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Welkomstpakket voor 
nieuwe leden TC RUNA
RUINEN - Tennisclub Runa verwelkomt dit seizoen haar nieuwe leden met een welkomstpakket 
bestaande uit leuke tennisaccessoires en gadgets. Zaterdag 11 april jl. werden de eerste nieuwe leden 
verwelkomd door trainster Anita Bos en Ruud Smit van TC Runa. 

‘Nadat we vorig jaar door de tennisbond KNLTB 
genomineerd waren voor de titel tennisvereniging 
van het jaar is het voor ons een continue uitdaging 
om te innoveren in ledenwerving. 

Dit jaar hebben we dus gekozen voor het 
welkomstpakket en tevens worden de leden actief 
betrokken bij de werving’, zegt de nieuwe voorzitter 
Eduard Lijster. 

‘Voor de jeugd zijn we gestart met Schooltennis. 
Daarnaast speelt er dit jaar een recordaantal van 
10 seniorenteams in de KNLTB voorjaarscompetitie 
waaronder ons Dames Dubbelteam in de 
Hoofdklasse’, vertelt de voorzitter. Eduard Lijster is 
trots om te constateren dat er door meer leden in 
competitieverband wordt gespeeld en dat zowel 
bij de jeugd als de senioren het spelniveau een 
stijgende lijn laat zien.

Anita Bos en Ruud Smit 
verwelkomen de eerste 
nieuwe leden van dit 
seizoen.

Kinderrommelmarkt en 
‘Open Runer 
Kampioenschap Eiergooien’
RUINEN - Op Koningsdag, maandag 27 april 2015 organiseert VVvo Ruinen een kinderrommelmarkt op 
de Brink en het ‘Open Runer Kampioenschap Eiergooien’ bij Café Hees. Kinderen kunnen vanaf 9.00 uur 
een plekje inrichten op de Brink voor de verkoop van hun spulletjes. 

Voor kinderen van leden is deelname aan de 
rommelmarkt gratis op vertoon van de ledenkaart 
van VVVo Ruinen. Kinderen van niet-leden betalen 
€5,- voor een plekje. In de stand van VVvo Ruinen 
op de Brink is koffie/thee/ranja en cake verkrijgbaar 
en kunnen de kinderen zich daar opgeven voor een 
wedstrijd straattekenen, aanvang 11.00 uur. 

Het bestuur van VVVo zorgt voor voldoende stoep-
krijt en leuke prijsjes voor de mooiste tekeningen. 

Deelname aan de wedstrijd straattekenen is gratis! 
Om 13.30 uur begint het ‘Open Runer Kampioen-
schap Eiergooien’ voor jeugd vanaf groep 5 t/m 8, 
gevolgd door de jeugd van het voortgezet onder-
wijs t/m 15 jaar. Daarna is de beurt aan deelnemers 
van 16 jaar en ouder. Iedereen mag zich twee keer 
inschrijven voor deelname, de kosten zijn €1,- per 
keer. Mooi om te kijken en mooi om mee te doen! 

U komt toch ook?

Koningsdag Ruinen 2015

GERANIUMS

Vele zomerbloeiers

weer volop voorradig!



KONINGSDAG RUINEN
Maandag 27 april 2015

9.00 uur  Kinderrommelmarkt en wedstrijd  
 straattekenen op de Brink 
13.30 uur Open Runer Kampioenschap   
 Eiergooien bij Café Hees 

Kijk voor meer informatie over deze 
activiteiten op www.vvvoruinen en 
volg ons op facebook en twitter @VVVoruinen

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!
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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 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:



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 
woensdag 28 april 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 6 mei 2015

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Zondag  26 april
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Voorhofkerk Pesse  10.00 uur  Ds. C. ‘t Lam
 
Zondag 3 mei
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. G. van Zanden



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

Uw Drogist
Henny Booy

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

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

Vlag + Stok
nu samen € 7.50 

(geldig tot 28 april)

Oranje wimpel € 2.99
Vlaggenstokhouder € 1.99

Hang de vlag uit 

op 27 april

KONINGSDAG!

ACTIE

Koningsdag zijn we geopend 
tot 12.00 uur

Voor verdere informatie
Tel. 0522-760270

www.deherbergvanrune.nl | info@deherbergvanrune.nl

De gezelligste
   Herberg van de
      regio is er 
     voor iedereen!

Feest, verjaardag, jubileum
Borrelen met een lekker hapje
Genieten van onze kleine kaart

Kom gezellig bij ons 
voor een

Koffie met appelgebak
Routekaart van de omgeving
Nazit met eten van onze 
menukaart

Zin in een fietstocht op 
onze tandem inclusief

26 april 
Blinde Ed (bekend van de X factor) 
van 22.00-02.00 uur
9 mei
Jeugdkaraoke van 20.00-23.00 uur
16 mei
Barcompetitie 60+ thema, 
back to the sixties 
van 21.00-01.00 uur

Voor in de agenda

Geopend 
van donderdag t/m zondag

Ook buiten onze openingstijden 
kunt u natuurlijk bij ons terecht!



