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Opgave advertenties: ruunderwaopen@hotmail.com, tel. 0521-593035.
Inleveren tevens mogelijk bij: Marskramer Luten te Ruinen. Druk: De Reest Multimedia Meppel/Staphorst.
Verspreiding: Boom Regionale Uitgevers. Zet- en drukfouten voorbehouden.

’t Ruunder Waopen

www.ruunderwaopen.nl

Nummer 10 - 18 mei 2016

Wij zijn uw bank!

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

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl

Westerstraat 54
7963 BD Ruinen

Tel. 0522 - 472528

www.lensenschilders.nl

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644 

ZOMER-
WERKKLEDING

Shorts en t-shirts 

van Herock!

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

ANSEN - Waar een klein dorp groot in kan zijn! Naast toneelvereniging De Boemerang en de 
tiener-toneelgroep De Jeugd van Aansen zijn nu de jongsten aan de beurt. Een klein groepje 
kinderen heeft De Boemerangetjes opgericht en gaat op 25 mei a.s. het toneelstuk “Koning 
Jozef is een Bangebroek” spelen. 

De derde generatie op de 
planken in Ansen

De oudste van het stel is elf jaar, de jongste 
zeven en ze tonen flink wat lef op het podium. 
Het stuk gaat over een koning die vreselijk 
bang is voor alles en niets. Dit kan zo niet 
langer en dus moet er een plan komen. 

Het belooft een leuke avond te worden met 
een geheimzinnige sjeik, een ijdele boef, een 
dame die graag kust, een lieve koningin en 
ander bijzonder hofpersoneel. 

De acteurs en actrices zijn Lonneke Nijland, 
Bo Schenkel, Stijn van den Bosch, 
Tom en Pim Ter Wee, Thomas van Tarry 

en Nynke Liezen. 
Marian Gritter is 
souffleur en Anneke 
Luning heeft de regie. 

De kinderen hopen 
natuurlijk op veel 
publiek, dus kom 
kijken naar 
De Boemerangetjes 
in dorpshuis 
De Bastogne, 
woensdag 25 mei a.s., 
aanvang 19.00 uur.

RUINEN – Vrijdag 29 april jl. werd Boerderijwinkel ´t Vershuus in Ruinen geopend door 
wethouder Jan ten Kate. Na de opening was het lekker druk in deze nieuwe aanwinst voor 
Ruinen. 

Lekker druk in 
Boerderijwinkel ´t Vershuus

De ondernemers Johan Laarman, 
Geke Schoonvelde en Joyce Lamers 
hebben het pand aan de 
Harm Smeengestraat 13 de afgelopen 
periode omgetoverd tot een waar 
smulparadijs. 
De liefhebber van echte boerenkaas, 

heerlijk gezond vers fruit en verse groente 
en diverse kip- en kalkoenproducten kan 
hier prima terecht. 

De winkel is geopend op woensdag, 
donderdag vrijdag van 8.30-17.30 en 
zaterdag van 8.30-16.30 uur.
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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

Hees 32
7963 PB Ruinen

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

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...

Ook weer voorradig

• Tomatenplanten

• Komkommerplanten

• Courgette
• Paprika
• En natuurlijke diverse 

                          groenteplanten

Er zijn ook weer chrysantenstekken
NIEUW
• Snackkomkommer!

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



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

Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie: H.J. Scheper, Zuides 3, 7963 CR Ruinen
Tel. 0522-472450. E-mail: scheper2@planet.nl
Bij overlijden bellen: 0522-281878 (C.C. Wassink - dag en nacht)

Annerie Kremer uitvaartzorg
‘Afscheid nemen op uw eigen wijze’ 
Wij begeleiden alle uitvaarten, waar u ook bent verzekerd.
T 0522-245021-www.kremeruitvaartzorg.nl-info@kremeruitvaartzorg.nl

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

Pedicuresalon Alie Broekman
Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie, 
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman, 
medisch pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930

Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306

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

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

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: balieruinen@wolden.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op afspraak kan ook!

Jeanet Gerding Bodypoint
Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage, 
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio. 
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINENTel. 0522-820218 of 06-15002415, 
www.jeanetgerding.nl

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

Kerkdiensten

’t Ruunder Waopen

Belangrijke informatie / service

De wijkagent en de andere medewerk(st)ers van de politie in 
De Wolden zijn op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 
telefonisch bereikbaar via tel. 0900-8844.
* Als elke seconde telt (brand, ongeval, overval etc.)

