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Jubileumshow Boetiek ‘De Smederije’ 
in Buitencentrum de Poort
RUINEN - Damesboetiek ‘de Smederije’, gerund door Siena en Rini Hut, is al twintig jaar een begrip in 
het dorp Ruinen. Inmiddels heeft de boetiek een trouwe klantenkring opgebouwd, zowel van dames uit 
Ruinen als uit omliggende dorpen. Dames komen graag winkelen bij Siena. Uiteraard vanwege de mooie 
en actuele damesmode, maar ook vanwege de persoonlijke aandacht en service. 

Twintig jaar Boetiek ‘de Smederije’ moet natuurlijk 
worden gevierd. Daarom vindt er dit jaar een extra 
spectaculaire modeshow plaats in Buitencentrum 
De Poort. Siena heeft samen met Rini, haar vaste 
medewerkers Ronnie en Annie en team (kleedsters, 
mannequins en gastvrouw) haar best gedaan om 
er een mooie en afwisselende show van te maken. 
I.v.m. een beperkt aantal plaatsen is aanmelding 
voor deze modeshow zeer gewenst.

De collectie van ‘de Smederije’ voor de lente/zomer 
is zeer gevarieerd en biedt voor elk wat wils, vertelt 
Siena: ‘Komend seizoen zien we vooral veel lichte 
pasteltinten, zoals oudroze, lichtgrijs en zachtblauw. 
Ook is jeans helemaal terug in het modebeeld, 
maar dan wel in een lichtere wassing. De lange jurk 
en lange rok zijn een absolute musthave. Deze zijn 
op veel manieren te dragen en te combineren en 
staan altijd zeer elegant. Uniek aan onze collectie 
is dat alle merken onderling perfect te combineren 
zijn. Met een bijpassende sjaal, riem of tas stylen 
we een outfit tot in de puntjes af’.

Zonder haar vaste klanten had de boetiek geen 
bestaansrecht, zo weet Siena: ‘Onze vaste klanten 
zijn voor ons erg belangrijk en daarom doe ik ook 
altijd graag mijn best om mijn klant goed te helpen 
en te adviseren. Onze klanten zijn als het ware onze 
‘wandelende visitekaartjes’. Ik probeer me ook te 
onderscheiden van andere boetieks door een 
persoonlijke benadering en advies op maat. Dat 
wordt door de klant gewaardeerd’, vertelt Siena. 

Voor de shows zijn er nog een paar plaatsen vrij op 
dinsdag 31 maart om 19.30 uur in Buitencentrum 
De Poort, Kloosterstraat 12 en woensdag 1 april in 
Ruinerwold, dorpshuis Buddingehof om 19.30 uur. 
Aanmelden kan via 0533-473240,
www.boetiekdesmederije.nl.

Nummer 6 - 25 maart 2015

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

KONIJNENKORREL 

SPORT à 20 kg

Nieuwe vaste lage prijs

€ 8,00!!Vrolijk Pasen



Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Gezellig kletsen
of gewoon

dom zwetsen?

U vindt het Spreukencafé in Hotel de Stobbe

alleen of samen

met vrienden, iedereen is

welkom in...

Drogisterij-Parfumerie
Foto Quelle-Kado

Harry Zegeren
Westerstraat 11 - 7963 BA Ruinen

Tel. 0522 - 471454

GRATIS 

ZWEMABONNEMENT!

Van 16 maart 
t/m 25 april 
verzamelen 
wij alle 
kassabonnen

Uit alle kassabonnen wordt op 25 april 2015 
de winnende kassabon getrokken!

AKTIE!

POTGROND à 70 ltr.
2 zakken

5 9,90



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 / Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie / Kinderfysiotherapie / Ergotherapie
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 31 maart  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 8 april 2015
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’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Witte Donderdag 2 april
PKN-Mariakerk Ruinen  19.30 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  19.30 uur  Ds. C. ‘t Lam
 
Goede Vrijdag 3 april
PKN-Mariakerk Ruinen  19.30 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  19.30 uur  Ds. C. ‘t Lam
 
Stille Zaterdag 4 april
PKN-Mariakerk Ruinen  21.30 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  21.00 uur  Ds. C. ‘t Lam
 
Zondag  5 april 1e Paasdag
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. C. ‘t Lam
 
Zondag 12 april
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. R. v.d. Water
Voorhofkerk Pesse  10.00 uur  Ds. G. van Zanden



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 

20%
matras 
V O O R D E E L

2e PAASDAG OPEN 
VAN 11.00-17.00 uur

De Consumentenbond heeft dit 
jaar een Auping matras voor de 
3e keer bekroond met het pre-
dicaat “Beste uit de test”. Om 
dit te vieren ontvang je nu 20% 
voordeel op alle Auping (top)
matrassen. 

