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Actium tekent intentieverklaring 
voor glasvezel in De Wolden
DE WOLDEN - Woningcorporatie Actium tekent op donderdag 2 juli een 
intentieverklaring voor glasvezel bij al haar woningen in De Wolden. De gemeente 
heeft de woningcorporatie uitgenodigd aan te sluiten bij het bewonersinitiatief 
Glasvezel De Wolden. Elles Dost, directeur Actium “We vinden het een mooi initiatief 
en willen snel internet ook mogelijk maken voor de bewoners van onze woningen.”

Bewonersinitiatief Glasvezel De Wolden 
heeft als doel om iedereen die dat wil aan 
te sluiten op een glasvezelnetwerk voor een 
snelle internetverbinding. Van huizen en 
bedrijven in de kernen tot en met de verst 
afgelegen bedrijven, huizen, campings 
en boerderijen. De zorg, onderwijs, de 
agrarische sector en andere ondernemers 
hebben groot belang bij de komst van een 
glasvezelnetwerk.

Wethouder Jan ten Kate, met onder meer 
economie in zijn portefeuille, benadrukt 
het belang van glasvezel in De Wolden. 
“Snel internet is een must voor een goede 
bedrijfsvoering. Het biedt kansen voor 
ondernemers en is goed voor de 
recreatie. Daarnaast is het belangrijk voor 
de leefbaarheid in De Wolden. Ik waardeer 
het enorm dat een woningcorporatie zoals 

Actium achter het initiatief staat en een 
intentieverklaring wil tekenen.”

Meer informatie over het bewonersinitiatief 
staat op www.glasvezeldewolden.nl. 

Via de website kunnen inwoners een 
intentieverklaring tekenen om hiermee aan 
te geven dat zij ook belang hebben bij een 
snelle internetverbinding via het 
glasvezelnetwerk.

RUINEN - Het TC RUNA Heren 1 team is door Outdoor Tuinen & Vijvers uit Ruinen in een 
nieuw tenue gestoken. Afgelopen zaterdag tijdens de competitiewedstrijd werden de shirts, 
broeken en trainingspakken uitgereikt door Bas Boverhof van Outdoor Tuinen & Vijvers. 

TC RUNA Heren 1 in nieuw tenue

Vorig voorjaar werd het TC RUNA heren 1 
team bestaande uit Simon Jansen, 
Bas Boverhof, Gilbert Tode en Wilfred Hut 
kampioen in de zaterdag competitie en ook 
dit seizoen wordt er weer fanatiek gespeeld 
maar is de tegenstand groter. 
Voorzitter Eduard Lijster juicht toe dat 
plaatselijke ondernemers bereid zijn te 
investeren in de plaatselijke sportverening. 
Dankzij Outdoor Tuinen & Vijvers staan de 
heren er weer pico bello op.

’T RUUNDER WAOPEN
HEEFT VAKANTIE

Advertenties en kopij voor de eerstvolgende
uitgave van 12 augustus a.s. kunnen worden

ingeleverd t/m 4 augustus 17.00 uur a.s.

diverse maten
Afdekzeil 

Landbouw-
plastic per meter

Ideaal voor het kamperen,
tegen vuil en optrekkend vocht:



T (0522) 472 428
M (06) 204 768 01
E oosterhuis8@hetnet.nl

Vernieuwen of verbouwen?
Bel Geert Oosterhuis

* Tegelwerk
* Isolatieglas plaatsen
* Kozijnen - ramen en deuren

Voor al uw bouwkundige 
werkzaamheden

* Verbouw en onderhoud
* Houtwerk
* Stucadoorswerk

Ruinen

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

Uw adres voor
	 	 		•	Levering	van	geelzand
	 	 				&	teelaarde.

	 													•	Zeven	van	grond	<	2	cm

	 											•	Aanleg	van
		 											-	bestratingen,	tuinen,
																								-	manegebakken,	enz.

	 							•	Levering	van	bestratingsmaterialen,
			 									nieuw	&	gebruikt

																		•	Kraan-	en	shovelwerkzaamheden

www.rluning.nl / info@rluning.nl

Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
Tel. 0522-470506 of
06-55868616

Grondverzetbedrijf R. Luning

Grondwerk • Bestrating • Infra

Voor de 
sportvisser:
Maden
Lokvoeders
Boilies

KORTING OP DIVERSE 

HENGELS, TOT WEL 30%

Hengels
Tuigjes
Schepnetten etc.



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

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 C1000

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
R.T. Schreuder / G. Boesjes, tel. 0522-472045

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

Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 4 augustus 2015, 17.00 uur worden ingeleverd via

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 12 augustus 2015

Zondag 5 juli
PKN-Mariakerk Ruinen  10.30 uur  Ds. G. Naber
Voorhofkerk Pesse  10.00 uur  Ds. H. Scholing

Zaterdag 11 juli
De Priensenije  19.00 uur  A. Vermaas
 
Zondag 12 juli
Openluchtdienst in ‘De Baete’ Ruinen  10.00 uur  Ds. B. Hagen
Kruispuntkerk Pesse   10.00 uur  Ds. G. van Zanden
 
Zondag 19 juli
PKN-Mariakerk Ruinen  10.30 uur  Ds. A. Reitsma-Ferwerda (W’bork)
Voorhofkerk Pesse  10.00 uur  Ds. B. Metselaar
 
Zondag 26 juli
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. J. de Vries (Meppel)
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. G. van Zanden
 
Zondag 2 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen  10.30 uur  Mw. J. Doeven
Voorhofkerk Pesse  10.00 uur  Ds. C. ‘t Lam
 
Zondag 9 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. G. van Zanden



Wij geven u graag 
advies over:

Zomer 2015

Let deze zomer ook op 
de DA FOLDERS met 

heel veel voordeel!

