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RUINEN –  Het kon en mocht weer: de 
modeshows van Boetiek de Smederije. 
Toen een aantal weken geleden de 
versoepelingen van de coronamaatregelen 
werden aangekondigd traden de ‘raderen’ 
bij De Smederije direct in werking. Want 
na drie seizoenen zonder de traditionele 
en altijd succesvolle modehows was 
dit de kans om de nieuwe najaars- en 
wintercollectie te showen. De reserveringen 
van de voorjaarsshow 2020 stonden nog 
genoteerd, maar dat de mode in een andere 
ruimte dan de winkel gepresenteerd moest 
worden stond vast. 

Na heel snel schakelen bleek dat Gert en 
Roelie Boverhof van Het Wapen van Ruinen 
hun restaurant wel beschikbaar wilden 
stellen voor deze gelegenheid. Het restaurant 
heeft op dinsdag de vaste sluitingsdag en 
een mooie bijkomstigheid is dat ook Roelie 
model is voor De Smederije. Twee shows, 
een middag- en een avondeditie, waren dus 
zo geregeld. “Er is voor dit doel en in deze 
omstandigheden tenslotte meer ruimte dan 
in de winkel en we zijn hier dan ook erg blij 
mee”, vertelt eigenaresse Lieneke Smit van 
Boetiek de Smederije. In de sfeervolle ruimte 
kon het enthousiaste publiek genieten van 
de prachtige mode, gepresenteerd door de 

vaste presentatrice Trudy en geshowd door 
de modellen Klaasje, Willy, Rosan, Dieneke, 
Marieke en Roelie. Bart Kiers verzorgde het 
geluid en begeleidende muziek.  

Lieneke had weer een mooie collectie 
samengesteld en wist te verrassen en te 
inspireren. De kleuren van dit modeseizoen 
zijn blauw-, geel-, roze-, groen-, bruin- en 
roodtinten. Deze trendkleuren zijn, volgens de 
kenners, een weerspiegeling van creativiteit en 
innovatie en een combinatie van kleuren die 
een ‘huwelijk’ van duurzame –zoals zwart- en 
wat meer uitbundige kleuren prima aankan. 
De stoff en zijn comfortabel. Zo hebben zowel 
Dreamstar als Enjoy kleding van de populaire 
travelstof in de collectie. In diverse modellen 
en kleuren is dit verkrijgbaar bij De Smederije. 
Leuke tops met print werden ook geshowd, 
samen met een comfortabel vest of jasje. 

De geshowde bijpassende tassen werden 
beschikbaar gesteld door Marskramer Ruinen 
en zijn daar ook ruim verkrijgbaar. 
Andere accessoires zoals mooie sjaals en 
kettingen vind je tevens bij Boetiek de 
Smederije. Na afl oop was er traditiegetrouw 
een verloting en wist Lieneke de geluksvogels 
te verrassen met een modecheque.

www.lensenschilders.nl
T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Modeshow Boetiek de Smederije
• Kiek! door Jans Schulting
• Wilde Buitendag
• Column van JOS
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
• Wat gaan we doen

De volgende uitgave is 
3 november 2021
Aanleveren materiaal uiterlijk 
26 oktober 2021, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

Heerlijke herfst 
tijdens modeshows 
Boetiek De Smederije

©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.

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

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

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Voor uw complete
• tuinaanleg
• onderhoud 
• renovatie
• bestratingen
Het plaatsen van 
• tuinhuisjes
• schuttingen
• vlonders
• pergola’s

Wolvenweg 11 | 7963 BG  Ruinen | M 06 439 94 277 | T 0522 472 442
www.hoveniersbedrĳ fsandermeekhof.nl

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

• Levering van geel zand & teelaarde

• Zeven van grond < 2cm

• Aanleg van

 bestratingen, tuinen,

 manegebakken, enz.

• Levering van bestratingsmaterialen, 

 nieuw & gebruikt

• Kraan- en shovelwerkzaamheden

Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
(0522) 470 506  - (06) 558 686 16

Grondwerk          •          Bestrating          •          Infra

Uw adres voor

www.rluning.nl | info@rluning.nl

Wij zijn blij dat we inmiddels weer activiteiten 
voor ouderen kunnen opstarten!

Hiervoor is ZZWD op zoek naar 
VRIJWILLIGERS

die daarbij willen helpen

We kunnen extra hulp gebruiken bij onze
dagactiviteiten van Welkom Ruinen, zowel in de 
ochtend als in de middag. 

