Leuk zijn ook de jasjes en broeken in dezelfde ruitprint met een applicatie op de broek van bijvoorbeeld een gele 
bies. Voor het wat koudere weertype zijn er (lange) vesten in de mooie bijpassende kleuren verkrijgbaar. De invloeden van het verleden 
zetten nog steeds door in de huidige modetrends. De gebruikte stoffen en materialen zijn uiteraard aangepast aan de huidige tijd en 
lekker comfortabel.

De door eigenaresse Lieneke Smit met zorg samengestelde setjes werden geshowd door de modellen Marieke, Dineke, Rosan, 
Klaasje, Willy en Roelie en zijn slechts een deel van de collectie van De Smederije. Bijpassende accessoires zoals mooie sjaals, 
kettingen, tassen en riemen, zijn ook ruim verkrijgbaar. 
De schoenen en laarsjes die de modellen tijdens de shows 
dragen zijn privé-eigendom.

Na afloop was er traditiegetrouw een verloting en wist Lieneke de 
geluksvogels te verrassen met een modecheque. Op de catwalk 
in de Buddingehof werden de modellen begeleid door de muziek 
van DJ Bart. De merken die in Boetiek De Smederije te vinden 
zijn o.a.: Angels, MAC, Zerres, Anotherwoman, Dreamstar, Enjoy, 
Roberto Sarto, S’questo en Setter. Dit seizoen is het merk Batida 
aan de collectie toegevoegd. Dit merk is vernieuwend en stijlvol 
en is gespecialiseerd in jurkjes.
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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

Foto’s Jaap Smit & Annetta Dekker



www.hilkobakker.nl

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

Tuinaanleg, boomverzorging,

landschapsonderhoud.

Onderhoud van:

begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

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

Koninklijke Visio, Oogvereniging en Toegankelijk Zwolle vragen samen aandacht voor 
toegankelijkheid van openbare ruimtes
ECHTEN/ZWOLLE - Ieder jaar rond 15 oktober worden op diverse plekken in het land activiteiten 
georganiseerd in het kader van De Dag van de Witte Stok. Op deze dag wordt er aandacht gevraagd voor 
de toegankelijkheid van openbare ruimtes voor mensen met een visuele beperking. Koninklijke Visio, de 
Oogvereniging en Toegankelijk Zwolle zijn dit jaar in Zwolle actief met twee activiteiten.

Ervaringslunch van Toegankelijk Zwolle 
Toegankelijk Zwolle heeft samen met Visio en de Oogvereniging een ervaringslunch gepland op 11 oktober. Hoe is het om je broodje 
te smeren wanneer je (bijna) niks kunt zien? Heb je de boter in je hand of is het de kruidenkaas? Ieder die zich meer wil inleven in de 
wereld van slechtziendheid kan zich aanmelden bij info@toegankelijkzwolle.nl
De kosten bedragen 15,- en vindt plaats bij de Hofvlietvilla, Pannenkoekendijk 6 in Zwolle.

Wethouder Dogger blind over straat Wethouder W.
Dogger gaat op 14 oktober zelf ervaren hoe het is om als blinde of slechtziende zich te moeten begeven door het verkeer. Op verzoek 
van de Oogvereniging wordt in samenwerking met Visio op deze ludieke manier aandacht gevraagd voor de slechtziende en blinde 
mens in het verkeer. Ook voorbijgangers mogen proberen geblindeerd met een geleidestok over te steken. De oversteek aan de 
Burgemeester van Rooyensingel om van de Stadskamer naar het centrum te lopen is uitgekozen voor deze actie.

Meer informatie over het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen is te vinden op www.visio.org.



’t Ruunder Waopen
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
Ook voor permanent ontharen en huidoneffenheden verwijderen!
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

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

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.)

 1 1 2
* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag)         

 0 9 0 0 – 8 8 4 4
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.: 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

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Boetiek de Smederije.

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

Bel voor informatie: 0521-593035.

Het volgende nummer verschijnt 23 oktober 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 15 oktober 2019, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN
Zondag 13 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur gastvoorganger Ds. Gerard 
Venhuizen Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. 
G.J. Gardenier
Zondag 20 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur gastvoorganger Ds. Gerrit 
Douma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. R.H. Veldman
Zondag 27 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Afscheidsdienst Ds. Georg 
Naber i.v.m. zijn vertrek naar Lemelerveld



VERHUUR
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Personenauto’s

Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

Per (medio) januari
Voorhuis van een woonboerderij, 

geschikt voor 1 à 2 personen
Buurtschap Hees

Voor info: Ageeth Luning, tel. 06 237 562 95

TE HUUR

Onafhankelijk Advies! 
Hypotheken!