FOTO

Bestel of print snel én 
voordelig digitale foto’s
Al na twee dagen liggen de foto’s voor je klaar.
Direct printen kan ook*. Snel, gemakkelijk 
én voordelig.
* Informeer in de winkel naar de mogelijkheden.

- Dames- en Herenhorloges

- Horlogebandjes

- Horlogebatterijen

- Inzetten batterijen

zonnebrandcrème, aftersun,
desinfectie middelen, ehbo-setje

insectenwerende anti-jeukmiddelen,
geneesmiddelen etc.

Drogisterij-Parfumerie
Foto Quelle-Kado

Harry Zegeren
Westerstraat 11 - 7963 BA Ruinen

Tel. 0522 - 471454

LET OP:

ScEnT cHIPS nu OOK 

In cITROnELLAgEuR 

vOOR BuITEn!

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



DE WOLDEN - Maandag 22 juni jl. werd een van de eerste 
containers uitgereikt door wethouder Jan van ’t Zand aan de 
familie Berendse uit Ruinen.

Tot en met 3 juli worden in totaal circa 9.100 containers in 
De Wolden uitgezet. Ruim 95 procent van de huishoudens doet 
mee aan de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval, 
blikjes en drankenkartons.

Eerste container voor 
kunststof verpakkingen, 
drankenkartons en blik 
uitgereikt aan inwoners

Het adres voor:

•Al uw installatie en montage

• Technisch advies en begeleiding

• Duurzaam en energiebesparend advies,

berekeningen en systemen

• PV Zonnepanelen

• Intech Energy Zonneboilers

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3 • Ruinen

De winkel voor al uw:

•Hand- en elektrisch gereedschap

• Technische installatiematerialen

• Levering/begeleiding van DoeHetZelf-
technische
installatie
pakketten

• Diervoeders

• Alles voor ruiter
en paard

• Bestrijdingsmiddelen

• Outdoorkleding etc.

• Tuinmachines
en -gereedschap

T 0522-47 15 81
WWW.AT-I.NL

DE WOLDEN - De nieuwe afvalkalender is vorige week huis-aan-
huis verspreid bij De Wolder Courant. 

Op de kalender leest u op welke dag uw container voor kunststof 
verpakkingen, drankenkartons en blik wordt geleegd. Ook leest 
u hierop informatie over wat er wel en niet in de container mag. 
Heeft u de afvalkalender niet ontvangen bij De Wolder Courant? 

Neem dan contact op met de gemeente via T. 14 0528. 
De afvalkalender is tevens te downloaden op de site van de 
gemeente De Wolden: www.dewolden.nl

De nieuwe afvalkalender 
huis-aan-huis verspreid



Uw Drogist
Henny Booy

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

Van 17 juli t/m 10 augustus 
zijn wij met vakantie

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Telefoon 0522 - 472004



Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

Elke dag, ook in de vakantie, bakken weheel 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.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur
 Zaterdag  8.00 - 16.00 uur

van € 1.45 

             voor € 1.00

vrijdag en zaterdag

DEENSE KRAKELING

WELKOM IN RUINEN!

Ruinen

veel succes!

wenst familie van Dijk met hun nieuwe supermarkt

’t Ruunder Waopen



Predikant: ds. G. Naber, tel. 0522-471543
   Inloopspreekuur:  elke maandagmorgen van
   Inlo 10.30 tot 12.30 uur in de Bron 
   E-mail gnaber2@ziggo.nl
    gnaber@hetnet.nl
Bijstand pastoraat 
Priensenije: mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba:  mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
   Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres:  mevr. H. Brasjen,
   Torenakker 25, tel. 0522-471716 en 
   06-51508695
Diaconie:  Hulp/informatielijn, tel.06-20425585
   margriet.middelbrink@gmail.com
Website:   www.pkn-ruinen.nl 
   www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
E-mail:  info@pkn-ruinen.nl 

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag 
inleveren vóór vrijdag 14 augustus 2015 via info@pkn-ruinen.nl 

