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Wij zijn uw bank!

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

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl

Westerstraat 54
7963 BD Ruinen

Tel. 0522 - 472528

www.lensenschilders.nl

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644 

Ook weer voorradig

• Tomatenplanten

• Komkommerplanten

• Courgette
• Paprika
• En natuurlijk diverse 

                          groenteplanten

Er zijn ook weer chrysantenstekken

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

RUINEN - Op 10 juni a.s. wordt alweer de 7e Ruiner Scheperswandeltocht gehouden. 
Een mooie wandeltocht met verschillende afstanden in en rondom Ruinen. 
Onderweg kom je over de mooie heide, de velden en natuurlijk de fraaie bossen die we 
in deze omgeving rijk zijn. Op de heide bestaat de mogelijkheid dat je de schaapherder 
aantreft die met de kudde over de heide trekt, uiteraard vergezeld door de pasgeboren 
lammetjes. Een prachtig gezicht dat je niet wilt missen!

7e Ruiner Scheperswandeltocht

De wandeltocht bestaat uit vier verschillen-
de afstanden; de 5, 10, 15 en 25 kilometer. 
De 25-kilometerlopers kunnen starten 
tussen 8.00 uur en 9.00 uur, deelnemende 
wandelaars voor de afstanden starten 
tussen 8.00 uur en 11.00 uur. 

De start- en finishlocatie is ook dit jaar 
weer Hotel Kuik aan de Brink. 

Bij aanvang van de tocht staat hier de 
koffie klaar en na afloop kunnen hier de 

beentjes tot rust komen onder het genot 
van een heerlijke versnapering.

Tijdens de wandeling zijn er diverse posten 
en wordt er een gezonde versnapering 
aangeboden. 
De complete route is voorzien van pijlen, 
maar er wordt ook een routebeschrijving 
verstrekt bij de inschrijving. 
Een mooie tocht die leidt door de prachtige 
natuur in en rondom het Nationaal Park 
Dwingelderveld. Jij doet toch ook mee?



Langedijk 2   7958 PJ  Koekange

Installatietechniek

Duurzame Techniek

K.J.vanDIJK

J.vanDijk

Telefoon 0522 45 13 18   info@vandijkinstallatie.nl

www.vandijkinstallatie.nl

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

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

Puur en (h)eerlijk!

Nieuw!
Nu ook gehakt per 

250 gram verpakt

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

Karelspad 31 • 7963 DK  Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953

Binnen- en buiten-
schilderwerk,
beglazing en

alle soorten
wandafwerking

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

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Voor uw complete
• tuinaanleg • onderhoud
• renovatie • bestratingen

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

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

VERHUUR
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Personenauto’s

Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

ADVERTEREN? 

‘T RUUNDER 
WAOPEN!

www.ruunderwaopen.nl



Zaterdag 20 mei 
’t Neie Punt Ruinen 18.30 uur Ds. G. Naber 

Zondag 21 mei 
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. B. Th. Urgert
 
Donderdag 25 mei Hemelvaart
PKN-Mariakerk Ruinen 09.30 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Dr. C. J. ’t Lam

Zondag 28 mei 
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Dr. C. J. ’t Lam

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

SCHEIDINGSDESKUNDIGE Margriet Steenbergen
www.deskundigscheiden.nl / info@deskundigscheiden.nl
Telefoonnummer 0528-251975 en/of 06-15949896
Spreekuurlocaties Hoogeveen – Meppel – De Wolden – Zwolle – Assen

Pedicurepraktijk Voeties
Diabetische, Reumatische en Oudere voet. Nagelreparatie, Nagelregulatie, 
Anti-druk techniek, Orthesiologie en Cosmetische voet.
Arina de Jonge - Medische 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 RUINEN Tel. 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
Schoolstraat 4  7941 CA 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 31 mei 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 23 mei 2017 17.00 uur worden ingeleverd via

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl



€ 6,50

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

Bestaria
Ruinen

HALVE HAAN
SCHOTEL 

Voor wie is de Rabo BasisHypotheek?
De Rabo BasisHypotheek is voor iedereen, maar sluit met name
aan op de doelgroep starters en op oversluiters, doorstromers met
een bestaande Annuïteiten- of Lineaire hypotheek.

Wat kenmerkt de Rabo BasisHypotheek?
1. Lagere rente voor alle rentevaste perioden.*
2. Een Annuïteiten- of Lineaire hypotheek met goede 
basisvoorwaarden.
3. Mogelijk met Nationale Hypotheek Garantie.
* Vraag onze adviseurs naar de voorwaarden.