 1 1 2
* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag)         

 0 9 0 0 – 8 8 4 4
Glas: in de glasbak             Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden

Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand 

Dorpsbelangen Rune - Secr.: 0522-472333 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06-36002316  www.dbrune.nl

Huisartsenpraktijk Ruinen
Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

Dierenarts De Wolden
Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Fysiotherapeuten Ruinen Reinier & Suzan Schreuder
Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeemtherapie,
Sportblessures, Acupunctuur en Fitness
T. : 472045  www.fysiotherapie-ruinen.nl

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Blankenstein 410, 7943 PW Meppel www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.30 tot 11.30 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-55945851

Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie / 
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX  Ruinen, tel. 0522-472400

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 1 juni 2016

ADVERTEREN?

’T RUUNDER 
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Zaterdag 21 mei
‘t Neie Punt Ruinen  19.00 uur  Ds. G. Naber
 
Zondag 22 mei
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. C.J. ‘t Lam
 
Zondag 29 mei
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Prof. Dr. R.H. Reeling Brouwer

Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 24 mei 17.00 uur worden ingeleverd via



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

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

DESKUNDIG , TREFZEKER

EN VOORDELIG:

altijd scherp!

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

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

Capribroeken van 
Angels, Enjoy en S’questo

Volop hemdjes en shirtjes met korte mouw

Laat de zomer 
maar komen!

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 20 mei zijn er 1100 abonnementen in de pilot nodig. Dat lukt toch!

REGIO - We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: 20 mei a.s. moet de teller voor het 
pilot-gebied op 1100 staan!! De rekensom is simpel: van de 2200 huishoudens in het 
pilot-gebied moet op 20 mei a.s. 50% door middel van een abonnement aantonen dat 
een glasvezelnetwerk in De Wolden financieel haalbaar is. Zo kunnen de inwoners van het 
pilot-gebied heel De Wolden aan een glasvezelnetwerk helpen waarmee we klaar zijn voor 
de toekomst. Vervolgens hopen we dat op 1 juli van 70% van de 2200 huishoudens een 
abonnement heeft genomen - 1540 abonnementen totaal, want dan gaan we verder met 
de rest van de gemeente aan te leggen!

Glasvezel De Wolden

In het kort
20 mei - 1100 abonnementen in het 
pilot-gebied nodig - aanleggen pilot
1 juli - 1540 abonnementen in het pilot-
gebied nodig - aanleggen heel De Wolden!

Buiten de pilot helpt ook!
En voor alle duidelijkheid: ook de 
abonnementen BUITEN het pilotgebied 
helpen mee om de aanleg in heel 
De Wolden door te laten gaan. Als de 50% 
in de pilot gehaald is, zullen de financiers 
natuurlijk niet alleen naar de nog te behalen 
70% in de pilot kijken om te beslissen of 
heel De Wolden glasvezel kan krijgen. 
Een groot aantal abonnementen 
buiten de pilot laat dan duidelijk zien dat 
heel De Wolden glasvezel wil. Dus hoe 
hoger die teller wordt, hoe beter!

En nogmaals: u betaalt pas voor een 
abonnement als u een werkende 
glasvezelaansluiting hebt. Wie nu een 
abonnement afsluit, gaat dus pas betalen 
als er een werkende aansluiting in zijn of 
haar huis is aangelegd. Tot die tijd kost een 
abonnement u niets. Maar uw abonnement 
helpt al wel om het project te laten slagen. 
Dus ook de abonnementen buiten het 
pilot-gebied zijn heel belangrijk!

Veel mensen hebben ons gevraagd of we 
nog meer inloopdagen wilden houden. 
Dus dat doen we!

Naast de inloopdagen die er onlangs in de 
regio waren zijn er nog mogelijkheden op
Woensdag 18 mei: 
De Kolonie Oosteinde
van 19:00 tot 22:00 ’s avonds
Donderdag 19 mei: 
Buddingehof Ruinerwold 
van 14:00 tot 17:00 uur ’s middags

Heeft u nog vragen of kunt u wel wat hulp 
gebruiken bij het kiezen van uw 
abonnement, kom dan gerust even langs, 
we staan voor u klaar.

Aanleg in zicht
Nog een kleine 250 abonnementen en dan 
zijn we er, dat moet toch kunnen lukken! 
Neem een abonnement, help mee 
De Wolden leefbaar en vitaal te houden. 
Bouw mee aan een toekomst waarin 
De Wolden een geliefde plek om te werken 
en te wonen kan blijven.

