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Wij zijn uw bank!

Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 16:00 uur

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl

Westerstraat 54
7963 BD Ruinen

Tel. 0522 - 472528

www.lensenschilders.nl

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644 

Première blijspel 
“Met een ezel naar de boer.”
RUINEN - Het is al een aantal weken een drukte van belang in het openluchttheater “De Baete” 
te Ruinen. Er worden weer de nodige voorbereiding getroffen voor de komende voorstellingen 
van het openluchtspel in Ruinen. Deze zomer speelt de Stichting Openluchtspel Ruinen (SOR) 
acht keer het blijspel “Met een ezel naar de boer”. Dit stuk is geschreven door D.J. Eggengoor 
met  de oorspronkelijke titel: “Zo’n heerlijk huisje buiten”. Voor de SOR is het stuk bewerkt door 
Mark Robijn, die ook de regie voor zijn rekening neemt. De spelersgroep is al weken aan het 
oefenen om er een prachtige voorstelling van te maken. Een groot aantal vrijwilligers is druk 
bezig met de bouw van het decor en de aankleding van het theater. Deze eendrachtige
samenwerking moet ook dit jaar weer leiden tot een succesvol theaterseizoen.

Korte inhoud van het stuk:
Een tandarts is met zijn vrouw in een knus
oud boerderijtje gaan wonen, heerlijk buiten 
en oh zo romantisch. Ze treffen het goed met 
hun buren, boeren in hart en nieren en met 
veel gevoel voor humor. Maar al gauw zwerft 
er familie over de vloer. Een dame (met haar 
dochter), die voor de zoveelste keer is 
weggelopen van haar man. Deze dame is 
enorm onder de indruk van de buurman en 
doet hem een bijzonder verzoek. De buurman 
weet niet goed hoe hier mee om te gaan, 
zeker niet tegenover zijn vrouw. Dit zorgt voor 
zeer komische verwikkelingen. Benieuwd naar 
de afloop? Dan komt u toch een kijkje nemen 
bij één van de 8 voorstellingen!

Dit seizoen gaan enkele dingen anders dan in 
het verleden. Het stuk wordt in tegenstelling 
tot andere jaren acht keer op gevoerd en de 
première is op zaterdag 23 juli 2016. 
De overige voorstellingen zijn op: 
dinsdag 26 juli 2016, donderdag  28 juli 2016, 
dinsdag  02 augustus 2016, 
donderdag 04 augustus 2016, 

dinsdag 09 augustus 2016, 
donderdag 11 augustus 2016 en 
zaterdag 13 augustus 2016. 

De aanvang van de voorstellingen is telkens 
om 20.30 uur. Na elke voorstelling is er
gelegenheid om met elkaar, of met spelers en
medewerkers van de SOR, na te praten tijdens 
de Miet en Griet. Er kan dan een hapje en een 
drankje worden genuttigd.

Kaarten voor de voorstelling zijn niet alleen 
verkrijgbaar bij TIP Ruinen, telefoonnummer 
0522-471700, maar kunnen nu ook via de 
website van de SOR worden besteld.
Deze wijziging heeft tot gevolg dat men geen 
genummerde plaatsbewijzen meer kan kopen. 
Men is dus vrij om op de avond van de 
voorstelling een plekje in het theater te zoeken. 
De bestelde kaarten kunnen op de betreffende 
voorstellingsavond vanaf 19:45 uur aan de  
kassa bij het theater worden opgehaald en 
afgerekend. Voor het bestellen van kaarten  
en voor overige informatie kan men terecht 
op: www.openluchtspelruinen.nl. 

 De voorstellingen  
 worden nog steeds  
 opgevoerd in het  
 openluchttheater
 “De Baete” aan de  
 Wolvenweg in 
 Ruinen.

19 JUNI 
VADERDAG

Geef een

GROENE VAKWINKEL

GESCHENKBON
cadeau!!

Munnekenweg 6  -  7963 PV  Ruinen  -  Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl
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Vredenburg Tweewielers
Ruinen/Wanneperveen

Havelte

Uw Bike Totaal winkel:

Dorpsstraat 67 
7971 CR  Havelte
0521 - 34 14 42

Brink 39
7963 AB Ruinen
0522 - 47 12 77

Veneweg 77
7946 LE Wanneperveen
0522 - 25 12 06

Fietsplezier voor iedereen..!!
Kom langs!!