Bent u benieuwd naar wat u kan lenen? Kom langs tijdens onze
inloopmiddagen op dinsdag van 16.00-20.00 uur aan Donau 12
in Hoogeveen of op onze locatie in Diever.



VEKAANSIE
Wij waren een dag of wat vot mit de caravan. 
Een hele kleine caravan. As er ien drokke 
zomermaonden op de campings gien plekkie 
meer vrij is dan kiekt de beheerders nog wel 
ies toegeeflijk as ze det kleine doppie ziet 
staon. “’O..die kuj achter de schuur wel kwiet” 
is dan de oplössing van het stao-probleem.
Makkelijk, zo’n doppie waor ien aj allent het 
hoogneudige viendt. Bovenlanges kassies 
veur boeken, spellegies, toilettassen en det 
soort dingen. Een bedde, een kleraoziekaste, 
een gasstel mit een klein kassie veur pannen 
en koppies en zo en een tweejpersoonszit-
tie. Daor kuj, as det neudig is, ook een darde 
bedde van maken. Meer as dit hef gien 
meensen ien feite neudig. Gien zorgen over 
een neej terras, dubbel glas, zunnepanelen, 
en of ie mit een schildersbeurt ien de kamer 
veur wit of gries zult kiezen.
Het mooie van een paar dagen ien det 
vekaansiehokkie is daj er niks heuft. Ie slaopt 
uut, uutgebreid onder de douche, even op de 
fietse naor de winkel veur krantje/croissantje, 
late een morrengbrökkie en een koppie thee 
en dan de keuze; een tocht deur de umgeving 
of een leesbook.
Op de weg naor de kust hadde wij die olde 
cd van Marga Kool op ezet..die van Hoe een 
Dreentse man op vekaansie giet. Eigenlijk giet 
det er over hoe graag de Dreentse mannen 
ien huus blieft….
Het was kold buten; misschien is het al wat 
op eknapt aj dit leest meensen..mar WAT 
WAS HET KOLD begun mei. Wij keuzen veur 
een dag lezen. Het mit gebrachte kacheltie 
hadden wij ien de caravan al die jaoren nog 
nooit an ehad. Mar now was het hard neudig. 
Ien de waarmte wordde wij al rap wat 
doezelig en wij zagen mekaars knikke-
bol-gedrag an de overkaante van het zittie. 
Och ja, as het vekaansie is..wat let oe dan um 
even op det bedde te gaon liggen…
De dag gunk gauw umme. Wij deden scrab-
ble en drunken een borrel. An de overkaante 
van de taofel zag ik an het gezichte van 
mien geliefde det e net zo geern ien huus de 
holtkachel an emeuken zöl hebben. Dag tweej 
besleuten wij um een ende te fietsen. Mar 
zomertemperatuur was het nog lange niet. 
Haanzen en mussen weer. De darde dag leup 
de camping compleet leeg; nao tweej dagen 
kolde en gien goeie veuruutzichten ene grote 
optocht/uuttocht van campers en caravans.
Mien man har tegen de eigenaar van de 
camping ezegd det wij wel ies weer kwamen 
as het warmer zöl worden. Hij rekende of en 
wij pakten krachtdadig ien. Nog nooit zo rap 
reisklaor estaone.
Ien huus har mien andere helfte haoste gien 
tied um de spullen uut de caravan te helpen 
halen. Hij har ien één oogopslag ezene det het 
grös er ook wel of mug….
Krap een kwartier later toerde hij op zien 
zitmeejer fluitend de tuun rond. Zo bliede har 
hij dreej dagen niet toe-ekeken.
Marga Kool har geliek. Er is nog weinig 
veraanderd; mien Dreentse man beleeft het 
mooiste moment van de vekaansie as hij de 
toren van het dorp weer kan zien. Dan straalt 
hij van oor tut oor. En komp hij bij op 
De Mooiste Camping Van Het Hiele Laand…
zien eigen tuun.

JOS Column

Bloedstollende workshops in 
Bibliotheken De Wolden 
Spannende Boeken Weken 9 t/m 25 juni
RUINEN - In het kader van de Spannende Boeken Weken organiseren de bibliotheken in 
De Wolden ‘bloedstollende’ schrijfworkshops. Mensen die altijd al een spannend (kort) 
verhaal wilden schrijven, kunnen meedoen aan de schrijfworkshop van Marja West. 
Marja leert de deelnemers de do’s en don’ts. Opbouw, personages, dialoog, 
spanningsboog, alles komt aan bod in deze drie uur durende workshop.