Wij hebben een hond
Een pup
Hij moet nog veel leren
Vandaag maakte hij kennis
met schrikdraad, of nee, gaas
Aan de andere kant van het oranje net
Dropjes, onweerstaanbaar, lekker
Ik riep...
Te laat
Kop door het net
Gejank, paniek
Hij duwt verder en verder
Grote chaos
Ik grijp waar grijpen kan
Door mijn lichaam gaat een schok
Een herinnering
Mijn opa’s
Ik zie ze, geknield, een hand aan de 
draad
“Help me even”
Een optater...gelach
Een kip
Op het blok
Weg kop
Gefladder op het dak #schrik# ze leeft...
Een klomp vol water
Grappen, elke keer,
Pret
Ik glimlach,
In gedachten
Loop ik verder
Struikel, elke stap
Over de hond
Hij is onder de indruk, voor even.
Ik koester het, mijn hele leven.

- ie weet wè wie -

Column

minimama

RUINEN - Irene Smit (links op de foto) en Marietje van Laar werden maandag 13 april 
in het zonnetje gezet. Beide dames zijn al 25 jaar collectant voor de Nederlandse 
Hartstichting. Irene en Marietje ontvingen voor hun tijd en energie die ze in het 
collecteren hebben gestoken een collecte en een mooie bos bloemen. 

Ruiner dames al 25 jaar actief voor de 
Nederlandse Hartstichting

De dames waren aangenaam verrast en 
hopen nog vele jaren voor de Hartstichting 
te kunnen collecteren. Ruinen kent al jaren 
een trouw collecteteam voor de 
Nederlandse Hartstichting. Dit jaar gingen 
maar liefst 54 collectanten op pad om geld 

op te halen voor de stichting, met als 
eindresultaat ruim 2.300 euro! 

De opbrengst van deze jaarlijkse collecte 
wordt gebruikt voor onderzoek, voorlichting 
en patiëntenzorg. 

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

RUINEN - Onlangs gaven de werkgroep dorpsommetjes en wethouder Jan ten Kate het 
startsein voor het toeristisch seizoen in Ruinen. Samen onthulden zij om 13.30 uur het 
informatiekunstwerk op de Brink.
Het kunstwerk toont de plattegrond van Ruinen en omgeving met hierop prachtige 
wandelroutes en bezienswaardigheden. De routes, dorpsommetjes genoemd, zijn 
uitgestippeld door de werkgroep dorpsommetjes, een onderdeel van dorpsbelangen.

Start toeristisch seizoen Ruinen

Feestelijke afsluiting werkzaamheden
De gemeente heeft de afgelopen twee jaar 
samen met betrokkenen uit Ruinen gewerkt 
aan de kwaliteit van het dorp. De Brink is 
toegankelijker geworden. Het is weer een 
centrale ontmoetingsplek in het dorp 
geworden, met ruimte voor activiteiten. 
Het centrum is een plek waar het goed 
vertoeven is. 

De Mariakerk en haar kerkterrein zijn door 
de nieuwe inrichting op een mooie manier bij 
de Brink betrokken. Bram de ram heeft een 
ereplaats en de zwerfkeien vormen nu een 
speelgelegenheid voor kinderen. 
De werkzaamheden aan de Brink en 
Mariakerkterrein zijn nagenoeg afgerond.

Ruinen op de kaart
Wethouder Jan ten Kate: ”Ruinen is een 
prachtig dorp en samen met de inwoners, 
de klankbordgroep, het kerkbestuur, de 
werkgroep dorpsommetjes en 
dorpsbelangen Ruinen zetten we Ruinen 
figuurlijk maar ook letterlijk op de kaart! 
Samen nodigen we iedereen uit om Ruinen 
en omgeving via deze ommetjes te 
ontdekken. Ze leiden u langs de verschillende 

bezienswaardigheden in en om Ruinen. 
Ruinen is klaar voor het toeristisch seizoen!”



Boetiek ”De Smederije”
Westerstraat 12 - Ruinen - Tel. 0522 - 47 32 40

www.boetiekdesmederije.nl

Lentekriebels

Shirts v.a. € 16,95

Moet het mooi én comfortabel zijn?
Stap gewoon binnen, vraag het ons.

Assortiment voor alle leeftijden.

Het voorjaar is een mooie tijd 
om uzelf eens te verwennen!

Vertrouwde topmerken
MAC • Zerres • Dreamstar • Enjoy • Dolce Vita

S’questo • Another Woman • Angels

Bij aankoop 
van alle

OKÉ-VOEDERS
VOOR HOND & KAT

ontvangt u een
’druppel’

DE WINST IS VOOR U!