DE BEKRONING VAN 
NEDERLANDS VAKMANSCHAP

Deze actie geldt van 7 maart tot 
19 april 2015



Ooeeaa, ik was wat kwijt.
Nu overkomt me dat niet vaak; 
‘k ben best wel een goed 
georganiseerd mens.
Wat een ellende zeg.. 
Stressen, zweten, zoeken, 
da’s helemaal niks voor mij….
Ik ren door huis.
Kom langs de waslijn, vouw de was.
Zie een emmer sop staan.
Besluit daar mee verder te gaan.
Struikel over de stofzuiger.
Geef hem een rondleiding door huis.
Haren in de wasbak, speelgoed 
op de grond.
Ik zoek.
Ga het hele huis rond.
Telefoon, iemand belt, wil iets halen….
Wanneer wilt u komen?
“Maakt niet uit; ik kan altijd”.
Maandagavond?
“Dan kan ik niet; vergadering”.
Woensdagmiddag?
“O nee, dat lukt niet”.
Zaterdagmorgen?
“Ach nee, dan heb ik al iets… 
Eigenlijk kan ik alleen 
donderdagmiddag tussen drie en vier..”
Ahhhhhaaafspraak gepland..
Uren later, wat zoek was, is gevonden.
Ik zie voordelen…
Het huis is schoon, de rommellade 
is niet meer, de kastjes: keurig 
geordend, de postbak: op datum, 
de droppot: leeg.
Huh...droppot leeg...
Is dat wel een voordeel?.
Overmacht….het kon op de 
bodem liggen….

- ie weet wè wie -

Column

minimama

RUINEN -  Tien jaar geleden opende Cok Holverda Optiek Ruinen aan de Oosterstraat. 
Zijn zaak was daarmee de eerste ‘brillenwinkel’ die het brinkdorp ooit kende. 
Optiek Ruinen heeft onmiskenbaar bestaansrecht, want ook na 10 jaar komen (nieuwe) 
klanten graag bij Cok langs voor advies en/of een nieuwe bril.

10 jaar: Optiek Ruinen 
viert jubileum

Terugkijkend op de afgelopen tien jaar als 
zelfstandig ondernemer in Ruinen kijkt 
Cok tevreden terug. Zijn conclusie: ‘Het 
is absoluut niet vanzelfsprekend om een 
succesvolle onderneming te runnen in het 
dorp. Veel collega-ondernemers hebben de 
deuren van hun winkels de afgelopen jaren 
moeten sluiten en ook nieuwe, startende 
ondernemers hebben het veelal op moeten 
geven. Waarom Optiek Ruinen nog wel 
goede zaken doet? Omdat in de eerste 
plaats er behoefte is aan het product 
dat ik lever. Zonder de behoefte aan brillen 
bij de inwoners van Ruinen en omliggende 
dorpen had ik absoluut geen bestaans-
recht. Ik heb altijd gedacht en gezegd: 
mensen moeten het je gunnen. Dat klopt 
nog steeds, maar zonder een blijvende 
vraag naar brillen was het zeker niet 
gelukt’.

Uit onderzoek bleek het al: de kleine 
brillenzaak ‘om de hoek’ wordt zeer 
gewaardeerd onder consumenten. Dat 
komt vooral door de laagdrempeligheid, 
zo ondervindt Cok dagelijks: ‘Zowel jong 
en oud stappen hier gemakkelijk naar 
binnen. Laatst had ik een jongen van een 
jaar of elf in de zaak. Die kwam in z’n 
uppie, zonder ouders, een bril uitzoeken. 
Uiteindelijk kreeg hij van mij vijf monturen 
mee naar huis om te proberen en te laten 
zien. Fantastisch dat dat kan, toch?’. 
Cok gelooft nog steeds in zijn formule 
toen hij Optiek Ruinen begon. 