Overtuig anderen
Hebt u al een abonnement? Help ons 
dan en overtuig ook uw buren, familie, 
vrienden en kennissen van het belang van 
betrouwbaar en snel internet. 

Als iedereen die al een abonnement heeft, 
1 persoon overtuigt, dan is die 50% zo 
gehaald!

Email-omzet-hulp
Ziet u op tegen “het gedoe” dat de 
overstap naar glasvezel misschien met 
zich mee zou kunnen brengen? 
Neem dan contact met ons op. 

Een enthousiaste groep jongelui werkt 
allemaal bij een jong bedrijf dat ze zelf 
hebben opgezet met als doel mensen te 
helpen met computerproblemen. 
Ze noemen zich Sleutelstudent en hebben 
ons aangeboden om in elk gebied waar we 
glasvezel gaan aanleggen 3 maanden lang 
gratis hulp te bieden bij het omzetten van 
e-mailadressen bij de mensen thuis. 

Om te beginnen in het pilot-gebied 
natuurlijk. Na 1 juni kan iedereen, die een 
abonnement heeft afgesloten bij één van 

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

Bestaria
Ruinen

€ 1,00

VIETNAMESE
LOEMPIA

SNAck 
van de maand

2 stuks

de providers op het glasvezelnetwerk, 
via Sleutelstudent een afspraak maken om 
gratis z’n e-mail adres te laten omzetten.
Glasvezel De Wolden, Sleutelstudent en 
de providers helpen u graag met een 
probleemloze overstap. Tijdens één van 
de inloopdagen kunt u na het afsluiten van 
een abonnement meteen een afspraak 
maken met het online afsprakenformulier 
van Sleutelstudent.

Kijk voor alle info op 
www.glasvezeldewolden.nl



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

Westerstraat 16  7963 BC Ruinen
Tel. 0522 - 471216

Steentjes sparen
=

GRATIS SMULLEN

10 steentjes 
20 steentjes
30 steentjes
40 steentjes

Bij iedere besteding van e 10,00ontvangt u een
GRATIS STEENTJEMet steentjes kunt u sparen voorgratis producten

= 6 Zachte bollen
= 1 Suikerbrood
= 1 Appeltaartje
= 1 Halve meter Taart

GRATIS bij inlevering van:

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

Tevens adviesbureau.

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

Tuinaanleg
& Onderhoud

Al meer dan 30 jaar ervaring in het groen!

Weer woensdag gehaktdag?
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis!

Ook koelvers!

 

www.zzwd.nlMaaltijdservice Thuis

Nabij
Vertrouwd
Gastvrij

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



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

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

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

Puur en (h)eerlijk!

Nieuw!
Nu ook runderworst 

en hamburgers

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

Sparen voor heerlijk
zachte handdoeken van Walra

Hoe werkt het?
Bij besteding van elke 5.- ontvang je 1 spaarzegel, in de periode van 
9 mei t/m 16 juli 2016. Als je een volle spaarkaart met 5 spaarzegels 
inlevert bij D.I.O. en 3.50 bijbetaalt, ontvang je één 
handdoekenset of douchelaken t.w.v. 11.-.

Je kunt kiezen uit:
• Set van 4 gastendoekjes, 40 x 60 cm
• Set van 2 baddoeken, 50 x 100 cm
• Douchelaken, 70 x 140 cm
Volle spaarkaarten kun je inleveren t/m
31 augustus 2016. De actie geldt zolang de
voorraad strekt, dus zorg dat je er op tijd bij bent!

                        Bij ons kun je sparen voor kwalitatieve Walra handdoeken. Deze exclusieve badgoedserie heeft
een luxe boord, een zware 500-gramskwaliteit en voelt tegelijkertijd zacht aan. Spaar voor alle 3 de maten 
in 4 warme kleuren: offwhite, taupe, zachtroze en antraciet. Om de set helemaal compleet
te maken kun je er 4 washandjes bijkopen voor 3.50.