GIFT
Via Margriet Middelbrink: € 20
Via Klarie Vlietstra: € 10

MEDITATIE
Er gaat het verhaal dat in het christelijk geloof de mens niet echt meetelt. 
De mens “is niks” en “mag niks” en telt niet echt mee. Het gaat vooral om 
God en dat God zich voor ons mensen inzet. Godzijdank, want anders zou 
het echt niks meer met ons worden, zo wordt dan verteld.
Van dit verhaal – of vooroordeel, of hoe je het ook wilt noemen - klopt dat 
de mens in het christelijk geloof niet wordt “vergoddelijkt”. Hij wordt niet 
groter gemaakt dan hij in werkelijkheid is. Hij hoeft zich ook niet groot te 
houden. Hij mag gewoon zijn wie hij is. En dat is vooral: schepsel en 
kwetsbaar. Hij mag in het christelijke geloof zichzelf zijn, niet vanwege zijn 
grote kwaliteiten, maar juist in zijn gebrokenheid, zwakheid en broosheid. 
Niet omdat hij zoveel voorstelt, maar gewoon omdat van hem ook als 
breekbaar en zwak wezen gehouden wordt, (althans) van hogerhand.
En juist van ons als kleine mensjes van wie toch oneindig veel gehouden 
wordt, zegt Jezus in de Bergrede: “Jullie zijn het zout der aarde en het licht 
in de wereld! 
”Sale et sole”, noemde de Romeinse schrijver Plinius dat. Sale, het zout, 
en sole, de zon, het licht, zijn twee uiterst belangrijke dingen om het leven 
van een mens gelukkig te kunnen maken. Zout was in de tijd van Jezus een 
soort conserveringsmiddel. Iets dat het leven goed hield. En een mens die 
“het zout der aarde” is, bewaart en behoedt het Goede! Hij durft uit al het 
aanbod dat het leven rijk is, prioriteiten te stellen en accenten te leggen. 
Hij zegt dan: dit of dat moeten wij mensen ons bewaren! “Leven als zout” 
wil zeggen: kritisch leven, en bewust! – En leven als “het licht der wereld” 
wil zeggen: uitstralen wat waardevol is, wat goed doet, wat behoedt voor 
het donker, wat het donker in de wereld breekt.
Het mooie van Jezus is dat hij dan ook zegt: “Jullie  z i j n  het zout der 
aarde, en jullie  z i j n  het licht van de wereld.” Hij zegt niet: jullie kunnen het 
zout of het licht ooit nog eens worden, of jullie zullen het ooit in de
 toekomst zijn. Nee, er staat: jullie  z i j n  het als mens, nu al, of je het weet 
of niet. Je hoeft daarvoor niet iemand anders te worden. Geen goeroe 
eerst, en niet goddelijk! Je  b e n t  het en je mag het zijn zoals jij er nu al 
voorstaat in je leven. Je bent het zoals je het nu al bent. Als Schepsel, 
kwetsbaar en al. Vol gebrokenheid misschien zelfs. Jezus geeft ons midden 
in die kwetsbaarheid en gebrokenheid van ons leven, de opdracht: laat 
eens iets van je zien! Want je telt mee! Laat eens zien hoe breekbaar en 
broos je op dit moment bent, maar ook hoe je je daarin staande houdt, en 
met de hulp van wie. Laat eens zien wat in jouw leven telt! 

OM DE RUINER TOREN
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Het is helemaal niet zo dat wij mensen in het christelijke geloof helemaal 
niet zouden meetellen. Hij zegt juist tegen ons, in zijn Bergrede, in 
Matteus 5: “Laat je licht schijnen voor de mensen.” En hij bedoelt: zoals 
je bent, zonder er van overspannen te raken. “Laat je licht schijnen voor 
de mensen, dan durven de andere mensen om je heen dat ook te doen,” 
voegde Nelson Mandela er tweeduizend jaar later aan toe. 
Wat zou de wereld leuk worden, als wij dat nou eens met z’n allen gingen 
doen! Dan zou de wereld er vast gelijk heel anders uitzien. Smakelijker, 
wat mij betreft. En stralender!
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

VANUIT DE PASTORIE
Krijg jij ook altijd de kick in je leven, als je weer eens iets nieuws hebt 
aangeschaft? Een of ander gadget zeg maar, een of ander “hebbeding”. 
Ik kan er niet onderuit, bij mij is dat ook altijd zo. En bij mij is dat op dit 
moment mijn nieuwe traraah, stappenteller. Niet zomaar een 
stappenteller, maar een stappenteller met alles erop en eraan. ’s Avonds 
krijg je op je computer een overzicht, niet alleen hoeveel stappen je hebt 
gezet (aanbevolen hoeveelheid per dag voor een gezonde levensstijl: 
tienduizend stappen!), maar ook op welk tijdstip je ze hebt gezet en 
hoeveel meter je dan hebt gelopen en hoeveel calorieën je hebt verbruikt. 
Een prachtig ding. Als je me dus in de komende tijd wat meer door het 
dorp of om het dorp heen ziet banjeren, weet je waar dat aan ligt! 
Er is alleen een probleem met dit soort leuke, kleine “hebbedingetjes”, 
je weet nooit hoelang de bui-van-enthousiast-zijn gaat aanhouden? 
Zal ik de stappenteller voortaan de rest van mijn leven enthousiast blijven 
gebruiken? Ik denk het niet. Ik vrees het ergste. Vaak trek ik van een 
enthousiast hebbedingetje naar het andere toe. En de vakantieperiode 
komt er aan, met heel veel leuke dingen om te doen, waar je in principe 
helemaal “geen stap voor hoeft te zetten”, als je begrijpt wat ik bedoel. 
Ach ja, we zullen het wel zien, ik wacht maar gewoon af, hè! 
Een fijne zomertijd toegewenst iedereen!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

BIJ DE DIENSTEN
De zomerperiode is begonnen! Bij ons in de kerk noemen wij ze ook wel 
de “groene” periode. “Groen” omdat wij dan in de verkondiging op 
zondagochtend de Schepping en daarmee heel ons eigen bestaan, 
aftasten op goddelijke sporen van de Allerhoogste.  