Verzekeringen!
Waarom verder zoeken

als u in uw dorp terecht kunt
Westerstraat 54, Ruinen

0522 - 472528

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!

NIEUW: KANTKLOSSEN IN RUINEN
RUINEN - Dat Femke Anne veelzijdig is, een mooie winkel, 
galerie én touristinfo runt en bovendien een groot aanbod 
heeft aan workshops is bij velen wel bekend. Nieuw in het 
assortiment is dat ze haar atelier aan de Brink openstelt voor 
kantkloslessen. De lessen worden gegeven door een zeer 
ervaren en gediplomeerde kantkloslerares uit Hoogeveen, nl. 
Jenny Boer.

Ambacht
Jenny is in 1980 begonnen, in die tijd was het kantklossen 
nog erg populair. Ze weet nog goed dat de zaal waar ze in 
die tijd zaten al snel te klein werd voor de 80 enthousiaste 
leden en dat ze daarom moesten uitwijken naar een andere 
locatie. Inmiddels is de kantkloskring gekrompen tot nog maar 
24 leden. En dat terwijl het zo mooi is om te doen. Jenny 
hoopt middels deze lessen meer mensen voor dit mooie 
ambacht enthousiast te maken. In de drie lessen worden de 
basistechnieken geleerd, bij interesse kun je uiteraard verder 
leren.

Info - aanmelden
De serie bestaat uit drie lessen van anderhalf uur op de 
vrijdagmiddagen 8, 15 en 22 november van 14 tot 15.30 uur. 
De kosten zijn 30 euro in totaal (dus voor 3 lessen, inclusief 
materiaal, koffie/thee). Er kunnen maximaal 5 deelnemers 
meedoen zodat Jenny iedereen optimaal aandacht kan geven. 
Info/aanmelden kan bij Femke Anne, Brink 5 in Ruinen (tevens 
de locatie voor de lessen) of via info@femke-anne.nl



SCHOET MULTIFUNCTIONEEL
Op zien verjaordag kreeg mien man ies een schoet; een 
kookschoet. Die bint er ien veule maoten en soorten mit de 
mooiste of gekste ofbeeldings er op. Dizze lat weten det 
hij geern kokkerelt en daor kuj as femilie bliede mit wezen. 
Nargens is de snert lekkerder as uut zien panne. Mit het maken 
daorvan is hij ook haoste een dag ien de weer. Vot estopt 
achter zien schoet is hij doonde heel veule greunte an hele 
kleine stokkies te snieden; en mar wachten en mar reuren; 
leefde komp er ien. Het water löp mij ien de mond ak er an 
deenke det de tied van pappa-snert zo weer ankomp. Want zo 
neumt oonze kiender zien greune soep.
Vrogger har alleman bij het wark ien de huusholling een schoet. 
Een lappe mit een bovenstokkie en van die zeelen over de 
scholders

Ik geleuve niet det oonze kiender en kleinkiender weet waor aj 
zo’n schoet allemaol veur kunden gebruuken
Het was vanzolf um de jurk te bescharmen as ie an het wark 
waren. Meensen hadden gien kasten vol mit goed. Ie hadden 
daagse kleraozie en zundagse en uutgaonsgoed… As ie neej 
good kochten dan was det vake veur een feest, veur paosen 
of pinksteren of de karstdagen. Det neeje good dreug ie 
eerst allent op dagen det er wat bezunders was. Det dreug ie 
overdag niet..bin ie mal… Ien het dagelijkse wark haj een jurk 
mit een schoet er over; een schoet kuj beter wassen as een 
jurk. Alles mut tegenswoordig multifunktioneel wezen… Het 
schoettie van opoe was zien tied wied veuruut.
Ien dizze tied, as de appels van de boom weejden dan haalde 
opoe ze onder de boom vot en dreug ze ien t schoet naor huus 
ien. En as er dreuge boonties an de bos zaten die niet uut de 
tuun eplokt waren veur bij de middagpot dan plokte opoe ze 
later um ze ien huus te doppen; beste pootbonen veur volgend 
jaor. En as ze bij de keukentaofel zat ze te doppen dan völlen 
de doppen ien t schoettie.