‘Goede en persoonlijke service, de beste 
kwaliteit en laagdrempeligheid zijn voor 
mijn onderneming de belangrijkste 
bouwstenen. Dit moet ook wel in een dorp. 
Doe je het niet goed, dan raak je je 
klanten razendsnel kwijt’. Overigens ziet 
Cok ook veel klanten uit andere plaatsen 
in zijn winkel. ‘Dat blijft bijzonder, wanneer 
klanten bereid blijken om een flink stuk te 
rijden om bij mij een bril te kopen. Gewel-
dig vind ik dat’.

Een 10-jarig jubileum vraagt om een 
passende actie voor klanten. Via zijn 

echtgenote Dolly kwam Cok op het idee 
om een samenwerking aan te gaan met 
Visio en Tea Time uit Echten. 

‘Mijn vrouw Dolly begeleidt blinde en 
slechtziende mensen op de montage-af-
deling bij Visio. Een van de activiteiten van 
deze mensen is het beschilderen van oude 
jampotjes van Tea Time. De dekseltjes 
worden versierd en de potjes gevuld met 
snoep. Ik ga vijftig van deze potjes 
weggeven aan klanten die een bril komen 
kopen. En dat niet alleen: aan elk potje 
hangt een waardebon ter waarde van 
16 euro voor een high-tea bij Tea Time. 
Met deze actie wil ik graag meer 
bekendheid geven aan de activiteiten van 
Visio en juist ook laten zien dat je bij 
blind- of slechtziendheid nog steeds 
prachtige dingen kunt maken’.
 
Optiek Ruinen is gevestigd aan de 
Oosterstraat 2 in Ruinen

Uitslagen Finale Hersengym 
RUINEN – Op 12 maart jl. vond de finale 
Hersengymnastiek van het seizoen 2014-
2015 plaats. Onderstaand de uitslagen.

1.  3 Musketiers  51 pnt.
2.  Smitties  43,5 pnt.
3.  De Akkers  42,5 pnt
4.  Loopgroep Ruinen  15.5 pnt.

Publieksprijzen: 
Kees Opmeer, Gerrit ter Wee

Sponsoring afgelopen jaar: Stichting Ruinen 
1865,Univé Ruinen, Regiobank Ruinen. 

De 3 Musketiers en Smitties gaan door naar 
de grote dorpenfinale, welke zal plaatsvinden 
maandag 30 maart a.s.
In ‘t Hof van Dwingeloo, 
aanvang 20.00 uur met teams uit 
Dwingeloo, Pesse en Ruinen, elk dorp 
met 2 teams.

Adverteren?

’T RUUNDER 
WAOPEN



Uw Drogist
Henny Booy

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

* Advies
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud

Westerstraat 59
7963 BB  Ruinen

0522-472871
06-51282183

f.echten@home.nl

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

ZWEMBADACTIE! DRUPPELS SPAREN!

Bij alle dozen zeeppoeders
ontvangt u een druppel

Bij alle Frontline voor hond en kat
ontvangt u een druppel

Aanbiedingen
geldig van 
25 maart 

tot en met 
8 april

A.s. zondag 
Palmpasen

Vergeet de HANESTOKKIES niet!

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

Tevens verkrijgbaar
Vele kleuren CRÈPEPAPIER en leuke 

PAASDECORATIES!



Het valt niet mee om verstokte dagmensen 
te laten kennismaken met de nacht van het 
Dwingelderveld. Als ‘ervaringsdeskundige’ 
heeft de nachtwachter daar rekening mee 
gehouden. 

Een potje nachtsel en een flesje nachtwater 
spelen een belangrijke rol in de 
voorbereiding op de ontmoeting. 
En als de duisternis in het woud voor de 
dagmensen ondraaglijk begint te worden, 
heeft hij wat opgeslagen zonlicht achter de 
hand. 

Stukje bij beetje worden de dagmensen 
ingewijd in de geheimen van de nacht. 

Na de tocht levert de nachtwachter de 
deelnemers weer bij het startpunt af en 
gaat vervolgens zelf terug naar het westen, 
de nacht in. 