Bij elke 5.-
een spaarzegel

Actievoorwaarden
• Van 9 mei t/m 16 juli 2016 ontvang je bij besteding van elke € 5.00 een spaarzegel
• Een volle spaarkaart (5 zegels) kun je inleveren t/m 31 augustus 2016
• Een volle spaarkaart met bijbetaling van € 3,50 geeft recht op een handdoekenset of douchelaken, zolang de voorraad strekt
• Halfvolle of volle spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld
• D.I.O. behoudt zich het recht voor om spaarkaarten te weigeren die niet aan de voorwaarden voldoen of frauduleus lijken
• Je ontvangt geen zegels bij aankoop van geneesmiddelen, babyvoeding en cadeaukaarten
   www.diodrogist.nl

HANDDOEKEN
SPAARACTIE!

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

Gevraagd
Schoonmaakster voor vakantiewoning

Wisselende frequentie i.v.m. bezetting.

Meer informatie:
bertjanpol@hotmail.com of na 18.00 uur 0522-474384

• 1e dagdeel 1 uur GRATIS
• Geen voorrijkosten

• Tarief inclusief gebruik machines



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

Karelspad 31 • 7963 DK  Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953

Binnen- en buiten-
schilderwerk,
beglazing en

alle soorten
wandafwerking

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

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

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

Uw Drogist
Henny Booy

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

Nieuwe trendy 

tuinklompen!

Comfortabel en lichtgewicht

In de pastelkleuren
zalm, groen, blauw en lila

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

Nu € 11,99

ZEER NETTE WONING 
TE HUUR
IN HET CENTRUM 
VAN RUINEN

Indeling:
woonkamer, dichte keuken, bijkeuken, 

hal, berging en op de verdieping 
4 slaapkamers en een badkamer.



WAOPENTIES

FAMILIEBERICHTEN

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Te koop
Bolderkar € 15.00, Tuintafel € 5.00, Tuinmolen € 20.00, 

Visoveral € 10.00, Visschepnet € 5.00, 
Handcirkelzaag nog nieuw € 30.00

Tel. 0522-472203
Te koop

Zo goed as neie overgedien (beige) B 360 x H258 vlinderplooi
Wegens verhuus´n

Tel. 472724

Hierbij willen we iedereen hartelijk danken voor 
de bloemen, cadeaus en de enorme berg kaarten 
die wij hebben ontvangen tijdens ons verblijf in 
het ziekenhuis en bij onze thuiskomst, echt 
hartverwarmend!

                                                Dinus en Alie Luning

Verhuisd

Ik ben per 1 mei verhuisd van Jan Wierengaweg 57 naar

Jan Wierengaweg 115
7963 CM  Ruinen

Mevr. J. Kelly-Dekker

Namens mijn kinderen wil ik iedereen bedanken 
voor het medeleven na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, moeder en oma

Roelie Bennink - Jalvingh

Arend Bennink

Ruinen, mei 2016

Het adres voor:

•Al uw installatie en montage

• Technisch advies en begeleiding

• Duurzaam en energiebesparend advies,

berekeningen en systemen

• Elektra, gas, water, sanitaire installatie

• 24 uur storingdienst

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
installatiepakketten

• Diervoeders

• Alles voor ruiter
en paard

• Bestrijdingsmiddelen

• Outdoorkleding etc.

• Tuinmachines 
en -gereedschap

• IJzerwaren

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



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

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

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

Meubelen - Slapen - Stoffering - Projecten - Advies - Zonwering 

De relaxfauteuil uit de de Twice-serie wordt uw 
onmisbare partner als het gaat om relaxen in een 
natuurlijke en gezonde houding. Deze fauteuil is 
oplaadbaar, heeft 3 aparte elektromotoren en de 
hoofdsteun is apart verstelbaar. U heeft dus geen 
snoeren meer over de vloer! Ontdek het comfort 
van deze stoelen. Onze medewerkers adviseren 
u graag.

Relaxfauteuil in elke 

POSITIE
VERSTELBAAR

DE IDEALE RELAXFAUTEUIL
VOOR ELKE BEZIGHEID



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

Schaapskooi Ruinen locatie Bezoekerscentrum Dwingelderveld, 
vertrek en aankomst variabel
Kijk voor info op www.schaapskudderuinen.nl

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

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

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Fietstochten 2016 onder deskundige leiding. TIP Ruinen
Elke dinsdagmiddag t/m september 2016. Vertrek 13.30 uur, deelname 
gratis, consumpties voor eigen rekening. Fietszondagen: 5 juni, 17 juli, 
21 augustus en 25 september.  Vertrek 10.30 uur Brink, Mariakerk. 
Informatie TIP kantoor Ruinen tel. 0522 - 471700, of Harmpje Smit 
tel. 0522 - 47 19 46. Deelname voor eigen risico.