Univé heeft geen winstoogmerk.

Daar plukt ú de vruchten van!

Univé's waardevolle adviezen pakken altijd laag uit
Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen. Want bij het Univé-kantoor bij u in
de buurt staat de deur wagenwijd open. U bent van harte welkom voor een
goed persoonlijk advies. Uiteraard met een lage premie, een uitgebreide
dekking en een perfecte service.

Ons eerste waardevolle advies:
stap snel over de lage drempel van het Univé-kantoor bij u in de buurt!

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



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

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.)

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.

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

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

4 ORANJE TOMPOUCEN

voor € 6,00

KONINGSDAG 
27 APRIL

Wij zijn geopend tot 12.00 uur 
en bakken deze dag alleen ‘klein brood’ (bolletjes en croissants) en geen ‘groot brood’



Nationale Dodenherdenking 
4 mei te Ruinen

Dorpsbelangen Rune - Postbus 20 - 7963 ZG - Ruinen 
info@dbrune.nl - www.dbrune.nl - 0522-472090

•	 19.30	uur	
 luiden van kerkklokken

•	 19.40	uur	
 samenkomst bij de pomp Westerstraat /  
	 Stoffersweg

•	 19.50	uur	 	
	 aanvang	stille	tocht

•	 19.58	uur	
	 aankomst	stille	tocht	monumenten,	
 naast de Mariakerk

•	 19.59	uur	
	 taptoesignaal,	Crescendo

•	 20.00	uur	
	 kerkklok	slaat	8	keer

•	 20.00	uur	
	 2	minuten	stilte

•	 20.02	uur	
	 Crescendo	speelt	1e	couplet	Wilhelmus	

•	 Aansluitend	woord	gesproken	door	
 een vertegenwoordiger van de gemeente

•	 Aansluitend	kranslegging	 gemeente	
 en aansluitend vertegenwoordiger DB Rune  
	 en	Joods	Monument,	schoolkinderen
 aanwezigen

•	 Gelegenheid	om	monument	van	
	 de	heer	Roelfsema	te	bezoeken

•	 Gelegenheid	voor	een	kop	koffie	bij	
	 HCR	Kuik,	aangeboden	door	DB	Rune

        Dorpsbelangen Rune

Drogisterij-Parfumerie
Foto Quelle-Kado

Harry Zegeren
Westerstraat 11 - 7963 BA Ruinen

Tel. 0522 - 471454

KONINGSDAG 
27 april 

zijn wij gesloten!

BEVRIJDINGSDAG 
5 MEI

zijn wij geopend 
van 8.00 tot 13.00 uur

Oosterstraat 2       7963 AC  Ruinen   
Tel. 0522-473328

Open op Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur. 
Zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak (0522) 473328

ZOnnebRIl Op sTeRkTe
montuur € ? 

KIES VOOR
MODe, kWAlITeIT en . . .  AAnDACHT

in Ruinen

+enkelvoudige glazen €   25.- 
Zelfkleurend  €   99.-
Zichtbaar leesdeel  €   85.-
Onzichtbaar leesdeel  € 125.-



ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Kruiswoordpuzzel

Prijswinnaar maart-puzzel: Aaltje Withaar, Zwederaweg 44
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden 
bij Vakman Eggen, af te halen bij Marskramer/Toys2Play Luten, 
Smeengestraat 21, 7963 AJ Ruinen.

April-puzzel inleveren voor vrijdag 8 mei 2015 a.s. bij 
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeengestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij Snoeken Ruinen.

HORIZONTAAL: 1 treurdicht; 6 onbeslist; 12 bloedvat; 14 vrede; 
16 bezittelijk voornaamwoord; 18 voegwoord; 19 papegaai; 21 bijwoord; 
22 voorzetsel; 23 schilderstuk; 26 zwetser; 29 sputum; 30 dreef; 32 soort; 
33 centimeter; 34 Anno Domini; 36 pose; 37 hectare; 38 persoonlijk 
voornaamwoord; 39 vlug; 41 voettocht; 43 voorzetsel; 44 transport; 
45 vogel; 47 vlek; 49 kunstleer; 52 voorzetsel; 54 voorzetsel; 55 periode; 
57 bolgewas; 58 persoonlijk voornaamwoord; 59 wenk; 61 salaris van een 
soldaat; 63 waterplant; 65 geneesmiddel; 67 gift; 69 trekdier; 70 milliliter; 
71 aanwijzend voornaamwoord; 73 onder andere; 74 zangnoot; 75 leasing; 
77 bankbiljet; 79 stad in India; 80 groente.

