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Veldsink De Wolden-RegioBank 
in Ruinen houdt openingsweek
RUINEN – Sinds begin november is het kantoor van Veldsink De Wolden-RegioBank 
gevestigd aan de geheel vernieuwde brink van Ruinen op het adres Brink 41. De 
opening van het nieuwe pand was al aangekondigd, maar i.v.m. Corona moesten de 
plannen hiervoor nog zodanig uitgewerkt worden dat iedereen ‘coronaproof’ een kijkje 
kan nemen.

Van maandag 14 t/m vrijdag 18 december a.s. is er een openingsweek. In deze week 
kan iedereen die wil, even een kijkje nemen in het nieuwe kantoorpand.
‘Wij zijn deze week gewoon geopend van 9.00 tot 16.00 uur waarbij ook onze 
adviseurs die dagen op kantoor aanwezig te zijn voor vragen omtrent bankzaken, 
hypotheken en verzekeringen’, vertelt Mirjan Bos. Zij is vestigingsmanager en 
hypotheekadviseur van de vestiging in Ruinen.

Om de inloop van belangstellenden te beperken i.v.m. Corona, 
staat er elke middag buiten het pand een gezellige kraam waar 
warme chocolademelk en knieperties worden aangeboden.
‘Zo kan toch iedereen die dagen even ons nieuwe kantoorpand 
bekijken onder het genot van een hapje en drankje’, 
vult Mirjan aan.

Aan de openingsweek is uiteraard ook leuke actie verbonden. 
Indien in januari 2021 een nieuwe rekening bij de RegioBank 
Ruinen wordt geopend, krijg je er een gratis spaarrekening bij.
‘Op deze spaarrekening storten wij dan een eerste bijdrage van 
€ 25,-. Deze voucher is alleen op te halen tijdens de 
openingsweek en te gebruiken in januari.
We zien u graag snel op onze nieuwe locatie!’, besluit Mirjan Bos.

Hoog Rendement glas 
Duurzaam en Voordelig 



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.

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!

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

FEMKE ANNE - BRINK 5 RUINEN 
galerie kadowinkel workshops en touristinfo 
www.femke-anne.nl | 06-14348108
Open: ma wo do vrij za van 9.30 - 17.00 uur
Workshops op afspraak, vanaf 2 personen 

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

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



’t Ruunder Waopen
Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie / 
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX  Ruinen, tel. 0522-472400

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

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis
T. 06 273 285 79

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

Veldsink De Wolden | RegioBank Ruinen
Brink 41 - 7963 AB Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: ruinen@veldsink.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
Ossebroeken 11-i, 9411 VR Beilen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl | Aanleveren administratie en afspraak mogelijk op
Karelspad 53, Ruinen

Verloskundigenpraktijk Hoogeveen
Dr. G. H. Amshoffweg | 1-4 | 7909 AA Hoogeveen
Tel spreekuur: ma. t/m vr. van 12.00-13.30 uur: 0528-286288
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-523 445 48
info@verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl
www.verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl

Voetencentrum Wender
Zere voeten? Ga naar de podotherapeut in Ruinen. De podotherapeut biedt 
specialistische voetzorg aan iedereen, waaronder mensen met diabetes of 
reuma, kinderen en sporters. De podotherapeut is aanwezig op de 
woensdagen in de oneven weken. Maak een afspraak via:  088 - 454 77 00 
www.podotherapeut.nl | Meppelerweg 36A | 7963 RX Ruinen

Praktijk voor Haptonomie Evert P. Luning
Zuiderlaan 142 - 7944 EJ Meppel
Tel. 06 839 754 84  -  e-mail: info@evertluning.nl
www.evertluning.nl

René Stout | Computer en smartphonehulp
Tel.: 0655 122 483 - Mail: rwstout@gmail.com
Websites: rwstout.nl en overchromebooks.nl 
Zolang ‘t Neie Punt gesloten is, houd ik geen spreekuur.
Voor ‘spreekuurvragen’ reken ik in die periode geen kosten.