Het schoettie was ook geschikt as de panne warm was; dan 
waren de ziedkaanten pannenlappen.  As de kiender een vieze 
neuze hadden of traonen mut tuten reerden dan veegde ze 
t of mit het schoettie; wat det betreft was het as het waore 
een halfzuster van de schötteldook die ook overal geschikt 
veur was. As ze kiepen har en opoe mus eier uut het hokke 
halen dan was het schoettie ook makkelijk dan wordde het een 
draagtassie; punten bij mekaar en zo dreug ze de eier makkelijk 
naor huus ien. As ze vezite an zag komen dan veegde ze mit 
het schoettie nog gauw even de krummels van de taofel en het 
stof van de ketel die boven het vuur hunk. En as ze de vezite 
uutzwaaide dan har ze t kold butendeure en dan sleut ze het 
schoettie um de narms; dan was t een soort vessie waor ze de 
narms ien dreejde en zo warm höld. En as de kiender bange 
waren umdet ze de vesite niet kenden dan schuulden ze onder 
opoe heur schoettie. En dan keek er amit een klein benauwd 
koppie an de ziedkaante langes. Ik wete nog det ze ies mit 
dreej blaozende jonge katties ien heur schoettie uut de schure 
kwaamp; die har moederpoes daor ekregen. As ze holt ien 
huus haalde veur de kachel dan gebeurde det ien het schoettie

Wij zöllen er now vies van wezen. Zoveule bacteries er ien det 
schoettie en de schotteldook van vrogger ezeten mut hebben. 
Wij bint er resistent deur eworden.
Alles mut multifunctioneel wezen; now zo multifunctioneel as t 
schoettie van opoe wordt het nooooit meer….

Wij, 4 vriendinnen vanaf de Kleuterschool uit Pesse, gingen bijna 
50 jaar geleden ter gelegenheid van het 25-jarig Bevrijdingsfeest 

verkleed als Narcis of Tulp naar Ruinen om deel te nemen aan 
een optocht - bijeenkomst bij het Gemeentehuis. Het was een 

bijzondere feestelijke gebeurtenis.

Nu 50 jaar later zijn wij op zoek naar mogelijke foto’s.
Mocht u in het bezit hiervan zijn? Zou u ze dan willen mailen 

naar jjachterhes@gmail.com
Dank! Alida, Yvonne, Marjan en Jennie

Kinderkleding en 
Speelgoedbeurs in Ansen
ANSEN - Op vrijdagavond 11 oktober a.s.  wordt de 
Kinderkleding en Speelgoedbeurs in Ansen georganiseerd. 

Deze tweede editie wordt gehouden in de Bastogne in 
Ansen (Dwingelerweg 2a). Tijdens de beurs wordt er op 
gehuurde tafels kinderkleding, speelgoed en kinderboeken 
verkocht. De Bastogne is vanaf 19.30 uur geopend tot 21.00 
uur. Het huurgeld zal ingezet worden voor het verfraaien/
renoveren van de speeltuin in Ansen. Kijk op Facebook 
@kledingbeursansen voor meer informatie.

De gratis computercursus 
weer van start in bibliotheek 
Ruinen
RUINEN - Voor iedereen die graag meer met de computer 
wil doen, maar niet goed weet hoe het werkt, is er Klik & 
Tik. Klik & Tik is een computercursus waar beginners in 
kleine groepen geleerd wordt gebruik te maken van de 
mogelijkheden van de computer, zoals typen, e-mailen, 
websites bekijken en hoe je bestanden kunt downloaden. 
Cursisten ontvangen een werkboek. In de bibliotheek wordt 
les gegeven en er kan thuis geoefend worden.

Wanneer
Klik & Tik op zes achtereenvolgende dinsdagmiddagen 8, 
15, 22 en 29 oktober en 5 november van 14.30 tot 16.30 
uur. Tijdens de laatste bijeenkomst is er aandacht voor 
Aan de slag met je DigiD. Doe mee! Informatie en 
aanmelding voor de cursus: www.bibliotheekruinen.nl, 
info@bibliotheekruinen.nl of 088-0128444.

GEZOCHT



HERFST
Vallend blad, een heerlijk zonnetje of striemende regen. 

Het ultieme biertje voor dit seizoen, op de Tap:
AMSTEL BOCKBIER!!