VERTICAAL: 2 bergplaats; 3 man van adel; 4 schaamte; 5 ingenieur; 
7 bijwoord; 8 schone kunst; 9 luchtdruklijn; 10 salvo titulo; 11 staatsgreep; 
13 slede; 15 gewelf; 17 stank; 19 gehoorzaal; 20 putemmer; 22 vaknaam; 
24 insect; 25 riviertje bij Utrecht; 27 persoonlijk voornaamwoord; 28 barium; 
31 snoes; 35 hoofd; 37 Japans gedicht; 39 schutsluis; 40 aandeel in een 
loterij; 41 bodembegroeiing; 42 sneeuwlat; 46 wereld; 48 minste; 
50 luchtpost; 51 kwetsuur; 53 spier; 55 watervogel; 56 traditie; 
58 in hoge mate; 60 idem; 61 persoonlijk vooraamwoord; 62 en andere; 
64 in oprichting; 66 vereniging; 68 ontstekingskoord; 72 klaar; 75 holmium; 
76 dwarsmast; 77 zevende toon; 78 rivier in Italië.

Los de kruiswoordpuzzel op en breng de letters onder de nummering over 
naar de onderstaande balk voor de oplossing.

WAOPENTIES
Te koop

Wegens ziekte z.g.a.n. E-bike, merk Stella-Verona
Nw. prijs € 1900,00 nu vraagprijs € 1000,00

7 versnellingen, 8 x ondersteuning en bereik ca. 110 km
Jack Kramer, 0522-476988

Uitslagen Hersengym 
DWINGELOO – De dorpenfinale Hersengym seizoen 
2014-2015, werd op 30 maart jl. gehouden in 
‘t Hof van Dwingeloo. 

Dit zijn de uitslagen:
1.  Westloovlaken 2, Dwingeloo  99 pnt.
2.  Smitties Ruinen 83 pnt.
3.  Westloovlaken 1, Dwingeloo 81 pnt.
4.  Grootslag, Pesse 77 pnt
5.  Ab.Fab, Pesse 76 pnt.
6.  3 Musketiers, Ruinen  73 pnt.

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

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



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!

VLAGGENSTOK

ZANDBAK

aluminium houder
Nederlandse vlag en wimpel

Nieuw in ons assortiment

60 x 124
met opbergvak, naaldhout, 

geïmpregneerd

GROENTE EN 
KRUIDENTUIN

- Schroeven 
 (alle soorten en  
 maten) 
 los en per doos  
 verpakking
-  Pluggen
-  Bouten / moeren
-  Slotbouten
-  Ringen, ogen,  
 haken etc.
-  Gereedschap -  
 hand en elektrisch
-  Lijmen / kitten

-  Hang en sluitwerk
-  Boren etc.
-  Elektra materialen
-  Water en CV 
 materialen
-  Riolering 
 materialen
-  Dakgoten zink en  
 kunststof
-  Waterafvoergoten  
 t.b.v. uw terras
-  etc. etc. etc.

BENT U KLUSSER 
OF PROFESSIONAL
Kom vrijblijvend bij ons binnen om te kijken 
naar ons ruime assortiment. Wij hebben de 
artikelen voor u op voorraad o.a.

Nu samen 

voor maar € 14,95
samen met 3 zakken 

speelzand à 25 kg  
€ 65,00

120 x 120

Nu € 22,50



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. 

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.

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

Museumboerderij Pasmans Huus, in de maanden mei en juni op 
dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 14.00 tot 16.30 uur, 
groepen op afspraak 0522-472631

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

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

APRIL
Woensdag 22 april Wandelen op woensdag. Start op 
13.00 uur de Brink

Woensdag 22 april Dressuur voor paarden, locatie
17.00-22.00 uur kloosterstraat achter de 
 brandweerkarzerne

Zaterdag 25 april  Blinde Ed bij de Herberg van Rune 
22.00-02.00 uur bekend van de X-factor

Zondag 26 april Zondagmiddagwandeling
14.00-15.30 uur Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen

Maandag 27 april Koningsdag; ’s morgens kinderrommel-
9.00-12.00 uur markt op de Brink en straattekenen

Maandag 27 april Open kampioenschappen eiergooien
13.30 uur op de parkeerplaats bij Café Hees

MEI
Zondag 3 mei Wilde Buitendag, kom overleven!
11.00-15.00 uur Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen

Zondag 3 mei Zondagmiddagwandeling
14.00-15.30 uur Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen

Dinsdag 5 mei Fietsen onder begeleiding vertrek 
13.30 uur 13.30 uur vanaf de Mariakerk in Ruinen

Woensdag 6 mei Wandelen op woensdag, start op de Brink
13.00 uur

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

ADVERTEREN?
’T RUUNDER WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl



Vrijdag koopavond
Maandag geslotenMeppelerweg 1a

7963 RV  Ruinen
T. 0522 - 47 17 40

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

Meubelen - Slapen - Stoffering - Projecten - Advies - Zonwering 