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

Tandartspraktijk Ruinen
Groene Weg 6 - 7963 BX Ruinen - Tel. 0522-471947
Tijdens avonduren en weekenden is de dienstdoende tandarts voor 
spoedgevallen bereikbaar via telefoonnummer: 0900-7900 790

Dierenarts De Wolden
Tel. 0522-471221 of 0528-371291

FyXsio Fysiotherapie Ruinen. Meppelerweg 36a
Praktijk gespecialiseerd in spier-gerelateerde klachten.  Dry needling |
Neurokinetische therapie | Revalidatie (o.a. nieuwe heup, nieuwe knie) 
Contracten met alle zorgverzekeraars. Ernst Holwerda: T. 06 291 886 82
Wouter Holwerda: T. 06 810 759 32 | info@fyxsio.nl |www.fyxsio.nl

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4  7941 CA Meppel   www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.00 tot 12.00 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 0522-745245

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 16 december 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 8 december 2020, 17.00 uur worden ingeleverd via



KERKDIENSTEN

Om het jaar in het kader van 
het 25-jarig bestaan feestelijk 
af te sluiten geven wij in 
december 25% korting 
op de gehele collectie!

Merry Christmas &
a Happy New Year!

e.e.a. onder voorbehoud en met inachtneming van de 
coronamaatregelen 

Zondag 6 december
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 13 december
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. H. Procee
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Mariakerk Ruinen
Er zijn weer wekelijkse kerkdiensten in de Mariakerk in Ruinen. 
Daarbij moeten wij ons aan het protocol houden. Dat betekent 
dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden. 
Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. 
Om ons hier aan te houden kunt u van te voren een plaats 
reserveren.
Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u dit doorgeven aan 
Johan Platen op tel. nr. 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor 
de dienst voor 20.00 uur.

Ontmoetingskerk Pesse
Alle activiteiten die t/m 12 november gepland staan in de 
Ontmoetingskerk worden/zijn afgezegd i.v.m. de nieuwe 
maatregelen en volgens de richtlijnen van het RIVM. De 
erediensten gaan wel door met een maximaal aantal van 30 
personen. Ook zal de expositie van de familie Timmerman 
doorgaan onder bepaalde voorwaarden, zoals het dragen van 
een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand.

Ondernemersplatform De 
Wolden lanceert samen met de 
gemeente een nieuwe app voor 
ondernemers
DE WOLDEN - Ondernemers in De Wolden krijgen gratis 
toegang tot de nieuwe app van het Ondernemersplatform. 
Doel van deze app is om de leden van de verschillende 
ondernemersverenigingen in De Wolden kennis te laten maken 
met elkaar om zo het netwerk te vergroten, kennis te vergaren 
en zaken te doen.

Netwerken op afstand
Juist in deze tijden is een goed platform om in contact te blijven 
met collega-ondernemers uit de regio van onschatbare waarde. 
Met deze app hebben ondernemers in De Wolden één platform 
waar iedereen laagdrempelig en gericht kan communiceren.

Binnen de app is er ruimte voor:
• Nieuwsberichten inclusief reacties & likes
• Events
• Push-notificaties sturen
• Volledig ledenoverzicht van de ondernemersverenigingen
• Connecties & introducties maken

Zo blijft iedereen up-to-date van het laatste 
ondernemersnieuws in de gemeente en is het nog makkelijker 
om met elkaar in contact te komen. Wilt u ook meedoen? Neem 
dan contact op met de ondernemersvereniging in uw dorp of 
met Eduard Annen, bedrijvencontactfunctionaris van gemeente 
De Wolden via telefoonnummer 14 0528 of via de e-mail e.
annen@dewoldenhoogeveen.nl.



BEDAANKT
Deur de corona binne wij veule op oonze fi etsen an de weg 
te vienden. Now alle zaken an de ketten elegd bint muj 
de tied toch deurkomen. En wat wone wij ien een mooie 
umgeving; wij hebt paden ontdekt waor wij gien weet van 
hadden. Aj alle dagen op de pedalen bint dan weej nao 
dizze tied wel welke weg aj hebben mut en dan bedool ik 
mit name waor aj de minste wiend vangt. Wij wilt wel een 
ende tegen de wiend ien trappen mar veural geern mit de 
wiend ien de rogge weerum. Daor bint oonze Commissaris 
Cramerpad en het fraaie Woldenpad geschikt veur. Is het 
wat ruzig weer en komp er geregeld een buie? Harde wiend 
vanuut het westen...dan het Cramerpad op de henreize en 
deur het Woldenpad trogge. Dan jakker ie ien de luwte en 
maak ie toch nog vlot twintug kilometer op de trappers; 
best veur de conditie.

