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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

Struinen door het water 
in Kloosterveld 
REGIO - Door de overvloedige regenval van de afgelopen tijd begint het waterbergings-
gebied in het Kloosterveld achter Bezoekerscentrum Dwingelderveld zich te vullen. 
Werd voorheen regenwater snel afgevoerd naar de Ruiner Aa, nu gebeurt dat vertraagd. 
De voordelen van deze nieuwe manier zijn onder andere een vernatting van het 
Dwingelderveld, het grootste natte heidegebied van West Europa, en een meer 
gelijkmatige afvoer in de richting van Meppel. Dat laatste kan het verschil maken tussen 
ondergelopen kelders of droge voeten.

Beleving
Het Kloosterveld is een vrij toegankelijk 
deel van Nationaal Park Dwingelderveld 
waar iedereen ongestoord kan struinen. 
Het wisselende karakter van dit gebied 
maakt het in elk seizoen bijzonder. 
De schapen van de Ruiner schaapskudde 
kan men hier tegen het lijf lopen. 
Trek laarzen aan en ontdek dit prachtige 
gebied. 

Laarzen zijn overigens ook te leen bij 
Bezoekerscentrum Dwingelderveld.

Meer informatie
Bezoekerscentrum Dwingelderveld, 
geopend van woensdag tot en met 
zondag, is de aangewezen plek om 
informatie te krijgen, een speurtocht te 
huren of om even op temperatuur te
komen na een wandeling.

Nummer 2 - 28 januari 2015

SNOWBOOTS

nu met kOrTiNg

van 30 tot wel 50%!!!

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

Foto: Okko Vos



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

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...

Lente, zomer, herfst, ‘t hef allemaol zien kleur.
In de winter zorge wej daorveur!
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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



Zondag  1 februari
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Voorhofkerk Pesse  10.00 uur  Ds. G. van Zanden
 
Zaterdag 7 februari
De Priensenije  19.00 uur  Ds. G. Naber
 
Zondag 8 februari
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. C. ‘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

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 3 februari  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 11 februari 2015

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl



Westerstraat 16  7963 BC Ruinen
Tel. 0522 - 471216

Dit weekend een steentje extra 

bij aankoop van 

een  krentenbrood!

Steentjes sparen
=

GratIS SMULLeN

10 steentjes 

20 steentjes
30 steentjes
40 steentjes

Bij iedere besteding van e 10,00 ontvangt u eenGratIS SteeNtJeMet steentjes kunt u sparen voorgratis producten

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

GratIS bij inlevering van:



Dag inwoners van Ruinen en omgeving,
Mij is gevraagd een column te schrijven. 
Elke maand een verhaaltje.

Om u van wat luchtige, minder serieuze, 
speelse informatie te voorzien.
Lastig, of niet…schrijven is een hobby.
Ik schrijf, wanneer ik iets zie, hoor, 
meemaak, wat me raakt.

Jullie kunnen de komende tijd 
verhalen verwachten.

Over kinderen, honden, uzelf! 
Mij????
Ook ik schrijf over gebeurtenissen
in de plaatselijke winkels, op straat.
Over mijn hobby’s, het verkeer, nog 
meer.
Wat precies.. ik weet het niet, u krijgt 
wat u ziet.
U leest het of niet...
Bij mij borrelt het op, het krijgt een 
plekje...hier.
Geniet, neem het niet te serieus, ik 
houd van mensen,
moet soms om ze lachen, jullie hopelijk 
ook.. 

Nu.
De eerste maand van het nieuwe jaar.
Mijn voornemen: 
Gezond leven. 
Ik vond superfoods!
Zeewier, gojibessen, lijnzaad, 
quinoa,chiazaad….
Wondermiddelen.
Je valt er van af, eet en barst van de 
energie!
Je libido krijgt een opkikker! 

Eén van die redenen, gaf de doorslag 
in de plaatselijke supermarkt.
Mijn winkelwagentje raakte vol..
Dan mijn eerste –wat ben ik goed 
bezig- maaltijd.
Quinoa. Best lekker. Mijn jongste 
dochter vol afgrijzen:
“Mama, je eet vogelvoer!”

Een kleurrijk geheel op mijn werkblad,
Potjes vol zaadjes, pitjes, besjes, netjes 
uitgestald. 
Bezoek staat zwijgend voor mijn 
verzameling.
“Het lijkt hier wel een volière.” 
Een vergeten voordeel van superfoods?
Kan ik straks zingen? 
Meedoen aan de voice? Of beter..