RUINEN - Gymnastiekvereniging DOO Ruinen kan terugkijken op een geslaagde 
gymuitvoering, met als thema ‘het circus’. Zaterdag 14 maart jl. vanaf 17.30 uur stroomde 
de zaal van sporthal ‘De Marse’ in Ruinen vol. Om 18.30 opende de spreekstalmeester, 
Cor Boeren, het circus. 

Groots circus DOO Ruinen

Tijdens een spetterende opening gaven 
de leden een optreden met steltlopers, 
eenwielers, een trapezeact en verschillende 
circusdieren als een pony en twee hondjes. 
Gedurende de avond werden vele circusacts 
opgevoerd. Er waren miniclowns, acrobaten 
en diverse spring- en dansoptredens. 
In het circus van DOO waren zelfs ‘wilde 

dieren’. De spring- en turbogroep gaven een 
surprise act; wild animals. Tot slot was er 
een gezamenlijke dansafsluiting. 
De gymnastiekuitvoering stond onder 
leiding van Ina Alblas en werd mede 
mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers. 
Foto’s van de gymuitvoering staan op de 
website: www.dooruinen.nl 

Vogels van het 
Dwingelderveld
RUINEN - Zaterdag 4 april a.s. om 
06.30 uur neemt een IVN-gids 
liefhebbers mee op zoek naar vogels 
van het Dwingelderveld. 

De ontdekkingstocht naar de 
vogelrijkdom gaat over de heide en 
door de Anserdennen. Onderweg 
bezoeken we schitterende vennen 
en zandverstuivingen. 
Dit weidse landschap, de vogels op 
de vennen en in de bossen is het 
waard om een keer vroeg uit de veren 
te komen. 

Misschien zijn de eerste Afrikagangers 
al weer terug? Welke vogel zingt 
daar? Met wat geluk zien en horen 
we tientallen soorten en ondertussen 
genieten we van dit prachtige 
cultuurhistorische landschap. 
Honden kunnen niet mee. 

Goede wandelschoenen en een 
verrekijker zijn gewenst. Opgave bij 
het Bezoekerscentrum, Benderse 
22 Ruinen, telefoon 0522 472951. 
De wandeling is kosteloos en duurt 
ongeveer 2 uur.

Opgave vooraf is vereist en kan 
via 0522-472951 of via www.
natuurmonumenten.nl.

RUINEN – Het is Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22 te Ruinen, weer gelukt 
om dit voorjaar afspraken te maken met de nachtwachter. Op vrijdagavond 27 maart 
(van 19.00 tot 21.00 uur) en 3 april (van 20.00 tot 22.00 uur) neemt deze bijzondere figuur 
u mee de nacht in. Geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar. Let op: dit is 
geen griezeltocht. Tickets zijn verkrijgbaar via de balie van het bezoekerscentrum of 
www.nm.nl/bcdwingelderveld. 

Op avontuur met de nachtwachter 
van natuurmonumenten

RUINEN - Deze enthousiaste lopers van de 
loopgroep Ruinen gaan het gebied rond het 
bezoekerscentrum weer onveilig maken. 

Elke woensdag vanaf 1 april om 19.00 uur 
gaan ze lekker rennen door bos en hei. 

Meedoen? 
Sluit je maar aan.

Lentekriebels 
slaan toe, ook 
in Ruinen!



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

Op z’n paasbest gekleed?

Vertrouwde topmerken
MAC
Zerres
Dream Star
Enjoy
Dolce Vita
S’QUESTO
Another Woman
Angels

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

Bij ons is de lente in huis!

Tijdens de modeshow 
ontvangt u bij elke aankoop een druppel!

Als u op de hoogte wilt blijven van 

de nieuwe mode, dan bent u 

van harte welkom in onze zaak.