Marja West Marja West (IJhorst) debuteerde 
in 2015 bij Ambo|Anthos Uitgevers met 
haar thriller Uitgeteld. 

In 2016 verscheen haar tweede thriller bij 
dezelfde uitgeverij onder de titel Echte 
barkeepers heten Henk. Momenteel werkt 
ze aan haar derde roman De laatste zomer 
van Wouter Bolhuis. 
Naast papieren boeken schrijft Marja West 
luisterseries voor Storytel de ‘Storytel 
originals’. In april 2017 verscheen haar 
eerste luisterserie Gelukkig zijn we familie. 
Later in 2017 verschijnt er een tweede van 
haar hand. Verder schrijft zij korte verhalen. 

Spannende Schrijfwedstrijd Bibliotheken, 
het Algemeen Dagblad en Stichting Col-
lectieve Propaganda van het Nederlandse 
Boek (CPNB) slaan de handen ineen voor 
de Spannende Schrijfwedstrijd.
Op zaterdag 3 juni a.s. staat er in het 
Algemeen Dagblad een oproep om een 
spannende vakantieverhaal van maximaal 
1000 in te sturen.

De schrijvers in spé die met hun korte 
verhaal kans willen maken in de landelijke 
Spannende Schrijfwedstrijd van het Alge-
meen Dagblad, CPNB en bibliotheken krij-
gen na afloop van de workshop van Marja 
West redactie en feedback op hun verhaal! 

Bloedstollende workshops 
De workshops starten allemaal om 
19.00 uur en duren tot 22.00 uur:
Donderdag 18 mei Bibliotheek Ruinerwold
Dinsdag 23 mei Bibliotheek Zuidwolde
Maandag 29 mei Bibliotheek Ruinen
Donderdag 1 juni Bibliotheek De Wijk
Opgave via de plaatselijke bibliotheek.

Spannende Boeken Weken
Tijdens de Spannende Boeken Weken 
van 9 t/m 25 juni a.s. wordt kwalitatief 
hoogstaande misdaadliteratuur onder de 
aandacht van een breed lezerspubliek 
gebracht.

De campagne van 2017 staat geheel in het 
teken van de thriller als vakantieboek.

DE WOLDEN - Anderhalf jaar geleden heeft het bewonersini-
tiatief Glasvezel De Wolden in de hele gemeente gepeild of er 
behoefte was aan een glasvezelnetwerk. 
Ruim 80% van de huishoudens in De Wolden gaf aan dat een 
glasvezelnetwerk welkom en ook noodzakelijk was en tekende 
de intentieverklaring waarin stond: “ja, als er een glasvezel-
netwerk wordt aangelegd door dit bewonersinitiatief en de 
abonnementsprijzen zijn net als elders in het land, dan neem ik 
een abonnement”. Op basis van die 80% 
beloofde abonnementen is er financiering binnengehaald en 
zijn er plannen voor de aanleg gemaakt. 
Er is een aannemer gecontracteerd, er zijn materialen besteld, 
de aanleg kon van start!

Hoe zat het ook al weer met de glasvezelaanleg?

Inmiddels gaat de aanleg van het netwerk 
ook van start in Ruinen. 
Er wordt al geschouwd en het zal niet lang 
meer duren of de eerste graafmachines 
rijden de straten binnen om de sleuven 
voor de glasvezelkabels te graven. 
Geweldig toch, dat het Glasvezel 
De Wolden gelukt is om dit allemaal voor 
elkaar te krijgen. Gewoon bewoners zoals u 
en ik die voor heel De Wolden een dermate 
goed netwerk aanleggen dat er al een 
Europese prijs aan is toegekend!

Wat we echter niet moeten vergeten, is dat 
het geld dat het bewonersinitiatief heeft 
kunnen lenen, ook weer een keer terug-
betaald moet worden. Alle huizen worden 
gratis aangesloten. Dat klopt. Maar die 
aansluitingen kosten wel geld. 
Glasvezel De Wolden betaalt dat voor 
iedereen in De Wolden. De enige tegen-
prestatie die van u wordt verwacht is: neem 
een abonnement! De keuze is enorm, van 
simpel internetabonnement met 1000 Mbit 

voor 1 euro per dag tot de meest uitge-
breide alles-in-één pakketten met snel 
internet, haarscherpe tv via glasvezel en al 
dan niet onbeperkt bellen. Letterlijk voor elk 
wat wils. Supertevreden over uw huidige 
provider voor tv en/of bellen? Hou die dan 
gewoon en neem via ons netwerk een 
abonnement op het supersnelle internet 
dat onze providers leveren. Klaar voor 
een compleet nieuwe kijkervaring met alle 
gewenste opties en voor ongestoord en su-
persnel internet, tv kijken en bellen? Neem 
dan een wat completer pakket af. 