Tevens zoeken we mensen die willen helpen bij 
het ko�  eschenken aan het begin van de avond, 
of die helpen bij de broodmaaltijd aan het eind 
van de middag. Het kost maar een uurtje en het is 
nog gezellig ook!

Ook bij de maaltijdbezorging zoeken we nog 
extra hulp.

Wil je meer weten en verkennen wat de
mogelijkheden zijn?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op
met Janneke Schieving,

adviseur informele zorg en welzijn

WIE KOMT ONS HELPEN?

Bel: 06 519 021 54 | mail: j.schieving@zzwd.nl

Maak jezelf en ee n an der blij!



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

WAAR MOET IK ZIJN?BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

JouW BEDRIJF OOK OP DEZE PAGINA?

info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134

Glas: in de glasbak | Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier Ruinen elke 4e zaterdag van de maand

Oud papier Pesse
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden

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

Een gewonde ree gevonden?
Bel 24/7 de Valwildregeling T. 06 192 405 55

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

Verloskundigenpraktijk Hoogeveen
Alteveerstraat 136 | 7907 AC Hoogeveen | Tel. spreekuur: ma. t/m vr. van 12.00-
13.30 uur: 0528-447012.  Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-523 445 48
info@verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl
www.verloskundigenpraktijkhoogeveen.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

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 huidoneff enheden 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 / fi tness, 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
Aanleveren administratie en afspraak mogelijk op Karelspad 53, Ruinen
www.dewidt.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

Koos Hulzebos Administraties
Financiële administraties, Ondersteuning startende ondernemers, 
Ondernemerscoaching, Belastingaangiften, Subsidies
Trompenweg 6 - 7963 DL RUINEN - Tel. 06 – 498 920 28
Bezoekadres: Het Nieuwe Raedthuys, Brink 19a - 7963 AA Ruinen
www.kooshulzebosadministraties.nl | info@kooshulzebosadministraties.nl

Moojet Beauty&More
Schoonheidssalon | Huidverbetering | CENZAA producten
Kloosterstraat 3a | 7963 AH Ruinen | Afspraak maken: T. 06 229 852 29
info@moojet.nl |www.moojet.nl



KIEK! JANS SCHULTING

Kiek Brommers in Rune
Onlangs, op een mooie zondag, kon je deze oldtimer
brommers bewonderen in Rune. Jans maakte er mooie, 
bijna nostalgische, plaatjes van. Meer werk zien van Jans?
Kijk op zijn fb-pagina.

Maandag: gesloten
Di. t/m vr.: 9.00 - 17.00 uur  |  Za.: 9.00 - 12.00 uur

Oosterstraat 2  •  Ruinen  •  0522-473328
info@optiekruinen.nl  •  www.optiekruinen.nl

BRILLEN VOOR JONG & OUD,

LENZEN & ONDERHOUD

Kom naar de Wilde Buiten Dag 
in het Dwingelderveld 
RUINEN - Natuurmonumenten organiseert in de herfstvakantie 
Wilde Buiten Dagen in verschillende natuurgebieden in 
Nederland, waaronder het Dwingelderveld. Daar ontdekken 
kinderen spelenderwijs meer over de natuur tijdens het 
klimmen, spoorzoeken, huttenbouwen en vuur maken met de 
boswachters en ervaren ze wat ze zelf allemaal al kunnen. 

Natuur geeft kinderen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. 
Kinderen worden echte boswachters Kinderen en hun ouders 
kunnen zaterdag 23 oktober terecht op de Wilde Buiten Dag bij 
bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22 in Ruinen. De 
boswachters van Natuurmonumenten leiden de kinderen in een 
dag op tot Boswachter van OERRR. Als de kinderen aan het einde 
van de dag alle opdrachten in hun boekje hebben afgerond, 
ontvangen ze hun Boswachter van OERRR-diploma. “Na zo’n dag 
hebben ze wel een wasbeurt nodig,” weet boswachter Gina van 
de eerdere Wilde Buiten Dagen in Ruinen “Gelukkig kun je de 
beleving nooit meer weg wassen!” Gratis toegang voor kinderen 
van OERRR De Wilde Buiten Dagen zijn gratis toegankelijk 
voor kinderen die lid zijn van OERRR. Kinderen die geen lid zijn 
betalen een kleine bijdrage. Reserveren is wel noodzakelijk en 
kan via www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld. Over 
Natuurmonumenten en OERRR Lekker klimmen, klauteren, 
verrekijken en knutselen: bij OERRR beleven kinderen de mooiste 
momenten, waardoor ze een band met de natuur krijgen. OERRR is 
het jeugdprogramma van Natuurmonumenten dat kinderen van 0 
tot 12 jaar en hun (groot)ouders bij de natuur wil betrekken.