WWW.DEHUISKAMER.COM
TEL. 0522-471280

RESTAURANT
DE HUISKAMER

Ansen

PAASDAGEN IN ANSEN

Op 1e en 2e paasdag 5 en 6 april
ORGANISEREN WIJ

Nieuw in de 2e Kamer 
Alle vakantieperiodes / 

feestdagen 

Ook tijdens de 
PAASDAGEN OPEN

PAASBRUNCH 
PAAS HIGH TEA 

PAASDINER

WWW.HALLOPANNENKOEK.NL
06-22488008



Prijswinnaar februari-puzzel: J. ter Stege, Zwederaweg 62
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden 
bij HCR de Stobbe, af te halen bij Marskramer/Toys2Play Luten, 
Smeengestraat 21, 7963 AJ Ruinen

Maart-puzzel inleveren voor vrijdag 10 april 2015 a.s. bij 
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeengestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij Vakman Eggen.

© Persbelangen

M E T R O U T E T A K K E N K

M P A S A P P E L L E L N E N

R N B O O M R H E T V A E I O

A T S T R E C F E R A M K A P

W E A K E N A F O O K M L A P

A S R P U T I L K K A E O M E

N N G R N E I U E N N T W J N

D I B I T J B G T T T J B U K

E U U S K R E W E S I E L R R

L T E R O E E I S U E S O K A

E N R E U G R A G P R O E J P

N A K G R U U T A R E P M E T

O N T B I J T S A M E L E N E

V I J V E R O A P U I N E T R

W A A I E N G E N I E T E N P

De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker 
gebruikt. Na oplossing vormen de overgebleven letters, van boven naar 
beneden gelezen, nog een woord.

ADVERTEREN?
’t RUUNDER

WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Appel
Bloem
Boom
Broek
Brunch
Energie
Fietsen
Genieten
Geur
Gras
Jurkje
Knoppen

Kort
Lammetjes
Lente
Maaien
Moestuin
Natuur
Ontbijt
Peer
Pretpark
Route
Spelen

Takken
Temperatuur
Tuinset
Tuintafel
Vakantie
Vijver
Vrolijk
Waaien
Wandelen
Warm
Wolken

Vrolijk Pasen
Woordzoeker

WAOPENTIES
Te koop

Majorettenschoenen (twirlschoenen), wit, z.g.a.n.
Maat 40 (25.5) Prijs € 20,00

Tel. 0522-471372

Gratis af te halen
± 20 m2 tegels 30x30

Vos Ruinen 0522-472743

Te koop
AEG Diepvrieskast, 138x60x55

vr. prijs € 50.00
Tel. 471959

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

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

Tuinaanslag
& Onderhoud

Al 30 jaar ervaringin het groen!

Voor de Blanken 3
7963 RP Ruinen
T 0522-47 15 81

F 0522-47 11 01
E info@at-i.nl
I www.at-i.nl

Gloria Prima 5

Nu 
  €27,50

DRUKSPUIT

Mooi droog
GEKLOOFD EIKEN HAARDHOUT

Tel. 0522-471607 of 06-519 080 34

TE  KOOP



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

Bestaria
Ruinen

Heerlijk en smakelijk soft- 
en schepijs van Bestaria
Heerlijke Sorbets
In de smaken
Aardbei
Rum-rozijnen
Tropical
Kersen
Rozen
Dit alles kan ook 
meegenomen
worden!

Proef eens onze shuffles
Mini’s
Aardbei crunch
Caramel
Kletskoppenkoekjes
Stroopwafel

Voor de kinderen
Leuke smikkelbeker met softijs mini’s/smurfen/schuimpjes dip en een verrassing.
                   Piratenschatkistje met knetterdip en glittertopping en een verrassing!

Ambachtelijk 
Italiaans Roomijs

Crème Brûlée
Bosvruchten
Cookies–Crumble
Banaan

Yoghurt Aardbei
Stracciatella
Vanille
Malaga

Verschillende soorten 
schepijs zijn glutenvrij

Nieuw!
Kitkat crunch
Oreo crunch
Smarties crunch

Ons Sundae Softijs 
in de smaken
Aardbei
Caramel
Chocolade
Hazelnoot

Nieuw!
Advocaat
Mango-Passie
Stracciatella

Onze dippen
Aardbei – Banaan – Choco - Lemon



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

Langer, comfortabel en veilig in 
uw eigen huis wonen?

Geert Oosterhuis (ver)bouwt 
vakkundig naar uw wensen

•	 Opstapjes	naar	binnen/buiten
•	 Keuken	aanpassen
•	 Inbraakbeveiliging

Vraag naar de 
            mogelijkheden!