Overige speciaalbieren op Tap: Brand Weizen en Leffe Blond

We gaan weer quizzen!!
Zaterdag 19 oktober 20.00 uur

CAFE QUIZ
Opgave in teams van 5 à 6 personen

Zondag 20 oktober

BOCKBIERTOCHT
Diverse horecabedrijven in Ruinen organiseren de 3e 

bockbiertocht. De start is om 14.00 uur vanaf Café Hees 
/ Brinkzicht. Vanaf Café Hees vertrekken we gezamenlijk 

met een prachtige Bockbierwagen voortgetrokken door een 
stel Friese paarden naar de deelnemende horecabedrijven, 
waar we overal een Bockbier drinken. Tevens krijgt u bij elk 
Bockbier een heerlijk hapje. U kunt alvast een stempelkaart 

kopen voor € 20,-

Vrijdag 25 oktober

AFRICALOOP IN RUINEN
Van 19 t/m 25 oktober, in de herfstvakantie van het 

noorden kunt u een of meerdere dagen meedoen met de 
AFRIKALOOP. Op vrijdag 25 oktober kunt u vanuit Ruinen 
wandelen. De start is bij Café Hees / Brinkzicht. Voor alle 

info: andreasmanna.org

Zaterdag 26 oktober 13.00 uur

KLAVERJAS KROEGENTOCHT
• Opgave per koppel

• Kosten € 10,= per koppel
• Kaarten om vleesprijzen

• In 4 cafés kaarten
• Opgave t/m woensdag 23 oktober

Zaterdag 2 november

V.V.Vo Ruinen organiseert de 
SPOOKTOCHT

KLAVERJASSEN
Iedere vrijdag van de even weken kunt u bij ons 

klaverjassen. U kunt nog meedoen met de competitie of een 
keertje zo mee klaverjassen. Aanvang: 20.00 uur.

Zaterdag 19 oktober 20.00 uur

Opgave in teams van 5 à 6 personen

Zaterdag 19 oktober 20.00 uur

Feest IKC ’t Oelebröd 
groot succes!
 
RUINEN - Donderdag 26 september jl. was er een groot feest 
op IKC ’t Oelebröd voor alle kinderen van 0-13 jaar en hun 
familie en bekenden. Er waren leuke spelletjes, er werden mooie 
zelfgemaakte spullen verkocht en er was een loterij met prijzen die 
geleverd waren door ondernemers uit Ruinen. Er werd ook eten 
en drinken verkocht. 

De opbrengst was ruim €1000,- en gaat voor een deel naar 
de Bas van Goorfoundation. Deze stichting zet zich in om de 
kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verhogen. 
Sporten is goed voor iedereen, maar als je diabetes hebt, geeft 
dit beperkingen, terwijl sporten juist een positieve invloed kan 
hebben op de bloedwaardes en het medicijngebruik. 
In het hele IKC werd aandacht besteed aan diabetes. Er kwam 
een ambassadeur die alle groepen in het onderwijs en de 
peutergroep van ’t Oelebröd bezoekt met uitleg. 

Alle kinderen van het onderwijs en de opvang maakten bovendien 
een mooi (of lekker) werkstuk om te verkopen. Directeur Martijn 
Plas zegt over deze actie: ”We vinden het heel belangrijk dat 
kinderen veel bewegen. Dat is goed voor de gezondheid nu, maar 
ook voor het verdere leven van de kinderen. Daarom stimuleren 
we sport voor alle kinderen op ons kindcentrum van 0-13 jaar”. 

Naast de Bas van Goor foundation wordt een deel van het geld 
besteed aan speelmateriaal voor op het plein. Hiermee worden 
zowel kinderen in het onderwijs als bij de naschoolse opvang 
gestimuleerd om lekker te bewegen.

Kinderboekenweekactiviteiten 
Bieb Ruinen
RUINEN – Op zaterdag 12 oktober a.s. zijn er in de bibliotheek van 
Ruinen diverse activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek. 
Spelletjes spelen, een zelfrijdend voertuig maken of meedoen met 
één van de andere toff e activiteiten!

Zoals de Qbuzz die langs komt met een echte bus.

Samenwerking Qbuzz
Tijdens deze dag werkt de bibliotheek samen met Qbuzz. 
Er komt een buschauff eur van Qbuzz met een bus langs en 
vertelt over de werkzaamheden achter het stuur. Ook wordt er 
in de bus voorgelezen. De bibliotheek probeert steeds vaker 
de samenwerking te zoeken om onderwerpen beter te kunnen 
toelichten. Kom dus naar de bieb! De activiteiten starten om 
13.30 uur en eindigen om 16.30 uur