Luisteren naar de huisarts die na mijn 
vorige gezondheidsbevlieging:
Allergieaanval!! vriendelijk adviseerde:
“Doe maar gewoon, dat is het beste!”

Column

minimama

Column

DE WOLDEN - Wie doet er mee met de grote De Wolden got Talentshowop vrijdag 
13 februari in De Wijk? Het Brede School Team organiseert i.s.m. Ronald Buld een 
talentenwedstrijd in De Wolden. Er wordt gezocht naar talentvolle kinderen uit de 
gemeente om op vrijdag 13 februari a.s. een spetterende show te laten zien. 

De Wolden’s got Talent

Kun jij goed goochelen, gymen, zingen, 
muziek maken, of misschien wel iets heel 
anders en wil je dat laten zien in een 
talentshow, dan word je uitgenodigd om 
mee te doen. Om zeker te weten dat de 
allergrootste talenten laten zien organiseren 
we voorrondes waarvoor je je  kunt 
schrijven, daarna hoor je of je mee mag 
doen met de grote show op 13 februari.

De voorrondes zijn op:
maandag 19 januari 15.30 uur
in de Boerhoorn, Zuidwolde

dinsdag 20 januari 15.30 uur 
in de Buddingehof, Ruinerwold
woensdag 21januari 15.30 uur 
in de Havezathe, De Wijk
donderdag 22 januari 15.30 uur 
in de Tump, Ruinen
Meld je snel aan voor één van deze 
gezellige en spannende middagen om jouw 
talent te laten zien, alleen of samen met je 
vrienden. Je kunt je aanmelden met een 
mailtje naar cultuurcoach@dewolden.nl. 
Deze informatie vind je ook in de activiteiten-
kalenders en op www.dewoldensport.nl



Heropening
Na 10 jaar schoonheidsbehandelingen gegeven 
te hebben in mijn ‘huisje’ is het nu eindelijk zo 
ver. In dit jubileumjaar openen wij de nieuwe 
schoonheidssalon, wij zijn erg trots en blij onze veel 
grotere en gemoderniseerde schoonheidssalon te 
mogen presenteren.
 
Wij nodigen u van harte uit dit te vieren met 
een hapje en een drankje tijdens de feestelijke 
heropening. Op deze dag kunt u rond kijken in de 
nieuwe behandelruimtes, de workshop/winkelruimte 
en kennis maken met het nieuw opgenomen merk 
Decléor.

Neem familie en/of vrienden mee, iedereen is 
welkom op deze feestelijke dag.

Heropening Boerlanderij Beautysalon.                                                                                                    
Vrijdag 30 Januari a.s. 15.00-21.00 uur.

Kanaalweg 5, 7932 PV Echten (Dr.)
06 - 270 285 03, info@boerlanderij.nl, www.boerlanderij.nl

Het huismerk
van DA

- zeer uitgebreid assortiment
- goede kwaliteit
- lage prijs
- leuke verpakking
- ook voor de kleintjes
- gewoon proberen

Het huismerk
van DA

Drogisterij-Parfumerie
Foto Quelle-Kado

Harry Zegeren
Westerstraat 11 - 7963 BA Ruinen

Tel. 0522 - 471454

Steenberger Esweg 31  |  7921 AX  Zuidwolde  |  telefoon: (0528) - 362 889
mobiel: 06 - 285 40 845  |  e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl 



DE WOLDEN - Het voorjaar lijkt nog ver weg maar nog even en dan is het weer tijd voor 
NL DOET! Het Oranje Fonds organiseert op 20 en 21 maart 2015, samen met duizenden 
organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet 
vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de 
mouwen te steken. 

Steunpunt Vrijwilligerswerk: NL DOET

Heeft uw organisatie nog een klus maar te 
weinig handen om het te doen? 

Dit is uw kans! Meld uw klus aan en laat 
weten dat u vrijwilligers nodig heeft om uw 
klus te klaren. Op www.nldoet.nl vindt u 
een handig klushulp en talloze tips die u 
helpen bij de voorbereiding. 

En heeft u uw klus duidelijk omschreven, 
plaats deze dan zo snel mogelijk op de site 
van NL Doet en het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk.