•	 Rolstoelvriendelijk	maken
•	 Badkamer/toilet	-	incl.	antislip
•	 Drempels	verwijderen

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

Zaterdag 28 maart POKEREN 
 Aanvang 20.00 uur

Zin in een avondje uit!
Brink 47 •  7963 AB  Ruinen • tel. 0522-471236

See you!!!

Maandag 27 april  KING’S DAY

De Amstel Veiling bestaat uit entertainment in de vorm van 
zang en enkele veilingronden. Bij aankoop van een 

consumptie ontvangt u van Café Hees een veilingbiljet. 
Met deze biljetten kunt u dan later op de avond bieden op 

de te veilen Amstel gadgets.

V.V.Vo RUINEN organiseert
EIEREN gOOIEN

Aanvang 20.00 uur
Wederom een spannende quiz!!

Opgave in groepjes van 5 personen.

Zaterdag 18 april 

CAFÉ QUIZ

Vrijdag 3 april KLAVERJASSEN
 Aanvang 20.00 uur

Zondag 5 april

1E PAASDAG
AMSTEL VEILING
m.m.v. Hans Meurs. Aanvang 21.00 uur

Dit jaar is onze keuze voor de citytripverloting gevallen op 
de Duitse stad Berlijn. Mocht jij de gelukkige winnaar 

worden, dan ontvang je een citytrip voor 2 personen naar 
deze populaire stad inclusief 3 hotelovernachtingen + 

ontbijt. Zelfs het vervoer per bus is inbegrepen!!
De trekking van deze trip vindt plaats tijdens de Amstel Veiling.

Je lot kun je natuurlijk in het café kopen.

CITYTRIP BERLIJN

Vrijdag 17 april

AMSTEL BROUWERIJ - DEN BOSCH
Na het bezichtigen van de brouwerij gaan we het centrum 

van Den Bosch in. Hierbij kun je denken aan een paar uurtjes 
shoppen, een bezoek aan een museum, een Bossche Bol 

eten of misschien de kroeg induiken??
Vertrek vanuit Ruinen om 11.00 uur.

Kosten € 22,50 voor vervoer, broodjes + drinken in de bus.
Deze excursie gaat alleen door bij voldoende deelname 

en is voor mensen boven de 18 jaar.
Opgave is mogelijk t/m 29 maart.

Wij zijn ook voor het behoud van het zwembad in Ruinen. 
Het zwembad is erg belangrijk voor de leefbaarheid in ons 
dorp. Daarom ontvangt u bij besteding van € 12,50 in het 
café een druppel. Een druppel die u weer kunt gebruiken 

voor een goedkoper zwembadabonnement!!

ZWEMBADACTIE

Tevens zoeken wij voor dit jaar nog een vakantiehulp c.q. 
weekendhulp. Heb je interesse bel even met 471236.

Voor de Blanken 3
7963 RP Ruinen
T 0522-47 15 81

F 0522-47 11 01
E info@at-i.nl
I www.at-i.nl

Volop in voorraad
Pootaardappelen

Groentezaden
Opkweekpotjes
Kweekbakken

Vliesdoek
ter bescherming van gewassen



Drogisterij-Parfumerie
Foto Quelle-Kado

Harry Zegeren
Westerstraat 11 - 7963 BA Ruinen

Tel. 0522 - 471454

GEUREN

VOORJAAR 2015 
NIEUWE COLLECTIE!

DA Haarmode  Horloges
Sjaaltjes   Toilettassen
Kettingen/Armbanden Scent Chips
Cadeaudozen  Zonnebrillen

MEXX
Banani
Guess
James Bond 
etc.NIEUW:

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

Vrolijk Pasen
begint bij Marskramer!

Veel 
PAASAANBIEDINGEN

in onze jubileumfolder!

Nu verkrijgbaar!

groenteplanten  |   Pootaardappelen
Plantuien  |  Sjalotten

Nieuw: biologische moestuingrond 
                    zak à 40 ltr.



Vrijdag koopavond
Maandag gesloten

SNOEKEN VOELT ZICH
ALS EEN VIS IN HET WATER…..…..
DAT WILLEN WE
TOCH ALLEMAAL…..……………..!!!

