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Ruinen sfeervol
in het licht!
RUINEN - Ook in 2021 geen
Heerlyckheid en andere activiteiten
in Ruinen tijdens de feestelijke
decemberperiode. Door de
gedeeltelijke lockdown belandden
de ideeën die er in eerste instantie
waren om toch met enige beperkingen
een leuke decemberactiviteiten te
organiseren in de koelkast.
Maar gelukkig blijft er voor dit jaar nog
wel wat over. De afgelopen weken is er
hard gewerkt aan de sfeerverlichting op
de brink. En inmiddels zijn de bomen bijna
gevuld met 5km(!) verlichting. Daarnaast
zijn er 58 lichtornamenten in het dorp te
bewonderen. En wat zou het leuk zijn als
het om het hele dorp in het licht te zetten.
Velen hebben hun straat of buurt al
versierd.

● Particuliere schadeverzekingen
● Zakelijke schadeverzekeringen
● Hypotheken
● Bankzaken - RegioBank
Je kunt nog steeds deelnemen aan de
activiteit 'Versier je buurt' georganiseerd
door Ondernemend Ruinen. Er worden
leuke prijzen beschikbaar gesteld. Zorg
dus dat je buurt, straat of tuin mooi
is versierd en dan mag de verlichting
natuurlijk niet ontbreken.

W www.veldsink.nl | E ruinen@veldsink.nl

T 0522 47 25 28
Brink 41 7963 AB Ruinen
maandag t/m vrijdag
open van 09.00 tot 16.00 uur

Doe mee en geef je op via
secretariaat@ondernemendruinen.nl
Dat kan voor 16 december, 00.00 uur.
Op 17 december 2021 worden de
versierde en verlichte buurten, straten en
tuinen gekeurd.

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

©Jans Schulting

De redactie van
't Ruunder Waopen
wenst iedereen
een fijne kerst en een gezond

Wat lees je zoal in deze
uitgave?
• Ruinen in kerstsfeer
• Kiek! door Jans Schulting
• Carbidschieten
• Column van Jos
• Nieuws uit de Wolden
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers

2022

www.ruunderwaopen.nl

De volgende uitgave is
12 januari 2022
Aanleveren materiaal uiterlijk
4 januari 2022, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

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

www.hilkobakker.nl

VERHUUR

T. 0528 251 504
www.verschoma.nl | info@verschoma.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.hoveniersbedrĳfsandermeekhof.nl

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

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

WAAR MOET IK ZIJN?

Steunzolen en Inlays

Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl

Pedicuresalon Alie Broekman
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.)

112

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

0900–8844

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 12.0013.30 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

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
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

Kracht van kunst

Expositie Atelier | Kloosterstraat 10 | Ruinen
Natuurlijke materialen ambachtelijk samen
Bijzondere projecten gerealiseerd door
Antoinette Cremers | T. 06 538 919 78 | info@antoinette-art.nl

JouW BEDRIJF OOK OP DEZE PAGINA?
info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134

KIEK!

JANS SCHULTING
Carbidschieten in Drenthe
Immaterieel erfgoed

REGIO - Carbidschieten wordt gedaan met oudjaar. Het jaar wordt
‘uitgeknald’. Vooral jongens vinden het ‘keigaaf’ om flink te knallen
met een oude melkbus. In de aanloop naar het nieuwe jaar zoeken
vriendengroepen elkaar op om zich met elkaar voor te bereiden
op het carbidschieten. Dit gaat gepaard met veel gezelligheid,
spanning en plezier.
Bij carbidschieten doe je wat carbid in een melkbus. De melkbus
wordt op een bokje geplaatst waardoor de bus met de opening schuin
omhoog in een bepaalde hoek komt te liggen. Hierdoor ligt de bus
vast en voorkom je dat hij door de kracht van de explosie naar achteren
schiet. Je maakt het carbid een beetje nat en sluit de bus af met een
kunststof bal. In de bus ontstaat een gas. Bij een gaatje in de bus wordt
een vlammetje gehouden. Er volgt een explosie waarbij de bal meters
ver wegschiet. De sterkte van de knal is ook afhankelijk van de tijd die
er geweest is voor de gasvorming.