Batavus

Gazelle

Sparta

Multicycle

Merida

Giant

Raleigh

Loekie

Alpina

SQ Lab zadels

Bodyscanning

Groot assortiment fietsen en
elektrische fietsen van diverse merken.

Ruime collectie accessoires en onderdelen.

Snelle en vakkundige reparaties.

Zadelmeetsysteem voor fietsen zonder
zadelpijn.

Bodyscanning voor een comfortabele
fietshouding.

Bedrijfs fietsprojecten

Westerstraat 56, Ruinen
Tel. 0522-472715 / 06-53906456

info@booyschilderwerken.nl

  Uw adres voor:
• schilderwerken
• glaswerken,
   enkel- en dubbelglas
• wandafwerking
• binnenzonwering
  

ERKEND SCHILDERS
            AFWERKINGSBEDRIJF

V.O.F. GLAS-, SCHILDERWERKEN EN ZONWERING

ZOMER-
WERKKLEDING

Shorts en t-shirts 

van Herock!

Munnekenweg 6  -  7963 PV  Ruinen  -  Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

Mr. Harm Smeengestraat 5  Ruinen
Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.nl

Bestaria
Ruinen

€ 4,25

PULLED PORK

NiEUw!
SUPERTJE vaN DE 

maaND JUNi



Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie: H.J. Scheper, Zuides 3, 7963 CR Ruinen
Tel. 0522-472450. E-mail: scheper2@planet.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

DE SCHEIDINGSMAKELAAR
Margriet Steenbergen, Juridisch Adviseur Personen- en Familierecht
p/a Zuidwolderweg 16, 7932 PP Echten, Tel. 06-15949896
W www.scheidingsmakelaar.nl E steenbergen@scheidingsmakelaar.nl 

Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische en Reumatische voet, Schimmeldiagnostiek, Nagelreparatie, 
Nagelregulatie, Anti-druk techniek en Orthesiologie.
Arina de Jonge - Medisch Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.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, 
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio. 
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINENTel. 0522-820218 of 06-15002415, 
www.jeanetgerding.nl

De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

Kraamzorg Tineke
Eén kraamverzorgende tijdens de kraamperiode.
Ook tijdens vakanties en feestdagen bied ik volledige kraamzorg, geen
halve dagen of minder uren. Tel. 06 317 622 02 www.kraamzorgtineke.nl

Kerkdiensten

’t Ruunder Waopen

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.: 0522-472333 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06-36002316  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
Blankenstein 410, 7943 PW 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

Educare, praktijk voor psychologie
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-240396

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

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Marskramer Luten.

-  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 29 juni 2016

ADVERTEREN?

’T RUUNDER 
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Zaterdag 18 juni
‘t Neie Punt  19.00 uur  Ds. G. Naber
 
Zondag 19 juni
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. C.J. ‘t Lam
 
Zondag 26 juni
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Drs. H. Renkema

Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 21 juni 17.00 uur worden ingeleverd via



Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen  Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl

19 juni 
vaderdag

Westerstraat 12 - Ruinen - Tel. 0522 - 47 32 40
www.boetiekdesmederije.nl

Capri/bermuda’s 
v.a. € 39,95

Shirts en tops 
v.a. € 29,95

 

Hees 32
7963 PB Ruinen

tel.: 06 2324 3416
www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl



Advertorial

REGIO - In deze periode heb je veel kans om 
reeën te zien in Nationaal Park Dwingelderveld. 
In de maanden juni en juli vertrekt een gids van 
Natuurmonumenten iedere zaterdagavond 
om op zoek te gaan naar deze dieren. 
De tochten vertrekken vanaf verschillende 
startpunten. Een volledig overzicht en 
vertrektijden van deze tochten is te vinden op 
www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld. 
Vooraf aanmelden is nodig. 

Reeën zijn het kleinste hertensoort van 
Europa en komen veel voor in het Nationaal 
Park Dwingelderveld. Ze zijn voornamelijk 
in de schemer actief. De meeste kans om 
ze te zien is dan ook ’s avonds of 
’s morgensvroeg. Stil zijn is wel nodig. 
Ze kunnen goed horen en zijn soms erg 
schuw. Bij vreemde geluiden laten ze zich 
niet zien. Krakende kleding wordt daarom 
afgeraden.