Wij steunen het behoud van zwembad  Ruinen, 
daarom ontvangt iedereen bij een
besteding vanaf  € 150,00

een volle spaarkaart gratis!

Meubelen, Slapen, Binnen & Buiten zonwering, Vloeren, Gordijnen etc.

Aktie geldt niet voor
lopende aanbiedingen

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

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

Meubelen - Slapen - Stoffering - Projecten - Advies - Zonwering 



DE WINST IS VOOR U!

Univé heeft geen winstoogmerk.

Daar plukt ú de vruchten van!

De Fietsverzekering van Univé.
Verantwoord op de weg met de Fietsverzekering van Univé.
Uw fiets verzekeren tegen diefstal, aanrijding en andere
beschadigingen.

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

www.vredenburgbiketotaal.nl w
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Vredenburg Tweewielers
Ruinen/Wanneperveen

Havelte

Uw Bike Totaal winkel:

Dorpsstraat 67 
7951 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 I/2 TOT 1 HA. WEILAND VOOR PAARDEN
in Ruinerwold

Evt. met een stalletje of schuilschuur

Te huur / te koop gevraagd

Graag reacties naar
06 122 44 162

Echtenseweg 15 | 7909 HV  Hoogeveen | www.demolenhoeve.nl

PAASBRUNCH
Eerste Paasdag

UITGEBREID PAASBUFFET
met speelgelegenheid en eieren zoeken

volw.  € 21,50 p.p.   kind € 10,50 p.p.

reserveren: 0528-251236



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. 

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

Schaapskooi Ruinen, huidige vertrektijd variabel i.v.m. lammertijd.
April: aankomst en vertrek variabel. Vanaf half mei t/m eind oktober: 
vertrek om 10.00 uur, aankomst om 17.00 uur.

Museumboerderij Pasmans Huus, groepen op afspraak 0522-472631

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

MAART
Vrijdag 27 maart Op pad met de nachtwachter. Wandel   
19.00-21.00 uur mee met deze bijzondere figuur.
 Kinderen vanaf 6 jaar mogen mee. 
 Info: www.natuurmonumenten.nl

Zondag 29 maart Palmpasen, optocht Haantie op ‘n Stokkie  
14.00 uur en diverse kinderactiviteiten VVVo

Dinsdag 31 maart Modeshow De Smederije in De Poort,   
19.30 uur Kloosterstraat 12

Vrijdag 3 april Op pad met de nachtwachter. Wandel   
20.00-22.00 uur mee met deze bijzondere figuur.
 Kinderen vanaf 6 jaar mogen mee. 
 Info: www.natuurmonumenten.nl  

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Zaterdag 4 april 50+ barcompetitie bij Herberg van Rune
22.00-02.00 uur Paaspop, met DJ Paul Smid

Zondag 5 april Paasvuur, Oosterstraat VVVo
19.00 uur

Woensdag 8 april Wandelen op woensdag, Brink
13.00 uur

Vrijdag 10 april  Tweedekans Kledingbeurs, OCB
19.00-21.30 uur

Vrijdag 10 april Mariakerk, bevrijdingsconcert mmv 
19.30 uur Slagwerkgroep Dynamica v.d.
 Muziekvereniging Euphonia te Nijeveen

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

De slagwerkgroep Dynamica van de
Muziekvereniging Euphonia te Nijeveen is
ruim 2 jaar bezig geweest om dit speciale 
concert voor te bereiden. 
Door het op unieke wijze combineren van 
het specifieke slagwerkensemble-geluid met 
beelden uit WO II zal het een indrukwekkende 
voorstelling worden. 

Er wordt gebruik gemaakt van beelden uit 
bekende speelfilms. Tijdens deze 
voorstelling zullen de muziek en de beelden 

(getoond op drie schermen) synchroon het 
hele verhaal van de Tweede Wereldoorlog 
vertellen vanaf  mei 1940 tot mei 1945. 

Tussen de fragmenten door zullen er korte 
verbindende teksten zijn, waarin ook 
aandacht gegeven zal worden aan degenen 
die uit de Ruinense gemeenschap 
omgekomen zijn. 