OKTOBER 
Vrijdag 11 oktober Singlepresentatie Ingmar Hut
18.00-23.00 uur Hotel de Stobbe, Westerstraat 84 Ruinen
Vrijdag 11 oktober Kinderkledingbeurs Ansen
19.30-21.00 uur Dorpshuis de Bastogne Ansen
Zaterdag 12 oktober Paddenstoelenwandeling
11.00 uur Ga mee met de gids en zoek
 bijzondere paddenstoelen
 Start Bezoekerscentrum Benderse 22 
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Zaterdag 12 oktober Kinderboekenweekactiviteiten 
13.30-16.30 uur Bieb Ruinen
Zondag 13 oktober Volle maan Huifkartocht
19.30-21.30 uur Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Maandag 14 oktober ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30–15.45 uur Techniekclub: Magnetisme
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Maandag 14 oktober Ochtendwandeling in het Dwingelderveld
07.30-10.00 uur Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Dinsdag 15 oktober OERRR herfst ontdektocht
14.00-16.00 uur Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Woensdag 16 oktober OERRR wildwandeling voor kinderen van
17.30-19.30 uur 9 tot 12 jaar
 Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Woensdag 16 oktober ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30–15.45 uur Herfstbingo voor jong en oud
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Vrijdag 18 oktober Gezinswandeling met de Nachtwachter
19.00-21.00 uur Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Zaterdag 19 oktober Paddenstoelenwandeling Dwingelderveld
11.00-13.00 uur Ga mee met de gids en zoek
 bijzondere paddenstoelen
 Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Zaterdag 19 oktober Café Quiz
20.00 uur Café Hees/Brinkzicht
Zondag 20 oktober Bockbiertocht Ruinen
Vanaf 14.00 uur Deelnemende horeca: Café Hees/Brinkzicht
 Hotel de Stobbe-Buitencentrum de
 Poort-de Burgemeester
 Start Café Hees/Brinkzicht
Maandag 21 oktober Ochtendwandeling in het Dwingelderveld
07.30-10.00 uur Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Maandag 21 oktober OERRR herfst ontdektocht
14.00-16.00 uur Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Dinsdag 22 oktober Gezinshuifkartocht bos en hei
11.00-13.00 uur Start Bezoekerscentrum Benderse 22

 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Dinsdag 22 oktober Gezinshuifkartocht bos en hei
14.00-16.00 uur Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Dinsdag 22 oktober ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30–15.45 uur Herfststukje maken voor jong en oud
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Woensdag 23 oktober Huifkartocht over de heide van het
19.30-21.30 uur Dwingelderveld
 Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Woensdag 23 oktober Wandelen over de Oude Postkoetsroute
13.30-16.00 uur Start Restaurant ’t Olde Posthuus, Anholt
 Kijk op www.nationaalpark-dwingelderveld.nl
Woensdag 23 oktober OERRR wildwandeling voor kinderen van
17.30-19.30 uur 9 tot 12 jaar
 Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Donderdag 24 oktober Herfst van OERRR
11.00-15.00 uur Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Donderdag 24 oktober Wandelen langs jeneverbessen
14.00-16.00 uur Start Boslounge, Oude Postweg Spier
Vrijdag 25 oktober Africaloop in Ruinen, wandelen vanuit
 Café Hees/Brinkzicht
 Kijk op: www.andreasmanna.org
Vrijdag 25 oktober OERRR herfst ontdektocht
14.00-16.00 uur Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Vrijdag 25 oktober Gezinswandeling met de Nachtwachter
19.00-21.00 uur Start Parkeerplaats bij Witteveen 4 Ruinen
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Zaterdag 26 oktober Paddenstoelenwandeling Dwingelderveld
11.00-13.00 uur Ga mee met de gids en zoek bijzondere
 paddenstoelen
 Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Zaterdag 26 oktober Klaverjaskroegentocht, kaarten in 4 cafés
13.00 uur Café Hees/Brinkzicht, opgave t/m 23 oktober
Zaterdag 26 oktober Nacht van de Nacht met IVN Westerveld
18.30 uur Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Zondag 27 oktober Demonstratie etsen door Harm Echten
13.00-16.00 uur Bezoekerscentrum Benderse 22
Woensdag 30 oktober ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30–15.45 uur Timmerclub
 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.

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

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

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 oktober: op woensdagmiddag 16 en 23 oktober 
van 14.00-16.30 uur. Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-
472485.

Klaverjassen 
Elke vrijdag in de even weken Café Hees

TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen, T. 06 
143 481 08 maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 9.30-
17.00 uur.

’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.



T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:

Let op: U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold
dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur

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

EN, GAAT U DE 
STAP ZETTEN? 

WONING VAN UW DROMEN GEZIEN 
TIJDENS DE OPEN HUIZEN DAG?

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

PCA Gewoon Goed!
gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

  Is uw 
auto toe
 aan APK?

Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
Tel. 0528-371227
www.wemmenhove-peugeot.nl

Voor onderhoud en APK zijn 
wij uw betrouwbare partner!

LID VAN

Leuke blouses van
Dreamstar
met ¾ mouw!