Gastpredikanten
Op zondag 12 juli, 19 juli, 26 juli en 2 augustus en 23 augustus gaan 
gastpredikanten in de diensten voor. Wij laten ons inspireren door de 
heilzame woorden die zij tot ons van Hogerhand gaan spreken. De eerste 
dienst, die van 12 juli, is een Openluchtdienst in Sportpark De Baete 
(zie ook de informatie hieronder), altijd een bijzondere ervaring! 
De andere diensten vinden in de Mariakerk te Ruinen plaats en beginnen 
om 10.00 uur. Wees heel hartelijk welkom in al deze diensten!

De eigen predikant
Op maandag 3 augustus pakt ds. Georg Naber na zijn vakantie zijn 
werkzaamheden weer op met het houden van zijn wekelijkse 
Inloopspreekuur van 10.30 uur tot 12.30 uur op de maandagochtend in 
De Bron, Kloosterstraat 2. Daarna gaat hij op zondag 9 augustus en 
16 augustus weer voor in de diensten.

In de Priensenije
Ook in het verzorgingshuis Priensenije aan de Westerstraat (tegenover de 
supermarkt) wordt een dienst gehouden, op zaterdagavond 11 juli. 
voorganger mw. Anneke Vermaas. Aanvang: 19.00 uur. Welkom!

Last but not least: de Openluchtdiensten
Van harte aanbevolen: in juli en in augustus vieren wij twee diensten in 
Sportpark/Openluchttheater De Baete!



=======================================================
O P E N L U C H T D I E N S T E N

in Sportpark De Baete
(Wolvenweg 10) te Ruinen

aanvang: 10 uur!

Zondag 12 juli ds. Ben Hagen, organist Eduard Schuiling 

Zondag 16 augustus ds. G. Naber m.m.v de Bergklanken uit Koekange 
Hartelijk welkom!

=======================================================

KERKENRAAD
•	 Bevestiging	en	herbevestiging
Wij zijn verheugd dat in de dienst van 21 juni enkele gemeenteleden zijn 
bevestigd als kerkenraadslid. Femmy Alberts als ouderling, Dick van der 
Ouw en Dinus Luning als diaken en Wim Laarman als kerkrentmeester. 
In deze dienst zijn herbevestigd Joyce Schaper en Tineke Stekelenburg.
Maaike de Boer, Coby Strijker, Johan Laarman en Hans Westerman 
hebben afscheid genomen van de kerkenraad. Wij bedanken hen voor het 
werk dat zij de afgelopen jaren in onze gemeente hebben gedaan. 

•	 Vakantie	ds.	Naber
Vanaf maandag 6 juli t/m zondag 2 augustus heeft ds. Georg Naber 
vakantie. Als u in die periode een beroep wilt doen op een predikant, neemt 
u dan contact op met de voorzitter van de kerkenraad, Bert van Zanten, 
tel. 0522-471691. Hij helpt u verder, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een 
vervangende predikant uit de buurt.

COLLEGE	VAN	KERKRENTMEESTERS
•	 Solidariteitskas
Onlangs hebben alle gemeenteleden ( doopleden en belijdende leden) een 
acceptgiro ontvangen voor de Solidariteitskas. Bij deze acceptgiro wordt 
in het foldertje een en ander uitgelegd. U steunt ons om de verplichte 
afdracht te voldoen per belijdend lid en als we iets overhouden komt dat 
zeker goed van pas. Wij hopen dan ook dat u er aan denkt de acceptgiro 
in te vullen.
•	 Nieuwe	vloerbedekking	in	De	Bron
Vorig najaar hebben we de Aktie “Vloerbedekking De Bron”gehouden en 
het is de bedoeling om na de zomer deze vloerbedekking te vervangen. 
Echter bij het kritisch beoordelen van de hal van De Bron is gebleken dat 
deze stenen vloer gaat scheuren en loslaat. Wij zijn dan ook voornemens 
om de komende najaarsactie hieraan te besteden.
•	 Ledenadministratie
Wij hebben helaas tijdens de Aktie Kerkbalans 2015 geconstateerd dat 
er fouten zaten in het aanschrijven van onze gemeenteleden. Wij zijn in 
overleg met onze wijkouderlingen bezig om alles te actualiseren en in de 
computer te verwerken. Nogmaals onze excuses indien u dit is overkomen. 
Wij zullen proberen dit bij de Kerkbalans 2016 voor elkaar te hebben.
•	 Nieuwe	leden
Het college prijst zich gelukkig met de toetreding van twee deskundige 
leden in het college.
De heer Henk Strijker heeft de vacature secretaris ingenomen en 
Arend Bijker de accountancy functie, die was uitbesteed.