Het concert staat onder leiding van dirigent 
Frank Ritsema. Hij heeft ook de filmmuziek 

RUINEN - Traditiegetrouw wordt Palmpasen en Pasen in Ruinen volop met diverse 
activiteiten gevierd. De Vereniging voor Volksvermaken Ruinen (VVVo) heeft ook dit jaar 
een leuk programma samengesteld. Op zondag 29 maart is het Palmpasen en lopen de 
kinderen met hun versierde ‘Haantie op ´n stokkie’ in een kleurige optocht door het dorp. 
De optocht start om 14.00 uur en Muziekvereniging Crescendo zorgt voor de vrolijke 
muzikale noot. Inschrijven kan vanaf 13.30 uur in sporthal De Marse. Voor de drie mooist 
versierde stokken is er een leuke prijs en na de optocht is er voor de jongste kinderen (t/m 
groep 4) de voorstelling ‘Ridder Alfons en de drie gevaarlijke opdrachten’ van 
poppentheater Inkipinki in de kantine van de sporthal.

Ruinen viert Pasen met diverse activiteiten

Voor de oudere kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn 
er vanaf 15.00 uur activiteiten in sporthal 
De Marse. De kids uit groep 5 en 6 kunnen 
deelnemen aan de Jungle Run, een 
uitdagende stormbaan van 18 meter met 
diverse hindernissen. 

Voor de oudsten is er Bubble Ball, 
een spectaculair voetbalspel in een 
opgeblazen bal. Voor deelname aan de 
Jungle run en Bubble Ball kan vanaf 
14.30 uur ingeschreven in sporthal 
De Marse.

RUINEN - Zeventig jaar geleden werd Ruinen bevrijd. Ter gelegenheid hiervan wordt op 
10 april 2015 om 19.30 in de Mariakerk een concert georganiseerd waarin in beeld en 
geluid de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht en de bevrijding wordt gevierd. 

Bevrijdingsconcert met beeld en geluid

Op zondag 5 april, eerste Paasdag, wordt het 
traditionele paasvuur om 19.00 uur ontstoken. 
Iedereen is welkom om te komen kijken. 
Kinderen kunnen marshmallows roosteren 
boven een vuurton. Snoeihout (hout zonder 
spijkers, verf etc.) inbrengen voor het 
paasvuur kan op vrijdag 3 en zaterdag 
4 april 2015 tussen 9.00 en 17.00 uur op de 
locatie van het paasvuur aan de Oosterstraat. 

geschikt gemaakt voor de instrumentale 
bezetting van de slagwerkgroep. 

Het concert wordt in Ruinen georganiseerd 
op initiatief van de Stichting Muziek in de 
Mariakerk, samen met Dorpbelangen Rune, 
Crescendo, Stichting Joods Monument en 
basisschool ‘t Oelebröd. Leerlingen van 
deze school en een trompettist van 
Crescendo werken mee in het programma. 

De toegang tot het concert is gratis.
Verdere informatie: Kees Laban, 
vice-voorzitter Stichting Muziek in de 
Mariakerk te Ruinen cjlaban@hetnet.nl  
tel.: 06 17 593 816

Kennis van de Drentse Taal voor 
oude en nieuwe Drenten
ECHTEN - 27 maart a.s. is er in 
D ‘Olde Karke in Echten is er een avond 
in het teken van de Drentse taol. 
Deze avond is er onder leiding van het 
Huus van de Drentse Taol een 

verhalenverteller en een streektaolmuzikant. 
Het publiek zal door middel van een aantal 
quizvragen actief betrokken en getest 
worden op de kennis van de taol. 
Aanvang: 20.00 uur



Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

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

Kopje koffie of thee, een eitje erbij.
Voor het ontbijt of brunch straks een 

heerlijk gevuld paasbrood, kukelbrood 
en nog veel meer....

Met onze producten worden 
de PAASDAGEN een FEEST!
Bij Pasen hoort natuurlijk ook 

chocolade, heerlijke bonboneitjes, 
tulband en paasschuim.

Wees er als de kippen bij, want deze 
artikelen zijn tijdelijk verkrijgbaar!

De PALMPAASHAANTJES 

liggen vanaf vrijdag weer 

kakelvers in onze winkel