©Jans Schulting
Er zijn dorpen waar bussen naast elkaar worden opgesteld en het
afschieten geregisseerd wordt. Carbidschieten wordt individueel of in
wedstrijdverband beoefend op locaties die bepaald worden door weten regelgeving. Wanneer het plaatsvindt in wedstrijdverband geldt er
ook een reglement. Degene met de meeste meters wordt tot winnaar
gekroond, een eretitel die hij of zij een jaar mag dragen. Voor de
deelnemers is ‘het erbij zijn’ belangrijk en de ontspannen gezelligheid.
Onder het genot van traditionele hapjes en drankjes (erwtensoep,
oliebollen en carbitter) beleven de aanwezigen met elkaar een mooie
oudejaarsdag.
Beoefenaars en betrokkenen
Plaatselijk zijn er diverse carbidschietverenigingen en vriendenclubs
die rond de jaarwisseling carbidschieten. De Stichting Carbidschieten
Drenthe zet zich in voor het behoud en de promotie van carbidschieten
als immaterieel erfgoed. De stichting reikt jaarlijks de Melkbustrofee uit
aan de winnaar van het open Drents Kampioenschap Carbidschieten.
Lokale en provinciale media in Drenthe besteden in live-uitzendingen
altijd veel aandacht aan het carbidschieten. De lokale overheden zijn
als vergunningverlener en regelgever betrokken bij het carbidschieten.

winterplaatjes

Een mooie witte wereld in Ruinen en perfect passend bij
deze tijd. Zou het er nog van komen?
Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

Geschiedenis en ontwikkeling
Al in het begin van de twintigste eeuw was het carbidschieten populair
bij jonge mannen. Er werd geschoten bij de overgangen in het jaar (van
het oude jaar naar het nieuwe jaar) en in het leven (het losschieten van
de bruid). Carbid werd in de Tweede Wereldoorlog
gebruikt voor fietsverlichting en dorpssmeden
gebruikten het om te lassen. Op het platteland was
het eenvoudig om aan melkbussen (30 liter) en
carbid te komen. Bron: immaterieelerfgoed.nl
Meer lezen?

JOS

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

•

Uw adres voor

Bestrating

•

Infra

• Levering van geel zand & teelaarde
• Zeven van grond < 2cm
• Aanleg van

bestratingen, tuinen,
manegebakken, enz.
• Levering van bestratingsmaterialen,
nieuw & gebruikt
• Kraan- en shovelwerkzaamheden
www.rluning.nl | info@rluning.nl

BRILLEN VOOR JONG & OUD,
LENZEN & ONDERHOUD

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

Wij wensen familie,
vrienden, buren en
bekenden een
gezellige kerst en
een goed en gezond
Johan & Hilly de Vries

2022

Bos 28 | 7963 SG Ruinen

GEZOCHT: KOOPWONING IN RUINEN
Gaat u uw woning binnenkort verkopen? Al geruime tijd
zijn wij op zoek naar onze eerste koopwoning (in Ruinen).
Helaas komen wij er als starters op de woningmarkt niet
tussen. Ons budget is €300.000,- (max).
Veel eisen stellen wij niet, maar minimaal 90m2 leefruimte
en minimaal 250m2 perceel is gewenst.