IN	MEMORIAM
* 25 augustus 1932                                                                 † 11 juni 2015
Op donderdag 11 juni jl. overleed Geesje Lutina Kellij-Westenbrink, in de 
leeftijd van tweeëntachtig jaar. Geesje Westenbrink werd in 1932 geboren 
als de oudste van vijf kinderen. Ze groeide op in de buurtschap Engeland 
vlakbij Ruinen, aan de Munnekenweg. In 1953 trouwde ze met Roelof Kellij, 
met wie ze bijna zestig jaar getrouwd is geweest, lief en leed met elkaar 
delend.
Zij werden de trotse ouders van twee dochters: Margje en Lummie. Een tijd 
van zware beproeving brak aan toen dochter Lummie in 1975 plotseling 
door een verkeersongeluk verongelukte. Tot het eind van haar leven heeft 
ze de pijn die dit met zich meebracht, met zich meegedragen. Toch waren 
er ook van die momenten dat zij zeer van het leven kon genieten. Kleinere 
fietstochtjes maken in de prachtige omgeving van Ruinen, of grotere naar 
de grens met Duitsland of naar Friesland toe, of weer terug van Harlingen 
naar Ruinen en in de buurt van Nunspeet, ze vond ze prachtig. Ook 
organiseerde ze samen met haar man dagreisjes met de bus. Ze hield er 
een heel netwerk aan kennissen en vrienden aan over. Ze hield ook van 
haar kleinkinderen en vond het prachtig als zij op weg naar school extra 
bij haar langs fietsten om haar te groeten. Met al de mensen die haar lief 
waren, kon ze ook zeer genieten van heerlijk eten.  Door het opgroeien in 
goede en gezellige, maar in financieel opzicht ook niet altijd even 

makkelijke omstandigheden, ontwikkelde zij een groot gevoel voor sociale 
rechtvaardigheid. Ze was zuinig in het omgaan met geld, althans voor zover 
het haarzelf betrof. Een ander gunde ze van alles. Als je bij haar op bezoek 
kwam, gaf ze je aan het eind vaak iets mee, uit de tuin of uit de keuken. 
Op deze manier liet ze graag aan mensen zien hoeveel ze van hen hield. 
Op donderdag 11 juni kwam er een eind aan het aardse leven van
Geesje Kellij. In de afscheidsdienst lazen wij woorden uit 1 Korintiërs 13 
waar gezegd wordt dat wij mensen met veel van wat ons lief is en waar wij 
trots op zijn, aan de vergankelijkheid onderworpen is, maar dat de liefde 
waarmee wij mensen intens van elkaar houden, van eeuwigheidswaarde 
is en altijd zal blijven bestaan. Ook van Hogerhand worden wij in liefde 
gekoesterd, tot in eeuwigheid. Wij wensen dochter Margje & Boele, de 
kleinkinderen Rense, Lucien met Jeroen, Fiene en Teun, en Martine veel 
sterkte toe in de komende tijd.

COLLECTES
April, rectificatie
€ 366,83   Warchild/Rudolphstichting  i.p.v.
   Algemeen Plaatselijk Diaconaal werk
Mei
€ 367,46  Algemeen Plaatselijk Diaconaal werk
€ 355,87  Kerkelijk Beheer
Deurcollectes:
  3 € 117,80  Missionair werk en kerkgroei.
10 €   50,90 Kerkelijk Beheer
17 €   55,07 Om de Ruiner Toren
24 € 124,77 Kia Pinksterzending
31 €   47,55 Kerkelijk Beheer

Priensenije (voor Om de Ruiner Toren)  € 36,50

OPENSTELLING	MARIAKERK
In de zomermaanden is de Mariakerk regelmatig ’s middags geopend 
voor belangstellenden die een bezoek aan de historische Mariakerk willen 
brengen. Voor het ontvangen en zo nodig rondleiden zoeken wij nog enkele 
enthousiaste mensen. Er is informatie over de geschiedenis van de kerk 
beschikbaar en Hans Westerman is bereid om nieuwe rondleiders in te 
werken. 
Potentiële nieuwe rondleiders kunnen contact opnemen met 
de scriba Tineke Stekelenburg tel. 0522 – 470204 of 
Hans Westerman tel. 0522 – 472260. 

ZONDAGSSCHOOL 
Op 7 juni jl. maakte de zondagsschool onderdeel uit van de dienst waarin 
Nicole v/d Ouw iets over haar tijd in Zuid Afrika liet zien en horen. 
Wij hebben gospelliederen gezongen en er was een verhalenverteller die 
een verhaal vertelde over muisjes en slangetjes, dat niet alleen voor de 
kinderen bedoeld was.
Twee kinderen, Machiel Luning en Erwin Laarman, namen afscheid van 
de zondagsschool. Zij kregen een bijbel en een hartje met foto’s van alle 
kinderen. Alice Luning, één van de leidsters, nam ook afscheid. Ook zij 
kreeg een hartje en een bloemetje. Het zou fijn zijn als na de zomervakantie 
onze groep kinderen weer groeit.
Groetjes leiding zondagsschool

AGENDA
Cursus Theologische vorming en Verdieping
Aanmelding en informatie:
Website: www.tvgassen.nl
Telefoon: 0599-234830 (Aly Klaren)
Email: tvgassen@gmail.com 
Gaarne aanmelden per email

TEN SLOTTE

Vooruitgang
Wat je ook doet, ga voorwaarts. Je zult altijd betere dingen krijgen

Rāmakrishna
1836 - 1886

Redactie Om de Ruiner Toren
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ingeleverd t/m 4 augustus 17.00 uur a.s.

www.ruunderwaopen.nl

Het kan onmogelijk iemand zijn ontgaan.
Het aantal versierde straten tijdens het Runer feest is de laatste jaren schaarser geworden dan de hoeveelheid verloskamers 
in een seniorenflat. Om de ernst van de situatie nog maar eens te benadrukken, probeert de feestcommissie middels mijn 
aangrijpend betoog de ingezette koers te keren. Per slot van rekening vragen radicale omstandigheden om drastische 
maatregelen.