Financiële middelen
Heeft u onvoldoende financiële middelen 
voor uw klus? Het Oranje Fonds kan u 
daarbij helpen met een bijdrage tot € 400,-, 
bijvoorbeeld voor materiaal, entree of 
vervoer. Doe dit wel vóór 1 februari a.s.!
Het speciale aanvraagformulier en 
completen voorwaarden vindt u op 
nldoet.nl

Heeft u nog vragen over NLdoet?
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is 
telefonisch te bereiken of per mail. 
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk bevindt zich 
in ontmoetingscentrum de Boerhoorn te 
Zuidwolde, en de Havezate te De Wijk. 
Tel.: 0528 - 378686, e-mail: steunpunt-
vrijwilligerswerk@dewolden.nl, 
site: www.vrijwilligerswerkdewolden.nl 

ACTIE! 

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

van Buffalo Wax Leder 
gevoerd met imitatie wol
stalen veiligheidsneus- en zool

nu €79.95
            incl. BTW

Werklaars Walkmate

Februari, maand van 

de gebitsverzorging!

PEDIGREE 
DENTASTIX

voordeelverpakking á 56 sticks 

nu € 11.98
Voldoende voor 8 weken gebitsverzorging!!!

ADVERTEREN?
‘T RUUNDER WAOPEN!



Nu met Mobiel Bankierenapp.
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Westerstraat 54
7963 BD Ruinen Dr.
T 0522-472528
E balieruinen@wolden.nl
I www.wolden.nl

Overstappen naar 

de RegioBank?

0522 – 472528

Wij verzorgen voor u:

	 •	Het	wijzigen	
van	uw	automa

tische	

	 	 afschrijvinge
n

	 •	Het	rekeningn
ummer	wijzige

n	bij	

	 	 inkomen	insta
nties

	 •	Het	opzeggen
	van	uw	oude	r

ekeningen

€	50	cadeau
bij	onze
betaalrekening!*

DE WINST IS VOOR U!

Univé heeft geen winstoogmerk.

Daar plukt ú de vruchten van!

Sneeuw- en/of zonvakantie!
Dan is de doorlopende reisverzekering van Univé precies wat
u nodig hebt. Met de doorlopende reisverzekering heeft u in
één keer alles geregeld het hele jaar door.

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



Prijswinnaar december-puzzel: Leo Lamberts, Stofakkers 39 
Ruinen. De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te 
besteden bij Autoservice Henk Kelly, af te halen bij Marskramer/
Toys2Play Luten, Smeengestraat 21, 7963 AJ Ruinen

Januari-puzzel inleveren voor vrijdag 13 februari 2015 a.s. bij 
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeengestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij 
Vredenburg Tweewielers Ruinen.

Woordzoeker

In deze woordzoeker staan woorden verborgen. Sommige 
letters worden vaker gebruikt. De overgebleven letters vormen 
een woord. Hoe luidt dit woord?
ACHTER
BERYL
CANTO
COUPE
DECOR
EMINENT
ENFIN
EXCERPT
EXCES
EZELSBRUG
FLAIR
GEBIT

GOEDJE 
GRASMAT 
GULHEID HENGST 
HONINGDRANK 
INLEG
JOLIJT
KAMERJAS 
KILTE
KOELBAK 
KORST
LEPEL
LIGGER

LINNEN
LOKAAL
LOONTREKKER 
MECENAS
PANNE
PERSE
PIJNLIJK
RAFEL
RAKET 
SCHORS 
SNOER
SPITSUUR 

SPLEET
STOFJAS 
STRAK
TEINT
TONUS 
VERWERVING
VISIE 
WAAIER 
WOORDVOERDER
ZWENK

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

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

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!

ADVERTEREN?
 ‘T RUUNDER WAOPEN!

www.ruunderwaopen.nl
Wij zorgen dat
uw machine 
weer in 
topconditie
is!

Winteronderhoudsbeurt

tuinMAChines

Bel of kom langs 

voor een afspraak!

GRATIS
Haal

&
Breng

Service

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



marskramerluten

marskramer

luten

marskramer

luten

marskramer
luten

marskramer
luten

marskramer
luten

marskramer
luten

Het is weer
FEBRUARI !!

U kunt weer met munten betalen!! 
Per muntje e 0,50 korting!

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

Februari
heerlijke broodjes maand

                NIEUW!
Broodje Smokey Ribs 

€ 3,95
Broodje Sweet Ribs 

€ 3,95

Panini ham/kaas 
€ 3,00

Panini kip/pesto 
€ 3,00

Ruinen
Mr. Harm Smeengestraat 5 

Ruinen
Tel. 0522 - 47 17 84

www.bestariaruinen.nl

Bestaria



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. Van 1 november tot 1 april buiten de schoolvakanties 
gesloten op maandag en dinsdag.