Op zoek naar reeën in het Dwingelderveld

Foto: Natuurmonumenten 

RUINEN - Zaterdag 18 juni a.s. wordt voor het vijfde jaar het Amazing Meezing festival 
georganiseerd op de Brink in Ruinen.
Deze keer is dat in samenwerking met de Horeca Ruinen die traditioneel op de 
3e zaterdag van juni de Midsummer Party organiseert. Vanaf 16.15 uur binden acht 
popkoren de strijd met elkaar aan om de felbegeerde titel “Leukste en gezelligste 
aMeezing-koor”.

5e Amazing Meezing 
festival is dit jaar 
aMeezing Midsummer Party

Dit jaar zijn er naast eerdere deelnemers 
uit Ruinen, Meppel en De Wijk popkoren 
uit Dwingeloo, Zuidwolde, Steenwijk en 
Groningen. De koren gaan elkaar 
beoordelen in een soort songfestival 
setting. Niet alleen op de zangkwaliteit, 
maar ook op de mate waarin gezelligheid 
uitstraalt van de deelnemers en hoe deze 
“aMeezingen” met de andere koren.

Dit was de vorige jaren de sleutel tot een 
spontaan zangfestijn waar enkele 
honderden belangstellenden op af kwamen.
De korenstrijd wordt ook dit jaar 
afgewisseld met samenzang momenten 
verzorgd door de popgroep Traffic Jam. 
Zij zullen ook dit jaar weer hun brede 
repertoire ten gehore brengen, variërend 
van Racoon, Golden Earring en De Dijk tot 
Queen, AC/DC en Status Quo.

Aansluitend op de prijsuitreiking barst om 
21.00 uur de Midsummer Party los, waar 
Traffic Jam tot na middernacht door speelt.

Verlegen? Pak het aan!
REGIO - Binnenkort start Educare, praktijk 
voor psychologie, weer met de assertiviteits-
training ‘Met Lef’. 

In deze training leert u in een groep omgaan 
met angstige en gespannen gevoelens die 
voortkomen uit onzekerheid in sociale 
contacten. Het voeren van een gesprek of 
het geven van een mening kan dan heel lastig 
zijn. En het kan heel aantrekkelijk worden om 
situaties waarin u ‘sociaal moet doen’, zoals 
verjaardagen of vergaderingen, zoveel 
mogelijk te vermijden. U leert in deze training 
juist om met deze situaties omgaan. 

De training wordt gegeven op vrijdagochtend 
van 9.00-11.00 uur in het 
Gezondheidscentrum, Bospad 2 in Havelte. 
Opgave kan telefonisch (0521-521351) of 
per mail (info@educareonline.nl).



Karelspad 31 • 7963 DK  Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953

Binnen- en buiten-
schilderwerk,
beglazing en

alle soorten
wandafwerking

Wolvenweg 11
7963 BG Ruinen
06-43994277 / 0522-472442
meekhof_sander@hotmail.com
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Voor uw complete
• tuinaanleg • onderhoud
• renovatie • bestratingen

Het plaatsen van tuinhuisjes,
schuttingen, vlonders en pergola’s

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

Voor de Blanken 55 - 7963 RP  Ruinen - tel. 0522-472525 - bgg: 06-54293308

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

Steenberger Esweg 31  |  7921 AX  Zuidwolde  |  telefoon: (0528) - 362 889
mobiel: 06 - 285 40 845  |  e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl 

Jong en dynamisch, met vakmanschap en kwaliteit hoog in het vaandel, dat is wat ons 

typeert. We leveren altijd perfect werk af en zijn lid van de Vakfederatie Rietdekkers. 

Dit betekent voor u nog eens een extra waarborg op het gebied van kwaliteit.

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Vergadering van
uw bedrijf of
vereniging?

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

Vergaderruimte
met div. faciliteiten, o.a. beamer /catering

(geschikt voor groepen tot ± 100 pers.)



DE WOLDEN - In Ruinerwold, Koekange en Oosteinde prijkt het behaalde aantal trots op 
de aanplakborden: 1116 abonnees, het is gelukt! We hebben daar nog een welgemeend 
“Bedankt!” voor elk van de dorpen in de pilot aan toegevoegd, want zonder de enorme 
inzet van de inwoners van die dorpen was het beginnen met de aanleg van ons 
glasvezelnetwerk niet mogelijk geweest.