Wij peddelden dus geregeld over het Woldenpad; man 
wat hebt ze daor een mooi pad van emeuken. En aj 
deur wilt fi etsen kuj zó overstikken naor de veldweg bij 
Koekangerveld en nog eem wieder naor het pad det bij 
het spoor van Koekange uutkomp. Kuj daor ook nog even 
kieken naor het grote schilderije van de Smeestraote ien 
Rune.

Det Woldenpad mak vanof de oversteek Echtenseweg 
gebruuk van een zaandweg deur de Staotsbos; det pad is 
ook autoweg veur de meensen die naor de speulweide daor 
ien het bos gaot. Kuj mit de kiender of oen hond mooi even 
de frisse wiend um de kop halen. Mar umdet er dus ook 
auto’s overhen jaagt was de weg barre kapot ejeugen. As 
er op det zaand plassen staot en er koomt auto’s deur dan 
komp er elke maol een geuj zaand mit as ze deur de plasse 
stuurt; zo wordt die koelen rap groter. En veur fi etsers is het 
barre vervelend aj deur dikke koelen mut. Het was slalom 
nao slalom. Toen het blad völt was het er gevaorluk want 
toen zaag ie de koelen neet. Dus de gemeente ebeld. De 
eigenbaar van het Woldenpad. Een aordige mitwarkster 
noteerde de klacht. Ik zee det ik niet wus of ik wel de 
goeie belde want het stok weg kan daor ook wel van 
Staatsbosbeheer wezen. Ze zöl het an de goeie ofdeling 
deurgeven.

Dreej dagen later fi etsten wij weer op een wienderige dag 
over het Woldenpad. Wij wussen neet wat wij zagen. Over 
det brede grote zaandpad/Woldenpad was een beste laoge 
van det “betonzaand-mit-liem” an ebracht. Alle koelen 
vot. Wij fi etsten bliede deur. De hele weg roemden wij de 
gemeente die zó vlot ripperaosie har an epakt. Kuj zeen 
det ze wel echt veur de borgers bint; det klachten zo gaow 
meugeluk wordt an epakt. Mooi eworden...det aans haoste 
niet meer te befi etsen stok weg van Echtenseweg naor de 
speulweide. Bliede daw ebeld hadden. En det ze de klacht 
rap an pakten. Nooit meer gezeur willen anheuren over 
traoge ambtenaoren en zo.
Veertien daogen binnen wij daor vol lof over ewest. Toen 
kreeg ik een tillefoontie van een mitwarker van de Wolden, 
ambtenaar van de ofdeling waor het pad onder valt. Er lag 
een klacht over koelen ien het Woldenpad..waor de precies 
was...dan wollen ze er ies even naor kieken. 
Ik weet now wie det zaandpad heurt...Staotsbosbeheer…
nog bedaankt.

Schoonmaakster/beheerder voor ons 
vakantiehuis in Ruinen

Voor meer informatie:
Daniella Blom, tel. 06 484 839 00

GEZOCHT

Wethouder Jan van ’t Zand met 
verdiend pensioen
DE WOLDEN - Wethouder Jan van ’t Zand (Gemeentebelangen) 
heeft aangekondigd dat hij zijn functie per 1 januari 2021 
neerlegt. Hierna zal hij van een welverdiend pensioen gaan 
genieten.

Jan van ’t Zand kent een 
lange politieke carrière in 
De Wolden. In 1982 werd 
Jan van ’t Zand raadslid 
(PvdA) in Zuidwolde. In 
1994 werd hij verkozen 
als raadslid voor 
Gemeentebelangen. Sinds 
2014 is Jan van ’t Zand 
wethouder voor gemeente 
De Wolden.

Tijdens zijn 
wethouderschap had 
hij diverse portefeuilles. 
Waaronder de programma’s 
Gezond meedoen in De 
Wolden en De Wolden 
actief en opgeruimd en 

Financiën. Binnen deze programma’s was wethouder Jan van ’t 
Zand o.a. verantwoordelijk voor projecten zoals de gescheiden 
afvalinzameling en invoering Diftar, verzelfstandiging van de 
zwembaden en dorpshuizen, aanleg kunstgrasvelden, opzetten 
van het Informatiepunt Geldzaken, het Huus voor Sport & 
Cultuur en de gemeentelijke fi nanciën.

Wethouder Jan van ’t Zand: “Ik ben vanaf dag één betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van gemeente De Wolden. En ben 
erg trots op wat De Wolden nu is. De eigenheid van De Wolden 
is een groot goed. Bewaak dat goed!” 