Maar neem in ieder geval een abonne-
ment. Het bewonersinitiatief Glasvezel De 
Wolden krijgt van elk abonnement een klein 
bedragje binnen en met al die bedragen bij 
elkaar kunnen de leningen afgelost worden. 
Zo simpel is het. Meer dan 80% van de 
huishoudens, ook in Ruinen, gaf destijds 
aan een abonnement te zullen nemen. Nu 
is het moment: zet die intentieverklaring om 
in een abonnement!



Hees 32
7963 PB Ruinen

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

DIGITALE

PAS
FOTO’S

Direct klaar!

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
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Feestelijke viering afronding 
renovatie Jan Wierengaweg
RUINEN - Na een periode van ingrijpende verhuizingen, hard werken, veel bouwen en 
tot slot de renovatie van de Jan Wierengaweg, was het 2 mei jl. tijd voor een feestelijke 
opening in Ruinen.
Stratenmakers legden in de week voor de opening de laatste hand aan de bekleding van 
de straat. Er is jarenlang hard gewerkt aan de Jan Wierengaweg in Ruinen. 
Vanmiddag werd er samen met bewoners, wethouder Jan ten Kate en Marcel van 
Halteren (manager Wonen Actium) feestelijk stilgestaan bij de afronding van deze 
werkzaamheden.

Dorpshuis ‘t Neie Punt
De herinrichting van de Jan Wierenga-
weg heeft alles te maken met de komst 
van dorpshuis ’t Neie Punt, dat in nauwe 
samenhang is gebouwd met de nieuwe 
woningen en appartementen voor ouderen.

De bijzondere samenwerking tussen 
woningcorporatie Actium, Zorgcollectief 
Zuidwest-Drenthe, het verenigingsleven en 
gemeente De Wolden resulteerde in een 

prachtig nieuw dorpshuis en in drie 
appartementengebouwen. 
Tijdens de plechtigheid werden de nieuwe 
namen door bedenker de heer Smit 
onthuld. 

Actium organiseerde op verzoek van 
bewoners een namenwedstrijd voor de 
drie appartementengebouwen nabij ’t Neie 
Punt. De namen Fazant, Patrijs en Korhoen 
kwamen als winnaar uit de bus.

Foto: Femke Anne

RUINEN - Woensdagochtend 10 mei jl. 
heeft Femke Anne in het kader van de 
kinderkunstroute in Ruinen, een initiatief van 
basisschool ‘t Oelebröd, vier groepen van 
de school op bezoek gehad. 

Ze gaf een rondleiding in haar winkel en 
atelier en in de galerie heeft zij een 
toelichting gegeven hoe zij abstract werk 
maakt. 

Femke Anne heeft zich daarna door de 
kinderen laten adviseren welke kleuren zij 
het beste kan gebruiken voor een 
schilderij dat zij nog niet helemaal af heeft.
 
De kunstenaars en kunstenaressen in de 
dop mochten laten weten welk schilderij 
ze het mooiste vonden. 

En tot slot mochten alle, ongeveer 
40 kinderen, een vogeltje schilderen op het 
bankje voor de galerie. 
‘Wat een heeerlijke ochtend, 
puur genieten!’, aldus Femke Anne.

Ruiner basisschoolkinderen ’t Oelebröd 
in de ban van kunst

Nachtvlinders spotten Dwingelderveld
Op vrijdag 19 mei a.s. kun je nachtvlinders 
spotten in het NP Dwingelderveld.  
De lakens worden gespannen, het licht  
geprojecteerd en de stroop gesmeerd.
Kom naar het Bezoekerscentrum 
Dwingelderveld en neem een kijkje in de 
wereld van de nachtvlinders. 