©Janko van Beek - Natuurmonumenten



ColumnJOS

BLIEDE

Mien mitschriever veur dizze stokkies meuk lest melding van het 
feit dat meensen wat op te marken hebt over de onderwarpen. 
Hij hef geliek. Wat aj ook doet of schrieft of op toneel vertelt..
altied bint er meensen die kritiek hebt. Die zölf niet schrieft, zingt, 
toneelspeult of ien besturen zit.  Die amit dingen wel mooi viendt 
mar altied is er wel een klein dingie wat ze of kunt kraken. Enneh..
eem lekker foetern is fi jn. Ook ik heb de pest an bumperklevers, 
veurdringers bij de kassa, meensen die op smalle fi etspaden 
naost menaar blieft fi etsen of meensen die altied over kwaolties 
en medicienen praot.Maar vaker bin ik bliede. Bliede wezen heb ik 
van huus uut mit ekregen. Daor bin ik bliede umme. Mien glas is 
meer dan halfvol. Ik bin goed ien het tellen van mien zegeningen 
en kan geweldig genieten van dingen waor aandern vaste an 
veurbij gaot umdet het zo "gewoon" is.
Weet ie waor ik allemaole bliede van worre? 
Van een lege wasmaande. Van zo'n mooie rooje ondergaonde 
zunne op een zo mooie warme zomeraomd det het zunde is um 
naor huus ien te gaon.
Van zo'n lange liende helemaole vol mit van die witte 
wapperende lakens; waor ziej ze nog en hoe holt een meense 
ze zo wit. Ien zo'n wasmachiene is nooit een rooje buusdook 
verdwaald.
Ik kan ook barre genieten van zo'n liende ien het bleekie van een 
boerderije vol mit overalls. Waor de wiend dan ien kröp zodet 
ze hangt te daansen an de liende. Ik make veur mijzölf dan een 
teneelstukkie over wie er ien die overall zit. Wat ze daansend en 
dreugend zoal bespreekt an die liende.

Ik worre bliede van een vrouwe die ien de supermarkt veule 
meer ekocht hef dan ze van plan was; die det bij de fi etse ien de 
tassen probeert te proppen. Slingerend de vrachtfi etse overende 
probeert te hollen wat nog gelokt ook want ze hef det vaker 
edaone.
ik worre bliedee van alle mitgebruukers van oons arf; an de 
keutelties te zeen wone wij samen mit iggelvarkens, vossen en 
dassen al is het jammer det een van hun oonze mooie grote 
hommelnust uut eropt hef.
Ik worre ook bliede van een jonge vader of moeder mit een kiend 
veurop de fi etse en ene achterop die samen varssies zingt.
Ik worre bliede van oppasopa- en oma’s  die mit de kiender fi etst 
en ijsco's koopt. Selfi es maakt van heurzölf mit de kleine porken. 
En ien het harte foto's opslaot veur later.  Onder het mom van 
genieten weet ze best det ze het ook veural doot um de kiender 
te ontlasten. Want aans geeft ze al een fl ink stok salaris uut an 
opvang. Mooi..oppasgrootolders want die hebt vake ook nog 
even ekookt zodaj allemaole mit eten kunt.
ik worre bliede van kraompies an de weg mit een bordtie ‘Gratis 
meenemen’. Waor altied volk bij stille stiet want as t niks kost 
binne wij allemaole Hollanders.
Ik worre bliede van det fi lmpie op internet; tweej olde meensen. 
Vrag de man; hebben we alles lieverd? Pakt zij zien haand en hij 
zeg; nu wel.
Ik worre bliede van zo'n kleine mieghummel die bij het 
verzamelen van eterije een grote vleege probeert mit te nemen. 
Hij is uren doonde mar gef noooooit op.
Ik worre bliede van een klein ventie an het water det lachend 
zien eerste vissie an de hengel vangt en dan mut reren umdet hij 
het haokie niet uut het bekkie van de vis duurt halen.
Ik weet wel, dit stukkie..het giet nargens umme en ie hebt er ook 
niks an. Mar kiekt ies um oe toe en maakt ook ies veur oezölf een 
teneelstokkie van zo'n overall an een wasliende. 
Wedden daj er bliede van wordt?