Burgemeester Roger de Groot: ‘‘Met het vertrek van Jan van ‘t 
Zand nemen we afscheid van een zeer betrokken bestuurder 
en persoonlijkheid. Jan heeft in politieke zin veel betekend voor 
de voormalige gemeente Zuidwolde en gemeente De Wolden. 
Na zo’n lange tijd zal het voor Jan niet meevallen om dit los 
te laten! Maar we snappen dat hij van zijn pensioen wil gaan 
genieten. En dat gunnen wij hem natuurlijk van harte en wensen 
hem daarbij alle geluk voor de toekomst!”

Er is in december nog gelegenheid tot (virtueel) afscheid 
nemen, berichtgeving hierover volgt nog. Er is nog niet bekend 
wie hem opvolgt.



WOLDDIJK 23 - RUINERWOLD - INFO@DRENTSEKOE.NL - WWW.DRENTSEKOE.NL 

Verkrijgbaar bij Boerderijwinkel ‘t Vershuus in Ruinen. 
Heerlijke Drentse Koe IJstaarten in diverse smaken:

Vanille, Aardbei, Oreo of Straciatella

IJSTAART - 6 persoons € 12,95
IJSGEBAK - per stuk € 2,50

Gluten- en koemelkvrij op bestelling

IJSTAARTEN & IJSGEBAKSpeciaal 
voor 

december!

Kerstbestellingen vóór 17 december doorgeven via:
info@vershuus.nl

Afhalen: 23, 24 december 2020

Recordaantal bomen en struiken 
geplant in Drenthe
REGIO - In 2020 is een recordaantal bomen en struiken geplant in Drenthe. 
Nooit eerder leverde Landschapsbeheer Drenthe zoveel plantgoed aan 
bewonersgroepen en erfeigenaren. Meer dan 20.000 stuks bosplantsoen zijn 
en worden in de hele provincie aangeplant op erven en bij bewonersinitiatieven.

Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe is trots op de behaalde 
resultaten: “Het laat de betrokkenheid van de inwoners van Drenthe bij de 
natuur en het landschap zien. Bomen leggen CO2 vast, waarmee het planten 
van bomen bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering. Daarnaast 
zorgt vergroening in versteende gebieden tot vermindering van hittestress. Bovendien is het planten van bomen en struiken goed 
nieuws voor de biodiversiteit. Vogels eten de bessen van struiken en wilde bijen zijn afhankelijk van nectar en stuifmeel, die ze 
bijvoorbeeld vinden op wilgen.”

Bewonersinitiatieven en erfeigenaren
Onder de naam Streekbeheer ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe bewoners- en vrijwilligersgroepen die zich bezighouden 
met het realiseren van hun groene wensen. In verschillende Drentse gemeentes maken deze initiatiefgroepen aanspraak op een 
zogenaamde stimuleringsregeling, waar vanuit ze beplanting en advies krijgen van Landschapsbeheer Drenthe. Ook particulieren 
dragen hun steentje bij. Op verschillende plekken in de provincie ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe grondeigenaren bij het 
natuurvriendelijk en/of karakteristiek inrichten van hun erf. 

Toename beplantingsaanvragen 
Dankzij het groeiende aantal groene initiatieven in de provincie, ziet Landschapsbeheer Drenthe jaarlijks een toename in de aanvragen 
voor plantgoed. Dit jaar wordt het record gevestigd en worden meer dan 20.000 bomen en struiken afgeleverd en geplant door 
lokale initiatiefnemers. Ook in 2021 lijkt deze groei door te zetten. Gezien de aandacht die vanuit de overheid via de Nationale 
Bossenstrategie gegeven wordt aan de aanplant van bomen en struiken, verwachten we dat de komende jaren ook volop geplant zal 
worden in Drenthe. 

Streekeigen bomen en struiken
Het plantgoed dat door Landschapsbeheer Drenthe wordt geadviseerd en beschikbaar gesteld is inheems, autochtoon en 
zoveel mogelijk passend bij de streek. Het zijn bomen en struiken die van origine in Drenthe groeien, geschikt zijn voor de 
bodemomstandigheden en passend zijn qua cultuurhistorie en landschappelijke waarden



LET OP! Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld:
voor activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

Let op! I.v.m. de aanpassingen van de coronaregels is het mogelijk dat (sport) evenementen niet doorgaan en 
musea, bezienswaardigheden of openbare gebouwen niet, beperkt of op afspraak geopend zijn.