De gelijkenis met een traumatische ervaring uit mijn jeugd is onmiskenbaar: carnaval op de kleuterschool. Niet gehinderd 
door iets wat ook maar in de verste verte tegen enthousiasme had aangeschurkt, ging ik verkleed als elektricien. 
De vermomming bestond uit een diep in mijn broekzak verstopte spanningszoeker en de norse blik die dit ambacht zo 
kenmerkt. De schooljuf besefte bij de eerste blik onmiddellijk dat ze pedagogisch ernstig in gebreke was gebleven, trok haar 
conclusies en nam ontslag.

Om nou te voorkomen dat de altijd ijverige, onbaatzuchtige en gedreven feestcommissie hetzelfde onheilspellende lot 
beschoren is, zal de Ruiner bevolking dus uit een spreekwoordelijk ander vaatje moeten tappen (dan alleen die in de 
feesttent). 

Laten we daarom de straten van Ruinen zo massaal en uitbundig versieren dat zelfs de meest gelouterde Ruiner postbode 
GPS nodig heeft om zijn eigen adres te vinden.
Gooi alle schroom van je af. Pak een hamer, kwast of desnoods je buurvrouw en mobiliseer de buurt.
Want we moeten er voor waken dat Ruinen het Tsjernobyl van Drenthe wordt.
Met dat verschil dat de straten in de Oekraïnse spookstad tenminste wel stralen.
Ook overdag!

Uiteraard geschiedt deelname geheel in de beste Paralympische traditie:
meedoen is belangrijker dan niet!

Een doorgesneden Runer

STRAATVERSIERING

Westerstraat 12, Ruinen, 
Tel. 0522 - 47 32 40, 

www.boetiekdesmederije.nlBoetiek ”De Smederije”

  

 

m.u.v. basisartikelen

Zomercollectie
OPRUIMING

10% - 25% KORTING

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 30 jaar ervaringin het groen!



De supermarkt is een tijdje dicht.

Tijd voor verandering.

Er werd gemopperd, bij het bekijken 

van de bankrekening

Ik sponsor de plaatselijke supermarkt…

Wat een afschrijvingen.

Tja, elke dag eten;

De boodschappen doen, fietsend, 

Lopend

in de winkel vraagt een oud vrouwtje 

of ik haar kan helpen.

Ze zoekt iets; en nog iets.

Waar ligt dit; waar ligt dat en…

Zo verder:

Met mijn eigen boodschappen.

Zeg ik vriendelijk maar beslist.

Een verwonderd gezicht:

“Wark ie hier dan niet, ie bint hier altied!”

dussss…

Nu in de auto, naar een dorp dichtbij

Boodschappen doen voor de hele 

week

Administratie vooraf.

‘t is wennen, maar ’t blijkt te kunnen…

Het begin van iets nieuws.

C1000 bedankt, COOP succes!

- ie weet wè wie -

Column

minimama
RUINEN - Woningcorporatie Actium wijzigt de openingstijden en -dagen van haar kantoor 
in Ruinen. Klanten en woningzoekenden zijn vanaf 1 juli 2015 op maandagochtend en 
donderdagmiddag welkom aan de Leeuwte 31 in Ruinen. Reden voor deze aanpassing is 
het teruglopende bezoekersaantal. 

Actium past openingstijden 
kantoor Ruinen aan

Open op maandagochtend en 
donderdagmiddag
Actium vindt het van belang dat klanten uit 
de omgeving Ruinen kunnen blijven 
langskomen. Daarom is het kantoor in Ruinen 
vanaf 1 juli geopend op maandagochtend 
tussen 8.30 en 12.00 uur en op donderdag-
middag tussen 13.00 en 16.30 uur. 

Op dit moment kunnen klanten en 
woningzoekenden nog op drie werkdagen 
langskomen in het kantoor in Ruinen, maar 
door teruglopende bezoekersaantallen zijn 
deze ruime openingstijden niet langer 
noodzakelijk. 

Telefoon en website meer in trek dan 
persoonlijk bezoek
Marcel van Halteren (manager klant & 
strategie) licht de beslissing van Actium toe: 
“Er komen in Ruinen steeds minder klanten 
langs. Dat waren er in het eerste kwartaal van 
2014 nog 365, in het laatste kwartaal nog 
maar 173. Daar staat tegenover dat er meer 
telefonisch contact is, vooral waar het gaat 
om service en onderhoud. Bovendien 
kunnen klanten ook via de website steeds 
meer regelen.” 
Het besluit is afgestemd met 
Huurdersplatform Mit En Veur Mekaor 
(MEVM).

bezoekersaantallen lopen terug

’T RUUNDER WAOPEN HEEFT VAKANTIE

www.ruunderwaopen.nl

Advertenties en kopij voor de eerstvolgende uitgave van 
12 augustus a.s. kunnen wordeningeleverd t/m 4 augustus 

17.00 uur a.s.