waopenties

AANGEBODEN
Set winterbanden incl. velgen

Banden: CONTINENTAL 205/55 R16 91 H; In zeer goede staat.
Profi eldiepte: 2 stuks 7½ mm plus 2 stuks 8 mm. Stalen VELGEN:

6½ Jx 16 H2 ET 39 Steek: 5 x 110 Naafgat 65,1 mm.
Bv. Voor Meriva B. Vraagprijs € 165,00

info:  0522 473073

AANGEBODEN
Ikea kinderbed Kritter met lattenbodem
matras, matrasbeschermer en zijsteun

Wit, 70 x 160, prijsidee € 30,00
info: 0522-472 156

MODE-

SHOW

GEMIST?

Enjoy | Soquesto | Angels | Dreamstar | Zerres | Mindet | Roberto Sarto

KOM SNEL KIJKEN

IN DE WINKEL!



KERKDIENSTEN

COLOFON
Informatie en opgave advertenties
info@ruunderwaopen.nl
Annetta Dekker - T. 06 143 63 134

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 3 november 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

DINSDAG 26 oktober 2021, 17.00 uur
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.
Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Boetiek de Smederije, Westerstraat 12 Ruinen.

Uitgave AD Drukwerk & Design
 www.addwingeloo.nl
Redactie & 
Vormgeving Annetta Dekker

Druk De Reest Multimedia
Verspreiding B&L Verspreidingen
 Klachten over de verspreiding
 klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

Zondag 24 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zaterdag 30 oktober
‘t Neie Punt 18.30 uur Mevr. G. Bijl

Zondag 31 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. B. Ulgert
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Woensdag 3 november - Dankdag voor het gewas
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 7 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Kerkdiensten in de Mariakerk
Er worden wekelijkse kerkdiensten gehouden in de Mariakerk in 
Ruinen.
We houden er rekening mee dat sommige mensen nog graag de 
afstand van 1,5 meter willen vasthouden.
Daardoor zijn er iets minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. 

CAFÉ HEES
Brink 47 • 7963 AB Ruinen • T. 0522 471 236

Vallend kleurend blad, wind, een heerlijk zonnetje of 
striemende regen. Nu als herfstbier op de Tap: Amstel Bockbier!! 
Naast het bockbier hebben we op dit moment ook Brand Weizen 
en Texeler Skuumkoppe op de tap. Volgend jaar hopen we weer 
een Bockbiertocht te organiseren, maar voor nu kunt u altijd een 

Bockbiertje bij ons in het café komen drinken.

De Donkere Dagen zijn inmiddels weer aangebroken. De ideale tijd 
voor een Stamppot Bu� et. Wij zijn het bedrijf om uw stamppot te 

verzorgen, diverse stamppotten aangevuld met verschillende vlees-
soorten.  Lekker hoor!!  Tevens kunnen wij uw Stamppot Bu� et ook 

als catering thuis of bij u op de zaak bezorgen.

 I.v.m de sluitingstijd van 24.00 uur beginnen de activiteiten op tijd
Kom dus niet te laat

Zaterdag 23 oktober 19.30 uur

Zaterdag 19 november 20.00 uur

Zaterdag 30 oktober 13.00 uur

Zaterdag 6 november

Zaterdag 13 november 20.00 uur

Mmm... STAMPPOT

Opgave per koppel | Kosten € 12,= per koppel 
Kaarten om vleesprijzen | in 4 cafés klaverjassen

opgave t/m woensdag 27 oktober

Hetzelfde als een “gewone” Bingo, maar dan met muziekfragmenten
Voor € 10,=  bingo je 4 rondes mee.

Graag wel even je opgave. De inloop is vanaf 19.30 uur.

BRRRR....VVVo Ruinen organiseert de spooktocht

POKEREN

KAARTSPEL TACHTIGEN

SPOOKTOCHT

MUZIEKBINGO

KLAVERJAS KROEGENTOCHT

Activiteiten

Herfst

Tot snel!