Let op! I.v.m. de aanpassingen van de coronaregels is het mogelijk dat (sport) evenementen niet doorgaan en 
musea, bezienswaardigheden of openbare gebouwen niet, beperkt of op afspraak geopend zijn.

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen.
1 april t/m 31 oktober dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur. 
1 november t/m 1 april woensdag t/m zondag 10.00-17.00 uur
Schoolvakanties: dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor activiteiten 
is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op www.nm.nl/
bcdwingelerveld of www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

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

Korenmolen de Zaandplatte 
Korenmolen de Zaandplatte is vanaf 20 november jl. voor publiek 
toegankelijk. De toegang is gratis. De molen is iedere zaterdag 

open van 9.30 tot 13.00 uur. Het kan ook zijn dat de molenaars 
op andere tijdstippen buiten de openingstijden aanwezig zijn. Als 
er dan een vlag buiten hangt, kunt u gerust binnenkomen.
Groepen voor een rondleiding op afspraak mogelijk. 
Kijk voor meer info op www.zaandplatte.nl

Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen blijft het gehele seizoen 2020 gesloten.
Voor info: www.stichtinghistorievanruinen.nl

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, dinsdag en zondag 13.00-17.00 uur.

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinenalert.nl, www.ruinen.nl en www.dorpshuisruinen/activiteiten

Evenementen en activiteiten in Drenthe vindt u op de website www.drenthe.nl of download de handige drenthe-app.

Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op: ruunderwaopen@hotmail.com
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

DECEMBER
Zondag 13 december Wandelen met de boswachter
14.00 – 16.00 uur Start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse 22, Ruinen
 Aanmelden vooraf is nodig. 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. 

Zondag 20 december Wandelen met de boswachter
14.00 – 16.00 uur Start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse 22, Ruinen
 Aanmelden vooraf is nodig. 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.

Kantooradres De Widt Consultancy & Accountancy wijzigt
RUINEN – De Widt Consultancy & Accountancy verhuist het kantoor naar Ossebroeken 11-i, 9411 VR in Beilen. 
De locatie Karelspad 53 in Ruinen wordt verbouwd en zal in de toekomst dienstdoen als privé-adres. ‘Hoewel er na de verbouwing 
geen kantoorruimte meer is, bieden wij de klanten die in Ruinen gevestigd zijn ook na de verhuizing nog steeds de mogelijkheid om 
de administratie bij ons aan te leveren of om in Ruinen af te spreken’, aldus Elly en Ariën Verbeek van 
De Widt Consultancy & Accountancy.
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OPENINGSWEEK NIEUW KANTOOR 
VELDSINK DE WOLDEN - REGIOBANK! 

Vanaf 02-11-2020 is ons kantoor reeds 
verhuisd naar de nieuwe locatie aan:
Brink 41, 7963 AB in Ruinen

Wij hadden al een opening van ons nieuwe kantoorpand 
aangekondigd en zijn blij om onze definitieve plannen nu te 
kunnen meedelen. 

In de week van ma. 14 december t/m vrij. 18 december 
zullen wij een openingsweek houden van ons kantoor.

In deze week kan iedereen die wil even een kijkje nemen in 
ons nieuwe kantoorpand. 

Wij zijn deze week gewoon geopend van 9.00 tot 16.00 uur 
waarbij ook onze adviseurs die dagen op kantoor aanwezig 
te zijn voor al uw vragen omtrent bankzaken, hypotheken en 
verzekeringen.

Daarnaast hebben wij in de middagen een gezellige 
kraam buiten ons pand staan waarin wij warme 
chocolademelk en knijpertjes zullen uitdelen. 

Zo kunnen wij de inloop van de mensen beperken i.v.m. 
Corona en kan toch iedereen die dagen even ons nieuwe 
kantoorpand bekijken onder het genot van een 
hapje en drankje.

Uiteraard hebben wij in de openingsweek ook 
een leuke actie voor u! 
Indien u in januari 2021 een nieuwe rekening bij de RegioBank opent krijgt u er 
een gratis spaarrekening bij. Op deze spaarrekening storten wij dan een eerste 
bijdrage van € 25,- Deze voucher is alleen op te halen tijdens de openingsweek en 
te gebruiken in januari. We zien u graag snel op onze nieuwe locatie!

Brink 41

Ruinen!