Wandelen met de boswachter, 
elke zondagmiddag op stap met de gids van Natuurmonumenten. 
Ga mee, lekker de natuur in. Jas en laarzen aan en een frisse neus 
halen. De gids vertelt ook over de natuurontwikkeling in het gebied 
en natuurlijk komen de seizoenen aan bod, met de planten en dieren 
die daar bij horen.
14.00 – 15.30 uur, start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, 
Benderse 22

MEI

Vrijdag 20 mei Wijnproeverij Herberg van Rune
20.00 uur

Zaterdag 21 mei Kwak in de bak een nieuw dobbelspel
21.00 uur Café Hees

Zondag 22 mei Kamermuziek in de Mariakerk
15.30 uur Kamermuziekensemble Camerata Delft

Maandag 23 mei ‘t Neie Punt; Schilderen voor kinderen   
14.30 – 15.45 uur o.l.v. Marijke van der Linden en
 Workshop “Decopatch” door 
 Jolanda Meekhof.
 Inl. en opgave: geahooijer@planet.nl

Woensdag 25 mei           Koning Jozef is een Bangebroek door   
19.00 uur kindertoneelgroep De Boemerangetjes
                        Dorpshuis de Bastogne, Ansen

Zaterdag 28 mei Caféquiz met groepje van 5 personen
20.00 uur de laatste voor de zomer, Café Hees

Maandag 30 mei ‘t Neie Punt; Workshop handmassage,  
14.30 – 15.45 uur hoofd-/voetmassage en de rug masseren
 met t-shirt aan. Door Tessa Huipen 
 (Tessage) en Erni Everts
 (schoonheidsspecialiste). Ook kunnen   
 de kinderen hun eigen massageolie   
 maken. Opgave: geahooijer@planet.nl
 voor 23 mei!

JUNI

Zondag 5 juni Mooi Ruinen Run info
13.30 uur www.loopcircuitdewolden.nl

REGIO - Tot eind juni exposeren de twee zussen Inna Westerveld en Marrie Pruntel 
(Zus & Zus) in het gemeentehuis in Zuidwolde. Zij delen samen de hobby schilderen. 

Expositie Zus & Zus in het gemeentehuis

Inna is 55 jaar en woont in Ruinerwold. 
Zij schildert al zo’n tien jaar en heeft les 
gehad van Cor Koppenol. Door haar 
enthousiasme heeft ze haar zus enkele 
jaren geleden ook aangestoken om te 
gaan schilderen. Marrie is 58 jaar en 
woont in Havelte. Samen volgden de 
zussen de internetcursus schilderen bij 

de Art School of Painting. Veel van de
opgedane kennis vind je nu terug in hun 
werk. Werk van de zussen is te 
bewonderen op de Facebookpagina 
Zus & Zus.
De expositie is te zien in het gemeentehuis 
van Zuidwolde tot eind juni 2016 tijdens 
openingstijden van het gemeentehuis.

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

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

RUINEN - In de aankomende zomervakantie laat de gemeente een nieuwe sportvloer 
leggen in sporthal De Marse in Ruinen. Wethouder Jan van ’t Zand: ”De gemeente draagt 
de sport een warm hart toe. 

Sporthal De Marse krijgt nieuwe vloer

Het vervangen van de vloer is nodig om 
op een veilige en goede manier te kunnen 
blijven sporten in de sporthal.”

De huidige vloer voldoet niet meer aan de 
door het NOC*NSF gestelde eisen. Zo zit er 
te weinig demping in de vloer en is de vloer 

te ‘ruw’. De ondervloer in de sporthal is 
nog nooit vervangen. De toplaag is 15 jaar 
geleden vervangen. 

Na de zomervakantie voldoet de vloer weer 
aan de nieuwste eisen en dit bevordert het 
gebruiksgemak van de sporters.



Zorg dat je er
lucht van krijgt!

UNIEKE

rondvlucht

Maak nu kans op een helikoptervlucht! Ervaar het
gevoel van complete vrijheid. Hoe maak je kans
op deze fantastische trip? Schrijf  een review op
Klantenvertellen.nl over ons. Dit in de maanden
mei, juni of  juli. Like daarnaast onze
Facebook pagina. Maak kans op één
van de 105 rondvluchten!

Ga op zekerHenk Kelly
Jouw adres voor reparatie, onderhoud en APK-keuring