In Nederland zijn heel veel verschillende 
soorten nachtvlinders, voor de meeste 
mensen een onbekende wereld. Wat dacht 
je van de bloeddrupjes, uilen of 
nachtspanners. Een gids van 
Natuurmonumenten is aanwezig om je te 
helpen de soorten op naam te brengen. 
De activiteit is van 20:30 uur tot 23:30 uur 
en start bij het Bezoekerscentrum 
Dwingelderveld, Benderse 22 Ruinen. 
Aanmelden is verplicht en kan via de 
website of bij het bezoekerscentrum.
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

Kleurrijke heidewandeling
Voor een kleurrijke wandeling neemt de 
gids je op 20 mei 2017 mee door het bos 

en langs de heide waar je onderweg de 
vennen ziet met prachtig wapperende 
veenpluis in mei.
 
Als witte watten wapperen ze in de wind. 
Het zijn de zaadpluizen van het veenpluis.

De wind voert ze naar nieuwe groeiplaatsen 
langs venranden en in veentjes.
Je ziet mooie vergezichten over de heide 
en ontdekt de soortenrijkdom van het 
Dwingelderveld. 

Enkele tips:
Trek stevige waterdichte schoenen of 
laarzen aan, vergeet je verrekijker niet en 
fototoestel meenemen is leuk! Controleer 
jezelf op teken na een bezoek aan de 
natuur.
Deze wandeling is geschikt voor kinderen 
vanaf 9 jaar.

De start is vanaf de parkeerplaats van het 
familiepad Achter ’t Zaand en vindt plaats 
van 14:00 tot 16:00 uur. 
Aanmelden is verplicht en kan via de 
website of bij het bezoekerscentrum.
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl



M E I M A A N D  B R O E K E N M A A N D
Op maandag 1 mei is onze 
broekenactie van start gegaan!
O n z e  b ro e k e n c o l l e c t i e  h e e f t 
v o o r  i e d e re e n  E E N  B R O E K 
M E T  D E  P E R F E C T E  PA S V O R M

O p  a l l e  b ro e k e n  o n t v a n g t
u  m a a r  l i e f s t  2 0 %  k o r t i n g *

*Deze actie 

loopt t/m 

31 mei 2017

Boetiek De Smederije | Westerstraat 12 Ruinen | 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl

We  h e b b e n  m e r k b ro e k e n  v a n  o . a .
M A C ,  Z E R R E S ,  A N G E L S ,  D R E A M S TA R 
e n  E N J O Y

G r a a g  t o t  z i e n s  i n  o n z e  w i n k e l

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

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

Steentjes sparen
=

GRATIS SMULLEN

10 steentjes 

20 steentjes
30 steentjes
40 steentjes

= 6 Zachte bollen
 wit-, tarwe- of krentenbol
= 1 Suikerbrood
= 1 Appeltaartje
= 1 Halve meter Taart

GRATIS bij inlevering van:

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



VERHUISBERICHTEN
Verhuisbericht

Mevr. J. Hagedoorn-Beugel
is verhuisd naar

’t Neie Punt
Jan Wierengaweg 141

7963 CM Ruinen

Wij zijn verhuisd van Esweg 59 naar

Jan Wierengaweg 31
7963 CM Ruinen

Henk en Tonny Wilmink 
Tel. 475931

Kijk voor meer informatie 
over deze activiteit op 
www.vvvoruinen 
en volg ons op facebook. 

Fiets-oriëntatietocht 
Vanaf 13.00 uur inschrijven 

bij Café Hees

Hemelvaartsdag Ruinen
Donderdag 25 mei 2017

 
Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

www.zzwd.nlMaaltijdservice Thuis
Dwingeloo, De Weyert, T. 088 - 9684028 
Havelte, De Molenhof,  T. 088 - 9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088 - 9684067 

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...

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!



Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de 

Waarom verder zoeken
als u in uw dorp terecht kunt.

Westerstraat 54, Ruinen

De Wolden
Financiële dienstverlening

0522 - 472 528         balieruinen@wolden.nl

Onafhankelijk
Hypotheekadvies bij uw

Hypotheekspecialist!
De Wolden Financiële Dienstverlening

Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.

Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon,
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING

en vele anderen. 

1e gesprek gratis!

Zelfstandig Adviseur

Voor het vervangen of repareren 
van uw rieten dak.

Ook voor onderhoud bent u bij ons 
aan het juiste adres!