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

Schaapskooi Ruinen, elke dag vertrekt de herder om 10.00 uur en 
keert terug om 17.00 uur. Bij terugkomst knuffelkwartiertje en schapen 
aaien. Locatie bezoekerscentrum Dwingelderveld.

Museumboerderij Pasmans Huus  groepen op afspraak 0522-472631

Voor activiteiten bij het Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen. 
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

JANUARI/ FEBRUARI

Zaterdag 31 januari Pokeren! Café Hees Brink Ruinen
20.00 uur

Zaterdag 31 januari Beugelbierparty barcompetitie 
23.00-03.00 uur De Herberg van Rune

Zondag 1 februari Zondagmiddag wandeling
14.00-15.30 uur Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen

Zondag 1 februari Kunst op zondag 
13.00-16.00 uur Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen

Zondag 1 februari Drentse Jazz in de Mariakerk te Ruinen
15.30 uur Martije “Drezz”, jazz in het Drents
 ‘Streektaal is hot en jazz is in’

Dinsdag 3 februari Valentijn workshop door 
10.00-12.00 uur Marijke v.d. Linden
 Galerie Femke Anne Brink 19d Ruinen
 Voor meer info www.femke-anne.nl

Zondag 8 februari Zondagmiddagwandeling
14.00-15.30 uur Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen

Zondag 8 februari Wie maakt de lekkerste gehaktbal? 
14.00 uur Café Hees Brink Ruinen

Maandag 9 februari Workshop rozen maken van papier 
10.00-12.00 uur door Marijke v.d. Linden
 Galerie Femke Anne Brink 19d Ruinen

Zaterdag 14 februari 90’s Party kom in gepaste kleding met
23.00-03.00 uur DJ Hoogendijk De Herberg van Rune

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

OPRUIMING WINTERCOLLECTIE

Let ook op onze superkoopjes-rekjes

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

www.boetiekdesmederije.nl

25% - 75%

Uitslagen
Hersengym 
RUINEN – Op 15 januari jl. was er weer 
Hersengymnastiek. Onderstaand de 
uitslagen.
1e ronde
1.  3 Musketiers  51 pnt.
2.  De Akkers  42 pnt.
3. Achter Ansen  39,5pnt.
4.  Slagter/van Laar  36,5 pnt.

2e ronde
1.  Taxi Rudi  58,5 pnt.
2.  Smitties  41,5 pnt.
3.  Torenakker  37 pnt
4. Vios  34 pnt.

Publieksprijzen: 
Hans van Renesse, Veronique Broos, 
Marietje van Laar en Betsy Mulder. 

Volgende wedstrijdavond donderdag 12 
februari 2015, aanvang 20.00 uur, 
De Tump, Ruinen.

DE WOLDEN - Sinds een aantal maanden wordt er eens per 6 weken op zondagmiddag 
een activiteit georganiseerd voor mensen met een beperking woonachtig in gemeente 
De Wolden, Hoogeveen of Meppel. Door een toename van het aantal deelnemers zijn wij 
op zoek naar vrijwilligers voor deze middag.

Vrijwilligers gezocht voor zondagmiddagactiviteit

Als vrijwilliger  begeleidt en ondersteunt 
u de deelnemers en helpt u mee met de 
activiteiten die deze middagen worden 
aangeboden. Hierbij kunt u denken aan 
bijv. playbackshow, bingo, carnaval of 
vossenjacht. Alle activiteiten worden 
georganiseerd vanuit ontmoetingscentrum 
De Boerhoorn te Zuidwolde.

Het aanbod van de zondagmiddag-
activiteiten zijn ontstaan uit een s
amenwerking tussen Welzijn De Wolden 
en Promens Care. Door een tekort aan 
vrijwilligers en het gevoel van eenzaamheid 
op de zondagmiddag bij deze doelgroep,
is er besloten activiteiten aan te bieden. 

Heeft u interesse of wilt u graag wat meer 
informatie rondom de activiteiten, of wat er 

van u als vrijwilliger wordt verwacht, neem 
dan contact op met Leonoor Colenbrander 
tel. 0528 - 378686 of mail 
leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl.



V.O.F. GLAS-, SCHILDERWERKEN EN ZONWERING

Westerstraat 56, Ruinen
Tel. 0522-472715 / 06-53906456

info@booyschilderwerken.nl

  Uw adres voor:
• schilderwerken
• glaswerken,
   enkel- en dubbelglas
• wandafwerking
• binnenzonwering
  

ERKEND SCHILDERS
            AFWERKINGSBEDRIJF