RUINEN - TC Runa kan terugkijken op een goed tennis seizoen, maar liefst twee 
jeugdteams zijn in de voorjaarscompetitie kampioen geworden.

Twee jeugdteams TC RUNA kampioen

Het jongensteam met Daniël Arends, 
Olivier van den Hof, Dennis ter Meer, 
Quinten van Nimwegen, Jan-Jaap Santing, 
Christian Smink en Mees Steenbergen, 
werd onverslagen kampioen in groen.

Het mix team met Suze Brock, 
Rosanne Luning, Marek Klucovsky en 

Thomas Oostenbrink eindigde voor de 
derde keer op rij op de eerste plaats in 
de categorie 11 t/m 14 jaar. 
Zij lieten slechts één wedstrijdpunt liggen. 

De jeugdcommissie sluit de competitie met 
de kampioenen traditiegetrouw af met 
pannenkoeken eten bij Restaurant Luning.

Runa 1 met v.l.n.r. Rosanne Luning, Suze Brock, 
Thomas Oostenbrink en Marek Klucovsky.



Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Voor een
lekkere lunch of
heerlijk diner?

U vindt de brasserie Vrouwe Swedera in Hotel de Stobbe

3 Gangen menu
25,- euro

Voor het 
BESTRIJDEN van
VLOOIEN EN TEKEN

bij hond en kat

hebben wij diverse 

EFFECTIEVE MIDDELEN!

VLIEGEN EN DAZEN

bij paarden en rundvee

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

Ons bedrijf heeft vakkundig
geschoold personeel in dienst,
dus een betere garantie voor 
goed en grondig werk.Specialismen:

• Glasbewassing
• Schoorsteenvegen
• Vloeronderhoud
• Gevelreiniging
• Eénmalig 
          schoonmaken
• Uitlenen mankracht

Voor inlichtingen:
VERSCHOMA B.V.
Echtenseweg 13a
7909 HV  Hoogeveen
Tel. 0528 - 25 1504 /
272844 of
06 - 53 299 775
verschoma@zonnet.nl

Door onze zeer goede 
kostenbeheersing zijn 
wij in staat 
om scherpe
aanbiedingen 
voor u te 
maken.
Bel maar 
eens!

VERSCHOMA B.V. is VCA* 
gecertificeerd en staat voor
strakke regels op het gebied 
van veiligheid, milieu en 
welzijn.
Voor bedrijf en particulier.

UW RIETEN DAK  
               WEER ALS NIEUW!

Wij maken uw rieten dak mosvrij.    

Vraag naar de mogelijkheden.

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

* DIVERSE CAMPINGACCESSOIRES
*  KOFFERS / KOFFERRIEMEN / 
 KOFFERWEEGSCHALEN
*  REISSPELLETJES VOOR EEN   
 LANGE AUTORIT

Wij zijn                             dealer

WE ARE READY 

FOR TAKE-OFF!!



WAOPENTIES

FAMILIEBERICHTEN

Verloren
Wie is op 11 juni op het Waandpad een bedelarmband verloren.

Info: 06 453 55 758
Te koop

Keukentafel uitklapbaar 110x208 / 110x150, met 6 stoelen
Vraagprijs in overleg

Tel. 471182 of 0611319796 na 17.00 uur

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor 
de warme belangstelling die ik tijdens mijn verblijf 
in het ziekenhuis en herstelperiode daarna heb 
mogen ontvangen.

Dina Luten - Brinkman

Te koop
G.O.H. Fietsendrager niet geschikt voor elektrische fietsen

Tel. 06 291 33 686
Te koop

Batterij voor AVANGER fiets, 2 zomers gebruikt € 150 ,00
Jenny Vos, Meppelerweg 4, 7963 RW Ruinen Tel. 0522-472743

Te koop
Houten hobbelpaard € 7,50, houten strijkplank antiek € 25,00

Rose poppenwagen € 15,00, houten babygym € 10,00
Jenny Vos, Meppelerweg 4, 7963 RW Ruinen Tel. 0522-472743

Te koop
Handgeschilderd modern schilderij bestaat uit 4 delen € 250,00
Jenny Vos, Meppelerweg 4, 7963 RW Ruinen Tel. 0522-472743

www.vredenburgbiketotaal.nl w
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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



DE WINST IS VOOR U!

Univé heeft geen winstoogmerk.

Daar plukt ú de vruchten van!

Vakantie, om naar uit te kijken.
Als u er meerdere keren per jaar op uittrekt, is de doorlo-
pende reisverzekering van Univé precies wat u nodig hebt.
Met de doorlopende reisverzekering heeft u in één keer alles
geregeld: u bent altijd goed verzekerd.

Univé Ruinen
Westerstraat 41
7963 BB  Ruinen
Telefoon (0522) 47 16 55
Fax (0522) 47 25 51
E-mail ruinen@unive.nl

Er zijn ook weer

BOERENKOOL-
PLANTEN!!