T. 06 55 11 34 97

Column

TUUNIEREN
Wat hol ik toch van tuunieren; niks mak mij meer bliede
dan mit de haanden ien de grond te zitten wrotten. De
bloembollen zit net weer ien de grond en ik kan wel al bliede
worden van het idee det ien alle vrogte, as de sneej nog
haoste niet vot is..de eerste koppies boven de grond uut zult
komen. Sneejklokkies, tylozen, crokussen en vanzölf ook
tulpen want niks heurt zo bij de meitied as tulpen.
Ook as kiend waar ik drok mit bloemen. Mien mamme har
ies een mooi bedde mit van die dikke violen. Ze was er wies
op en har mij ewezen op de royale bleuj. Ik mut een jaor of
dreej, veere ewest wezen..zo vertöllen ze mij later..det ik det
bedde helendal hebbe verrinneweerd. Uut leefde. As mien
mamme die bloemen zo mooi vund dan mus ze er een bossie
van op de taofel hebben mut ik edacht hebben. Dus har ik alle
bleujende violen of eplokt. Ik har er zo'n bos van emeuken
die op gien enkel vaassie past. Stalen allemaole te kort en
ongelieks. Toen ik al die kneuterige violen uut mien kleine
knoessies an mien mamme gave leek ze er ook nog bliede
mit. Zo bint moeders. Altied mut ik er an deenken as ien de
meitied de violen weer bleujt.
Alle potten zet ik altied vol mit van die vioolties. En umdet ik
ze slecht weg kan gooien as ze uut ebleujt bint plok ik vake de
leste bleujende violen nog of en zet ik ze op een vaassie.
Want as ik ze nog bleujend ien de greune kliko doe lek het
net of ze mij verwietend ankiekt. Dus stiet daor nog een dag
of wat zo'n triest bossie te treuren. Violen heurt niet op een
vaassie.
Ik heb ook net alle geraniums uut de tuun ehaald. Die schud
ik uut, knippe ze bij, zet ze stief tegen menaar ien éne grote
pot die ik een of tweej keer s winters nog water geve en zo ien
februari magt ze er weer uut en plaant ik ze ien neeje grond.
En ien grotere potten. Elke zomer beloont ze mij royaal mit
bloemen.
Ze hebt dit jaor ebleujd tut november dus mien wark en zorg
is best beloond. Mar bij het ofknippen waren er nog zoveule
bloemen ien de hoog opgegreujde takken det ik mij schuldig
veulde. Ik hebbe de bloemen weer uut de greune kliko evist
en net as mit de viooltied hebt ze nog een week of wat treurig
op een vaassie estaone. Niks te weerd; ook geranium bloemen
heurt niet op een vaassie.
De tuun is leeg; het blad is vot ebracht naor de bladkorven
en wij maakt oons op veur maonden zunder tuunieren. Al
weet ik zeker det ik ien het vrogge veurjaor al vaste ien huus
zal begunnen mit het uutzeejen van zaod det ik verzaomeld
hebbe. Um komend jaor weer bleuj te hebben ien de now
kale tuun. Ene treust is er; ien huus hale wij een stokkie
buten naor binnen deur een denne vol laampies en ballen
te hangen. En ientied det wij de gevels vol karstverlochting
hangt drome wij van sneejklokkies, tulpen en vioolties.
Ik weense alleman mooie feestdagen en veural gezondheid
ien het neeje jaor. En kan niet wachten det ik weer mit de
haanden ien de grond kan vrotten...

KERST 2021
Geen Heerlyckheid dit jaar en helaas ook geen alternatief Kerst-To-Go of kerstwandeling.
De coronamaatregelen dwingen ons tot een Kerst at Home!
Om die reden willen we de bekende 'VERSIER JE BUURT' wel door laten gaan.
We hopen op een leuke deelname, dus zeg het voort!

DOE !
MEREZEIJN

Verlicht u uw tuin, straat of hele buurt?
Aanmelden kan via secretariaat@ondernemendruinen.nl
voor 16 december 2021, 00.00 uur
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17 december 2021 komen we keuren!

OOK IN 2022 ZIJN WIJ U GRAAG WEER VAN DIENST!

OOK IN HET NIEUWE RAEDTHUYS AAN DE BRINK IN RUINEN!

Wij wensen u ﬁjne feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar !
T: 0522 - 440 473

Stotijn

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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WINTERWEKEN
Veilig de winter in met Wemmenhove!
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Meppelerweg 3 - Zuidwolde - 0528 37 12 27

wemmenhoveautos.nl

Verhuur | Reparatie | Occasions | Bedrijfswagens | Wasstraat | Professioneel poetsbedrijf | APK-keuringen | Auto-lease

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis
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Rietdekkersbedrijf de Boer
Huttenweg 10 ● 7963 RK Ruinen
Tel. 0522 471173
rietdekkersbedrijfdeboer@live.nl
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Melden carbidschieten
Als u wilt carbidschieten moet u de locatie voor 15 december
online melden bij de gemeente.
U mag carbidschieten in de periode van 31 december 2021 vanaf
10 uur tot 2.00 uur 1 januari 2022. De volgende regels gelden.
Regels voor veilig carbidschieten
De persoon die carbidschiet is 18 jaar of ouder. Als de persoon jonger
is dan 18 jaar moet diegene begeleiding krijgen van een volwassene
● De persoon die carbidschiet of daarbij helpt mag niet
onder invloed zijn van alcohol of drugs
● Carbidschieten mag alleen met melkbussen
(inhoud maximaal 50 liter)
● Gebruik alleen zacht materiaal (zoals een voetbal) om de
melkbussen af te sluiten bij het schieten