Teller actueel 

Hoe nu verder?
Nog vóór de bouwvakvakantie zal 
aannemer Siers beginnen met alle 

aanleglocaties te gaan “schouwen”. 
Er wordt gekeken, gemeten en 
gefotografeerd.
En dan is het zo ver: na de bouwvak 
start de aannemer met de aanleg van het 
glasvezelnetwerk in het pilotgebied.
Voor die tijd wordt er in de gemeenteraad 
van De Wolden nog tijdens een 
raadsvergadering over het bewoners
initiatief gesproken. 
Deze raadsvergadering is op 16 juni.

Nog verder
Het volgende gebied waar glasvezel 
aangelegd zal worden, is volgens de 
planning van de aannemer Ruinen.

Ruinen 
Iets om even extra alert op te zijn voor de 
inwoners van Ruinen: nu een abonnement 
nemen, is financieel aantrekkelijker dan 
wachten tot het netwerk er ligt en dan 
alsnog abonneren. 
Wie nu een abonnement neemt, betaalt
 niet voor de activatie. 
Wie zich pas abonneert als de 
glasvezel-kabel er al ligt, betaalt € 400,00 

ADVERTEREN?

 ‘T RUUNDER 
WAOPEN!

www.ruunderwaopen.nl

activatiekosten! (meer hierover leest u 
bij kosten op de website).

U heeft nog geen abonnement omdat u 
de keuze zo moeilijk vindt?
De vernieuwde ‘Keuzehulp’ op de website 
kan u daar prima bij helpen! Uiteindelijk 
willen we natuurlijk de hele gemeente van 
een glasvezelaansluiting kunnen voorzien, 
dus wilt u ook glasvezel?
Neem dan nu alvast een abonnement; 
uw steun helpt!

Uithijgen
Door de enorme inspanning die onze 
vrijwilligers hebben moeten doen in het 
pilotgebied, zijn er wat zaken blijven liggen 
zoals de website en het beantwoorden 
van de mails naar onze helpdesk. 
We zijn bijna klaar met uithijgen en gaan 
daarna zo snel mogelijk deze 
achterstanden wegwerken.

Ook wij willen deze zomer nog wat andere 
dingen doen dan Glasvezel

Wij maken plaats voor de 
nieuwe Auping collectie!

*Vraag naar de voorwaarden.

Showroom
SALE

Meppelerweg 1a
7963 RV  Ruinen
T. 0522 - 47 17 40

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

i n t e r i e u r & p r o j e c t    

Meubelen -  Slapen -  Stoffering -  Projecten -  Advies -  Zonwering 

Omdat wij de nieuwe collec-

tie van Auping matrassen en 

Tulipa relaxfauteuils binnen 

krijgen, hebben wij nu leuke 

opruimingsprijzen! Kom langs 

in onze showroom, deze staat 

vol met verrassende aanbiedingen!

Heeft u vragen of wilt u graag 

professioneel advies? Onze mede-

werkers staan altijd voor u klaar en 

helpen u graag!

KOM NAAR ONZE
SHOWROOM
VOOR LEUKE
AANBIEDINGEN!

OPRUIMING
IN ONZE SHOWROOM

Meubelen -  Slapen -  Stoffering -  Projecten -  Advies -  Zonwering 

professioneel advies? Onze mede-

werkers staan altijd voor u klaar en 

helpen u graag!

Nieuws van Glasvezel De Wolden



Gerben Luten - Meppelerweg 62

Elke vrijdag en zaterdag geopend
Groot assortiment tuinplanten op voorraad

Gerben Luten - Meppelerweg 62
Elke vrijdag en zaterdag geopend

Groot assortiment tuinplanten op voorraad

Hagen, beuk/meidoorn/buxus/taxus/liguster
Bodembedekkers v.a. € 0,75

Vaste planten v.a. € 0,75
Klimop / Hedera € 0,75 p/st

Hortensia’s v.a. € 2,00

PodoCentrum 
BuitenvaartOSSELP

maak uw afspraak online via OSSELPCB.NL    T: 0528 - 265 091    

Je voet op een hoger plan. Dat is het idee achter ons werk. Wij 

zijn gespecialiseerd in het oplossen en voorkomen van voet- en 

houdingsklachten. Mobiliteit is een groot goed en dat helpen wij te 

bevorderen en te verbeteren.  Met behulp van therapiezolen wordt 

de pijn verlicht en voorkomen we dat uw klachten verergeren.

   V O O R  P O D O L O G I E  &  P E D I C U R I E
Ronald Boertien: Register Podoloog | Podoposturaal Therapeut.