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

* Advies
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud

Westerstraat 59
7963 BB  Ruinen

0522-472871
06-51282183

f.echten@home.nl

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

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

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

’T RUUNDER WAOPEN
HEEFT VAKANTIE

Advertenties en kopij voor de eerstvolgende uitgave van
 12 augustus a.s. kunnen worden ingeleverd t/m 4 augustus 

17.00 uur a.s.

www.ruunderwaopen.nl



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Galerie Atelier Femke-Anne, Brink 19d te Ruinen. Dagelijks open 
van 13.00-16.00 uur en op afspraak. Workshops, opdrachten en 
place du tertre elke laatste zondag van de maand. 

Bezoekerscentrum Dwingelderveld, open van maandag t/m zondag 
10.00-17.00 uur.

Activiteiten Bezoekerscentrum: 
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld.

Schaapskooi Ruinen, elke dag vertrekt de herder om 10.00 uur en 
keert terug om 16.00 uur. Bij terugkomst knuffelkwartiertje en schapen 
aaien. Locatie bezoekerscentrum Dwingelderveld.

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

Museumboerderij Pasmans Huus, in de maanden mei en juni op 
dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00-16.30 uur

Fietsmiddag Vertrek 13.30, Mariakerk, Brink, Ruinen. Vervolgens elke 
dinsdag middag t/m september 2015. Deelname is kosteloos, maar wel 
voor eigen risico. Inlichtingen: TIP kantoor tel: 0522-471700 of 
tel: 0522-471946

Bridge dinsdagavond t/m 25 augustus, 20.00 uur bij Hotel Kuik aan-
melden via 06-21376945

Wandelen op woensdag vanaf 1 juli iedere woensdag wandelen vanaf 
de Brink start om 13.30 uur

Voor evenementen Bezoekerscentrum zie: www.natuurmonumenten.nl

JULI
Zaterdag 4 juli Beachvolleybal bij Café Brinkzicht
13.00-18.00 uur

Zondag 5 juli Wimbledon tennis TC Runa, Neuzendijk   
11.00-16.00 uur Ruinen, opgave tcrunatoernooi@live.nl

Maandag 20 juli-26 juli Moby Dick enkel en dubbel toernooi
Hele dag TC Runa Neuzendijk Ruinen

Woensdag 22 juli Brinkavond op de brink, demonstraties oude  
18.00-21.00 uur beroepen en inwoners van Ruinen met hun   
 hobby’s

Woensdag 29 juli Brinkavond op de brink, demonstraties oude  
18.00-21.00 uur beroepen en demonstratie brandweer 

AUGUSTUS
Woensdag 5 augustus Brinkavond op de brink, demonstraties oude  
18.00-21.00 uur beroepen en demonstratie van de 
 dorsmachine van de Achterdiekers

Woensdag 5 augustus Blinde Ed bij De Herberg van Rune, 
21.00-01.00 uur Westerstraat 60 Ruinen

Woensdag 12 augustus Brinkavond op de brink, demonstraties oude  
18.00-21.00 uur beroepen enMiss Paarse Pracht verkiezing
  

    Openluchtspel Ruinen speelt:

‘Waor doet ze’t van?’
Kaartjes te reserveren bij TIP Ruinen 0522-471700

Uitvoeringen op 28-30 juli en 4-6-11-13-15 augustus
Locatie: Openluchttheater bij Sportpark De Beate, 

Wolvenweg 10 Ruinen

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net

J. Veenkamp

BEDANKT!
Voor het vertrouwen dat wij in de afgelopen jaren in Ruinen hebben 
genoten, willen wij al onze trouwe C1000-klanten hartelijk bedanken. 
Tevens dank voor de bloemen, kaarten en andere attenties die we 
mochten ontvangen.

Wij maken nu plaats voor uw nieuwe supermarkt COOP en 
wensen hen veel succes!

Tot ziens!
Joop en Leni Veenkamp

Westerstraat 17 - 7963 BA Ruinen - Tel. 0522-478510 - Fax 0522-478512
TEVENS SLIJTERIJ EN POSTKANTOOR AANWEZIG



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

Bestaria 
Ruinen

een heerlijke schotel met frites of steakfrites 
met cajun kruiden en rauwkost

ZATERDAGAVOND = SPARERIBS AVOND

€ 9,95

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

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

Meubelen -  Slapen -  Stoffering -  Projecten -  Advies -  Zonwering Meubelen -  Slapen -  Stoffering -  Projecten -  Advies -  Zonwering 

De sta-op-functie biedt u praktische 

hulp bij het opstaan, door uw bewe-

ging te volgen en u te ondersteunen. 

De kwaliteit, afwerking en service 

van deze fauteuils  zijn van top-

niveau. Bezoek onze showroom en wij 

helpen u graag verder!

MOEITELOOS OPSTAAN 
MET PRACHTIGE 
RELAXFAUTEUILS!

Meubelen -  Slapen -  Stoffering -  Projecten -  Advies -  Zonwering Meubelen -  Slapen -  Stoffering -  Projecten -  Advies -  Zonwering 

van deze fauteuils  zijn van top-

niveau. Bezoek onze showroom en wij 

helpen u graag verder!

Prijs in stof vanaf 
€  1.295,00
Prijs in leer vanaf 
€  1.395,00