Kansen4Kinderen
Gedeputeerde Staten verlenen subsidie aan de gemeenten Meppel,
De Wolden en Westerveld voor de inzet van een kansencoach. Door
de inzet van de kansencoach wordt de instroom in de geïndiceerde
jeugdzorg aantoonbaar verminderd.
Kijk op www.kansenvoorkinderen.nl

● Carbidschieten mag alleen buiten 75 meter van een woonverblijf
● Carbidschieten mag alleen in de tegengestelde richting van
het woonverblijf dat het meest dichtbij ligt
● Gebruik een veld van 75 meter voor het schieten.
Binnen deze ruimte mogen geen openbare wegen of paden liggen
● Toeschouwers houden 25 meter afstand van het carbidschieten
● Tijdens het carbidschieten mag er geen gevaar, schade of
hinder optreden voor mens en milieu

Foto: Provincie Drenthe

Wie wordt winnaar van de
Drentse Cultuurprijs?
Wie volgt Daniël Lohues op als winnaar van de Culturele Prijs van
Drenthe? Wij zijn op zoek naar kandidaten! De oeuvreprijs is een
waardering voor jarenlange prestaties in de kunst. Ken jij iemand?
Kandidaten aanmelden kan tot 10 januari 2022 via
cultuurprijzen.drenthe.nl

Foto: Provincie Drenthe

Provincie Drenthe draagt
100.000 euro bij aan de
uitvoering van ‘Plan Boom’
De komende vier jaar planten Natuur en Milieufederatie Drenthe,
Landschapsbeheer Drenthe en vrijwilligers onder de noemer
‘Plan Boom’ 500.000 tot 1 miljoen bomen in Drenthe

Foto: Provincie Drenthe

Wij willen onze klanten hartelijk bedanken voor de
samenwerking van het afgelopen jaar.
Ook in het nieuwe jaar staan wij weer graag voor u klaar op het gebied
van al uw bankzaken, hypotheken of verzekeringen.

Team Veldsink de Wolden RegioBank wenst u
ﬁjne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Mirjan Bos - Linda Loijenga - Esther Hakkers - Iris Meijering
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HOOG RENDEMENT GLAS
DUURZAAM EN
ENERGIEBESPAREND

Meer informatie

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

WIJ WENSEN U SFEERVOLLE FEESTDAGEN

KERKDIENSTEN
Zondag 19 december 4e Advent
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Drs. B. Wiegman
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

GEMIS
Karstaovend zit moe
Met de kinder allien
Ze vertelt van het poppie
Lat er prenties bij zien
Ze hebt samen zungen
Van het kind in de stal
Van herders en eng’len
En vree in het heelal
As de kinder gaot slaopen
Zit ze allent nog een zet
De man die ze lief had
Lacht heur toe van ‘t portret
Janny Kok-Wolbers

Vrijdag 24 december Kerstviering
‘t Neie Punt 19.00 uur ds. M. Boersma
Vrijdag 24 december Kerstnachtdienst
PKN-Mariakerk Ruinen 22.30 uur ds. M. Boersma
Vrijdag 24 december Kerstavonddienst
Echten d’Olde Karke 19.30 uur pastor A.A. Metselaar
Zaterdag 25 december Eerste kerstdag
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur ds. M. Boersma
het kerkkoor verleent medewerking
Zondag 26 december Tweede kerstdag
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00-11.00 uur
Inloopochtend met muziek en gedichten
Zondag 2 januari 2022
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur ds. M. Boersma
Nieuwjaarsbijeenkomst na de dienst
Zondag 9 januari 2022
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur ds. G. Venhuizen
E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

Fijne kerstdagen
en
een gezond en mooi
fotogeniek

2022
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Kerst met Ja

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 12 januari 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 4 januari 2022, 17.00 uur
De Nieuwjaarsvisite van de
Stichting Historie van Ruinen, die gepland stond
voor maandag 3 januari 2022 bij Hotel Kuik, Brink 15
in Ruinen, gaat in verband met de nu geldende
coronamaatregelen helaas niet door.