Wij zijn aangesloten bij Stichting Loop en bij ProVoet.

Nieuw in Ruinen
• Huidverbetering
• Ontharing
• Oedeem

Medische behandelingen worden 
geheel of gedeeltelijk vergoed via uw 

zorgverzekering.

Kom langs voor 
een gratis en vrijblijvend

gesprek!

Gevestigd in het pand van Jeanet Gerding Bodypoint  Meppelerweg 36a-2 7963 RX Ruinen
06-44099068  www.huidtherapieommen.nl  info@huidtherapieommen.nl

Voor de 
sportvisser:
Maden
Lokvoeders
Boilies

KORTING OP DIVERSE 

HENGELS, TOT WEL 30%

Hengels
Tuigjes
Schepnetten etc.

Munnekenweg 6  -  7963 PV  Ruinen  -  Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

Mr. Harm Smeengestraat 5  Ruinen
Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.nl

Bestaria
Ruinen

€ 1,60

VLAMPIJP

SnAck VAn 
de MAAnd



WAOPENTIESFAMILIEBERICHTEN

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Te koop
Vishengel lengte 10.40 m, gewicht 400 gram, merk Maleve 
nog nieuw € 35.00. Viskarretje voor achter de fiets € 35.00.

Bovenfrees (nieuw) € 35.00.
Tel. 0522-472203

* Advies
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud

Westerstraat 59
7963 BB  Ruinen

0522-472871
06-51282183

f.echten@home.nl

Uw Drogist
Henny Booy

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

Veel te vroeg, maar moegestreden,
is van ons heengegaan

Roelof van Regteren

Overeenkomstig Roelof zijn wens
heeft de begrafenis in zeer besloten

familiekring plaatsgevonden.

M. van Regteren-Echten
Kinderen en kleinkinderen

Kampweg 36
7963 BL  Ruinen

2 juli 1939                                          5 juni 2016

• 1e dagdeel 1 uur GRATIS
• Geen voorrijkosten

• Tarief inclusief gebruik machines

Gevraagd
HULP IN DE HUISHOUDING

1x per 2 weken ’s middags 
voor 2 à 3 uur

Tel. 0522-472172



Munnekenweg 6
7963 PV  Ruinen 
Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

Puur en (h)eerlijk!

Nieuw!
Nu ook runderworst 

en hamburgers

Weer woensdag gehaktdag?
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis!

Ook koelvers!

 

www.zzwd.nlMaaltijdservice Thuis

Nabij
Vertrouwd
Gastvrij

Dwingeloo, De Weyert, tel.nr. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, tel.nr. 088-9684048
Ruinen, restaurant ‘t Neie Punt, tel.nr. 088-9684067

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van 
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

Eursinge 1, 7935 AC Eursinge, Ruinen, Pesse, tel. (0528) 241986
E-mail: info@hilkobakker.nl, www.hilkobakker.nl

Tuinaanleg
& Onderhoud

Al meer dan 30 jaar ervaring in het groen!

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!

WONING GEKOCHT 

HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.30 uur
 Zaterdag  8.00 - 16.00 uur

Elke dag, ook in de vakantie, bakken we
heel veel soorten vers brood en gebak.

Wij staan bekend om onze heerlijke Drentse specialiteiten
zoals; Drentse- krentenstoeten, -turf, -heidekoek, -zwerfkeien etc.

en... Runer heideplag’n.

DEENSE 
KRAKELING

Van € 1.45 
nu voor maar € 1.00

Warme bakker in Ruinen.nl



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Geopend dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum: 
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open 
van 9.30 tot 13.00 uur

Pasmanshuus inlichtingen: TIP kantoor tel. 0522-471700 of 
tel. 0522-472485

Zomeravondbridge bij Hotel Kuik 19.45-23.00 uur aanmelden voor 
15.00 uur via 06-30244004

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Fietstochten 2016 onder deskundige leiding. TIP Ruinen
Elke dinsdagmiddag t/m september 2016.
Vertrek 13.30 uur, deelname gratis, consumpties voor eigen rekening. 
Fietszondagen: 5 juni, 17 juli, 21 augustus en 25 september. Vertrek 
10.30 uur Brink, Mariakerk. Informatie TIP kantoor Ruinen 
tel. 0522- 471700, of Harmpje Smit tel. 0522- 471946.
Deelname voor eigen risico.

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 daar bij horen.
14.00 - 15.30 uur, start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, 
Benderse 22.