WAT GAAN WE DOEN?ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

MEER INFO
- www.ruinen.nl
- www.ruinenalert.nl
- www.dorpshuisruinen/activiteiten

Evenementen voor deze rubriek kun je 
aanmelden op: info@ruunderwaopen.nl
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

Oud ijzer en recycle-actie
OOSTEINDE - Belangenvereniging Oosteinde organiseert  op 
zaterdag 27 november vanaf 9.00 tot 12.00 uur een oud ijzer en 
recycle-actie.  Naast oud ijzer is ook elektra is welkom.  Alles waar 
een stekker aan zit kunt u bij ons inleveren waarna wij zorgen 
voor een correcte recycling van de materialen. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de 
belangenvereniging: via de mail belangenvereniging.oosteinde@
gmail.com of telefonisch met Edwin Weide 06–23 79 23 29.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de materialen zelf te brengen 
dan kunt u ook contact opnemen door een mail te zenden. 

Doen in Zuidwest Drenthe
Er is heel veel te doen in onze omgeving.  Scan de QR-
code en je bent snel op de hoogte van de activiteiten- en 
evenementenagenda in Zuidwest Drenthe. 

En dan is er de handige app die je een overzicht geeft van 
alles wat er in Drenthe is te doen.
Download dus die app. Doen!

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 april t/m 31 oktober dinsdag t/m 
zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur.  1 november t/m 31 
maart woensdag t/m zondag 10.00-17.00 uur.
In de 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 
Open: zaterdag 9.30-13.00 uur 
Kijk voor info op www.zaandplatte.nl

Museumboerderij Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen. Voor het publiek geopend.
Openingstijden tijdens de herfstvakantie (week 42 en 43):
dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag 14.00-16.30 uur
Voor info: www.stichtinghistorievanruinen.nl

Tourist Info Ruinen
Galerie Femke-Anne
Brink 5 Ruinen, T. 06 143 481 08
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag 11.00-17.00 uur, dinsdag  13.00-17.00 uur
zondag gesloten

Fietstransferium Ruinen
Met Lammechien op fi etsavontuur
Dagelijks starten Kloosterstraat 12, Ruinen

Activiteiten ‘t Neie Punt
Eerste maandag van de maand Repaircafé 14.00-16.00
Dinsdagavond bridge   19.15-22.15
Dinsdagavond fotoclub   19.30-22.30
Woensdagochtend acrylclub   10.00-11.30
Woensdagavond Popkoor    20.00-22.30
Donderdagochtend yoga   10.30-11.45
Donderdagavond yoga   19.30-21.00

Wandelexpositie Sprekend Leven Winkelhart Hoogeveen
t/m week 42, kijk op gedenkboekwerk.nl/expositie

Woensdag 20 oktober
13.00 uur OERR Dag - Wandelstok maken - kids
13.30 uur Middagwandeling bij Kraloo
19.00 uur Gezinswandeling met de Nachtwachter
Bezoekercentrum, Benderse 22 Ruinen
Donderdag 21 oktober
11.00 uur OERR Dag Paddestoelen - kids
18.30 uur Volle Maan Wandeling 
Bezoekercentrum, Benderse 22 Ruinen
Zaterdag 23 oktober
20.00-00.00 uur 
Whiskyproeverij - Brink Pub, Brink 19e Ruinen
11.00 uur Paddenstoelenwandeling (3km) Dwingelderveld
OERRR Wilde Buitendag - kids
Bezoekercentrum, Benderse 22 Ruinen
Zondag 24 oktober
9.00-15.00 uur 
MTB Wedstrijd Evenemententerrein Ruinen
14.00 uur Wandeling met de boswachter
Bezoekercentrum, Benderse 22 Ruinen

Noteer alvast in je agenda!
Zaterdag 20 november
Intocht Sinterklaas
op de brink in Ruinen

KINDERTIED

Amet kan ‘k nog verlangen
Naor ’t zingen van mien va
Moe schikte an de taofel
En pakte een messie uut de la
Ze gung dan’n appel schellen
Elk kreeg van heur een stuk
Het lek zo’n kleinigheid
‘t Betekende veur mij geluk

Dan va zien wang met stoppels
Die deed je wal ies zèer
Toch kreupen ie op zien knie
En vreugen: “druk nog ies wèer”
De zachte blik van moe
Die ’t warken nooit teveul was
As kind hej ’t nooit begrepen
Bij ’t older worden begriep ie ’t pas

  -Janny Kok Wolbers

Noteer alvast in je agenda!



Meer informatie
www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

HOOG RENDEMENT GLAS

DUURZAAM EN

ENERGIEBESPAREND