Wij wensen iedereen goede feestdagen en
een goed en gezond 2022

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

Namens het bestuur van Stichting Historie van Ruinen

Redactie &
Vormgeving

www.stichtinghistorievanruinen.nl

Druk
Verspreiding

Fijne feestdagen!

AD Drukwerk & Design
www.addwingeloo.nl
Annetta Dekker
De Reest Multimedia
B&L Verspreidingen
Klachten over de verspreiding
klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl
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Consultancy & Accountancy

Ariën en Elly Verbeek
Karelspad 53 | 7963 DK Ruinen
Kantooradres:
Ossebroeken 11-i | 9411 VR Beilen
T. 0522 472061 | M. 06 554 612 46
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Achterma 11 7963 ● PM Ruinen ● tel. 0522 47 25 66
E brinkhof@brinkhofadvies.nl ● W www.brinkhofadvies.nl
brinkhof advies onderdeel van Brinkhof glas- en schilderwerken bv

Wij wensen u allen
Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar

prettige kerstdagen
en een
gelukkig 2022
Fam. Pijper
en medewerkers

Bestaria Ruinen
WWW.KLINKHAMERRECLAME.NL

Mr. Harm Smeengestraat 5 | Ruinen
T. 0522 47 17 84 | www.bestariaruinen.nl
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ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

WAT GAAN WE 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
Gesloten voor publiek i.v.m. coronamaatregelen.Producten
(deels) verkrijgbaar bij Steenbergen brood & banket,
‘t Vershuus, Bezoekerscentrum Dwingelderveld en
‘t Huus met de Belle in Echten.
Kijk voor info op www.zaandplatte.nl
Museumboerderij Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen, gesloten, ook voor groepen.
T. 0522 – 472631 of 0522 – 472485
Openingstijden en info: www.stichtinghistorievanruinen.nl

Zet een boompje op!
Heb je alle kerstwensen in deze uitgave van ‘t Ruunder Waopen
gelezen? Gooi dit krantje hierna niet bij het oud papier maar zet een
boompje op. Gezellig, duurzaam en...
Nodig: 1 satéprikker, 1 wijnkurk, 1 Ruunder Waopen, een schaar om
van een pagina een driehoek te knippen en een gaatjesprikker.
Maak een goede foto van je boompje, mail naar
info@ruunderwaopen.nl en je maakt kans op een leuke prijs.
Je kunt natuurlijk ook andere kranten gebruiken, maar dan win je
geen prijs ;-)

Fijne feestdagen!

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 fietsavontuur
Dagelijks starten Kloosterstraat 12, Ruinen
Activiteiten ‘t Neie Punt
Eerste maandag van de maand Repaircafé
Dinsdagavond bridge
Dinsdagavond fotoclub
Woensdagochtend acrylclub
Woensdagavond Popkoor
Donderdagochtend yoga
Donderdagavond yoga

14.00-16.00
19.15-22.15
19.30-22.30
10.00-11.30
20.00-22.30
10.30-11.45
19.30-21.00

Na lang beraad en met pijn in ons hart zijn we tot de
beslissing gekomen om te stoppen met de activiteiten van
De Jonge Onderzoeker.
Bedankt voor de geweldige tijd die we samen
met jullie hebben mogen beleven.

Team De Jonge Onderzoeker

Doen in Zuidwest Drenthe
Ondanks de coronamaatregelen is er toch nog wel wat
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!

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

AND A HAPPY NEW YEAR

OP WEG NAAR EEN MOOI EN GEZOND 2022!
OOK IN HET NIEUWE JAAR STAAN WIJ VOOR U KLAAR
ONDERHOUD, REPARATIE EN APK VOOR ALLE MERKEN
Ook lease, elektrische en hybride auto’s.
Wij zijn EV, hybride en leaseprof gecertificeerd.

VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW EN GEBRUIKT,
OOK PRIVATE LEASE
NIEUW IN 2022

Zorgeloos autorijden met ons voordelige onderhoudsabonnement.
Vanaf € 37.50 per maand ben je verzekerd van alle onderhoud die jouw auto
nodig heeft, inclusief 5 gratis wasbeurten per jaar. Kom vrijblijvend langs
en vraag naar de mogelijkheden voor jouw auto.

Voor de Blanken 4D | 7963 RP Ruinen | Tel. 0522 472888 | info@dejong-ruinen.nl | www.dejong-ruinen.nl