JUNI

Zaterdag 18 juni Open Dag Dutch Hereford Society, 
10.00-16.00 uur Klompsteeg Hereford,  Armweide 35

Zaterdag 18 juni Ameezing Midsummerparty met 
16.00-00.30 uur ‘s middags 10 geweldige koren 
 en ‘s avonds Traffic Jam

Zondag 26 juni Montmatre Ruinen, Brink, 
13.00-17.00 uur info@femke-anne.nl

Maandag 20 juni ´t Neie Punt, Themaweek 
14.30-16.00 uur NP Dwingelerveld 25 jaar.
 Werken met wol voor jong en oud, stoere  
 armbandjes of mooie schilderijtjes vilten,  
 schaap maken van echte wol en hout
 en je kunt leren breien en haken.
 Opgave geahooijer@planet.nl

Dinsdag 21 juni ´t Neie Punt, Filmavond voor ZZWD 
19.00 uur en senioren uit Ruinen

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net  |  Ook een evenement plaatsen? Meld deze dan aan op tip@ruinen.nl

Advertorial

RUINEN – Ruinen is een huidtherapeute rijker. Ilona Koster is huidtherapeute en heeft naast haar 
praktijk in Ommen nu ook een praktijk aan de Meppelerweg in het pand waarin ook Jeanet Gerding 
Bodypoint is gevestigd. Zij richt zich op cosmetische behandelingen (peelings e.d.) en medische 
behandelingen (bijvoorbeeld oedeemtherapie). 

Huidtherapie Ommen heeft 
voor u de juiste behandeling van 
uw huidprobleem

‘Als huidtherapeute behandel ik de zieke en de 
aangedane huid. Ik kan verschillende huidthe-
rapeutische behandelingen uitvoeren om zo de 
beste resultaten te behalen. Mijn vakgebied is 
behoorlijk uitgebreid’, vertelt Ilona enthousiast.
Voordat er met een behandeling kan worden 
gestart, wordt een gratis intakegesprek 
gehouden. 

‘Tijdens dit intakegesprek wordt de huid 
beoordeeld en kan een advies worden gegeven 
over de juiste aanpak van het probleem. 
Bepaalde medische behandelingen worden 
vergoed via de zorgverzekeraar. Dit geldt voor 
oedeemtherapie, acnebehandelingen, 
overbeharing gelaat, therapeutische elastische 
kousen, camouflage en littekentherapie.

Diverse behandelingen zijn mogelijk.

•	Huidverbetering	voor	bijvoorbeeld:	pigment,		
 rimpels, littekens, doffe teint door middel van  
 microneedling en/of peeling.
•	Coagulatie	voor	het	verwijderen	van	vaatjes	
 in het gelaat, steelwratjes en dergelijke.
•		Camouflage	voor	het	bedekken	van	
 huidproblemen.
•	Acnebehandeling
•	Ontharing	van	het	gehele	lichaam	d.m.v.	laser		
 of elektrisch epileren.
•	Littekentherapie.
•	Oedeemtherapie	voor	het	behandelen	
 van vochtproblemen; d.m.v. speciale 
 massagetechniek, zwachtelen en 
 therapeutische elastische kousen aanmeten. 

De praktijk is gevestigd in het pand van 
Jeanet Gerding Bodypoint, Meppelerweg 36a-2, 
7963 RX Ruinen. 
Voor meer info of een afspraak T. 06 - 44 09 90 
68, info@huidtherapieommen.nl,
www.huidtherapieommen.nl

Openingstijden: maandagochtend en donderdag, 
verder in overleg mogelijk. ‘Behandelingen thuis 
zoals oedeemtherapie en het aanmeten van 
therapeutische elastische kousen zijn ook 
mogelijk’, besluit de onderneemster.

Nu ook gevestigd in Ruinen

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl



T 0522-47 15 81WWW.AT-I.NL T 0522-47 04 56WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3  •  7963 RP  Ruinen
Gewoon een goede service en kwaliteit. Daar zijn wij best trots op!

VADERDAG
19 juni

Speciaal voor VADER!
Weerstation Ratio nu € 24.50
Buitenthermometers
Diverse handgereedschappen 
Regenmeters 

Gehoorbeschermer Peltor met radio € 79.99
Makita trimmer € 79.95

Wiper Robot maaier

Sabo grasmaaiers vanaf € 299,-
Dolmar Accutrimmer vanaf € 103,-