Marco van der Zandt

Stoffersweg 17 • 7963 BH Ruinen
T. 06 510 273 10 • E. info@passievoorriet.nl

www.passievoorriet.nl

glas
schilder
afbouw advies

Altijd GRATIS advies op maat 

en vrijblijvende prijsopgave!

brinkhof advies
Achterma 11 7963 PM Ruinen
Tel.: 0522 - 47 25 66
E-mail: brinkhof@brinkhofadvies.nl
Website:  www.brinkhofadvies.nl

Brinkhof advies
Onderdeel van Brinkhof glas en schilderwerken b.v

glas
schilder
afbouw advies

Altijd GRATIS advies op maat 

en vrijblijvende prijsopgave!

brinkhof advies
Achterma 11 7963 PM Ruinen
Tel.: 0522 - 47 25 66
E-mail: brinkhof@brinkhofadvies.nl
Website:  www.brinkhofadvies.nl

Brinkhof advies
Onderdeel van Brinkhof glas en schilderwerken b.v

 
 

 
 

   

 

 
 
 
 
 

 

   
   

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Koga, Gazelle, Batavus, Sparta, MultiCycle, 
Cortina, Merida, Loekie en Alpina

* Zeer scherp geprijsde overjarige fietsen

* Assortiment van klein tot groot (Geen e-bikes) 

* Voor onderhoud en reparaties kunt u bij  ons 
terecht, ook  voor e-bikes  

 
Brink 39      7963 AB Ruinen      Tel. 0522-471277 

E: info@vredenburgbiketotaal.nl 
* *



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

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

Schaapskudde Ruinen 
kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl

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

Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen 
Openingstijden: mei en juni: dinsdag-,woensdag- en 
donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.
Juli, augustus en september; dinsdag-,woensdag- donderdag- 
en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. In de herfstvakantie 
2x een woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.
Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Zomeravondbridge in Hotel Kuik iedere dinsdagavond t/m 
29 augustus van 19.45-23.00 uur, aanmelden vóór 15.00 uur op de 
speeldag, tel. 06-30244004.

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

Fietstocht TIP Ruinen 2017, onder deskundige leiding, elke 
dinsdagmiddag t/m september 2017.
Vertrek 13.30 uur vanaf De Brink voor de Mariakerk. 
Deelname gratis, consumpties voor eigen rekening.

Fietszondagen op 21 mei, 25 juni, 16 juli, 13 augustus en 
24 september. Vertrek is dan, 10.30 uur vanaf De Brink voor de 
Mariakerk. Info TIP kantoor Ruinen, tel. 0522-471700 of 
Harmpje Smit tel: 0522-471946. Deelname voor eigen risico.

’t Neie Punt. Op woensdag in de oneven weken is er van 
15.30-16.30 uur internetcafé.
Gratis advies en eerste hulp. Neem hiervoor je eigen laptop, 
telefoon of tablet mee.

’t Neie Punt. Iedere 1e woensdag van de maand van 
10.00 – 11.30 uur is er Creatief intuïtief schrijfcafé. Hou je van 
schrijven maar weet je niet altijd waarover? 
Kom dan eens meedoen in het schrijfcafé. Je krijgt opdrachten 
waarmee je vanzelf tot schrijven komt.
Neem zelf prettige pen(en) en papier mee! Wil je meer weten? 
Neem gerust contact op met Cokkie Kraan, 06-42460014.

MEI
Vrijdag 19 mei ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
15.30 – 16.45 uur Kookworkshop
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 27 mei Pinkenpop
15.00-00.30 uur Festivalterrein Ruinerdijk 21, Ansen

Dinsdag 6 juni ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Timmeren en verven voor Vaderdag
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 9 juni ’t Neie Punt,
19.30 – 22.00 uur Kinderdisco voor groep 7 en 8

Vrijdag 9,  Volksfeest Ansen
zaterdag 10 en  
zondag 11 juni
   
Zaterdag 10 juni 7e Scheperswandeltocht
08.00 uur div. afstanden start v.a Hotel Kuik

Maandag 12 juni Sminck Medische Dienstverlening   
19.00 – 22.00 uur Cursus BLS (Reanimatie + AED)
 Opgave via info@dorpshuisruinen.nl

ADVERTEREN?
‘T RUUNDER WAOPEN!

Woensdag 14 juni Voorinschrijving Avond4daagse in 
19.00 – 21.00 uur ’t Neie Punt

Vrijdag 16 juni ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
15.30 -16.45 uur Kookworkshop 
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 16 juni ’t Neie Punt
19.00 uur Da Capo klarinet ensemble

Zondag 18 juni Mooi Ruinen Run
 Start Café Brinkzicht/Hees

Woensdag 21 juni ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Zomer-Bingo voor iedereen/ voor jong   
 en oud.
 Opgave: geahooijer@planet.nl 
 of bij Welkom ZZWD

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Evenementen kunt u aanmelden op: TIP@RUINEN.NET

* 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




