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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

Taxi Rudie kampioen Hersengym

RUINEN – 9 maart jl. was er weer hersengym. 
Kampioen werd Taxi Rudi met 71 punten!

De overige uitslagen: 2. de Run(n)ers 49,5 pnt.
3. Slagter/van Laar 27,5 pnt.
4. Smitties 15 pnt.

De publieksprijzen waren voor  Wim Stam en Michel Speelman. 
Door de sponsoring: van Stichting Ruinen 1865, Welzijn De Wolden, 
Dorpsbelangen Ruinen, Regio Bank, Mevr. Kronenburg kan dit 
evenement ieder jaar weer plaatsvinden.
Het volgend seizoen 2017-2018 is er een mooi jubileum te vieren. 
Er is dan 40 JAAR HERSENGYM IN RUINEN!!

RUINEN - Het is inmiddels een vertrouwd 
bericht: de aankondiging van een nieuwe editie 
van de Tweedekans Kledingbeurs in Ruinen. 
De voorjaarsbeurs vindt plaats op vrijdag 24 en 
zaterdag 25 maart in Buitencentrum de Poort 
aan de Kloosterstraat 12 in Ruinen.

Hoewel het basisconcept van de kledingbeurs 
vast staat, zorgt de organisatie (Stichting 
Activiteiten Ruinen) iedere keer voor nieuwe 
activiteiten tijdens de beurs om de bezoekers 
te blijven verrassen. Nieuw bij deze editie 
is dat het ook mogelijk is om de beurs op 
vrijdagmiddag te bezoeken. De organisatie is 
voor deze middag een samenwerking aange-
gaan met IKC ’t Oelebrod: zij verzorgen een 
spetterende kindermiddag die in het teken van 
het thema mode zal staan.
Van de kleding en het speelgoed dat verkocht 
wordt, gaat 60% naar de inbrenger en met de 
overige 40% worden de kosten voor de 
organisatie verrekend en worden lokale 
initiatieven gesteund. In eerste instantie zal de 

Tweedekans Kledingbeurs in Ruinen
opbrengst ten goede komen aan de Avond-
4daagse Ruinen. Daarnaast kunnen andere 
lokale initiatieven worden gesteund op het 
gebied van (sportieve) activiteiten. 
Ook tijdens deze beurs is er weer veel hulp 
van enthousiaste vrijwilligers. Op de facebook-
pagina wordt de meest actuele informatie 
over de beurs vermeld, zoals bijvoorbeeld de 
inbrenglocatie. (facebook.com/Tweedekans-
Kledingbeurs).

Kleding en speelgoed kan ingebracht worden 
op donderdag 23 maart van 13.00 uur tot 
16.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Openingstijden van de Tweedekans 
Kledingbeurs zijn
Vrijdag 24 maart 2017 15.00 – 17.00 uur en 
19.00 – 21.00 uur
Zaterdag 25 maart 2017 10.00 – 11.00 uur

Voor meer informatie kan contact worden 
opgenomen via e-mail:
tweedekanskledingbeurs@hotmail.com

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

-Violen en Primula’s

-Tuinzaden

-Pootaardappelen

-Plantuien en Sjalotten

-Groenteplanten

VOORJAAR!

Kijk ook eens op onze 

vernieuwde website

www.hofmanruinen.nl

www.lensenschilders.nl

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644 



 
 

 
 

   

 

 
 
 
 
 

 

   
   

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

* 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 
* *Mr. Harm Smeengestraat 5  Ruinen

Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.nl

Bestaria
Ruinen

Er is WEEr
sOFTiJs!

 
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 

Cursus Klik & Tik succesvol
voor groep in Ruinen
RUINEN – Omgaan met de computer, voor 
velen gemak en niet weg te denken uit het 
dagelijks leven. Bankzaken regelen, de krant 
lezen, een bericht sturen, werk zoeken, maar 
ook voor veel overheidszaken kun je straks 
alleen nog door middel van een digitaal loket 
terecht. 

Er is ook een groep die minder gemakkelijk de 
weg weet in onze geautomatiseerde wereld. 

Juist voor deze groep nam de bibliotheek in 
Ruinen het initiatief door een cursus ‘Klik & 
Tik, een computercursus voor beginners aan 
te bieden. De groep leerde er de basisbegin-
selen van het omgaan met de computer en 
sloot de cursus positief af met een certificaat.

De groep cursisten in bibliotheek Ruinen met 
hun certificaat waarmee ze de cursus 
Klik & Tik afsloten



Zondag 26 maart
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. M.A.J.C. Borst

Zondag 2 april
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. C. van Zanden
Olden Kinholt 10.15 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

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 5 april 2017

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 28 maart  2017 17.00 uur worden ingeleverd via



Hees 32
7963 PB Ruinen

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

Westerstraat 16  7963 BC Ruinen
Tel. 0522 - 471216

HEERLIJK SUIKERBROOD
met 1 GRATIS druppel

Runer Rol 

nu 1 EURO!

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

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

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening: altijd scherp!

LET OP: NATIONALE OPEN HUIZEN DAG 
ZATERDAG 1 APRIL a.s.!

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM! 

GAAT U EEN WONING BEKIJKEN OF WELLICHT KOPEN?



Traonen-dal
Aj de kiender groot hebt is bosschoppen 
doon een rustige bezigheid. Veule rustiger 
dan aj ze as porken mit naor de winkel mut 
nemen. Want onderweg ien de supermarkt 
ziet ze van alles det ze geern hebben wilt.
De uutstalling mit sneup, chips, frisraank en 
sukkelao kooj niet makkelijk veurbij aj zo’n 
zeurend kiend an de hand hebt. As zo’n jon-
kie de zin niet kreg wil het nog wel ies veur-
komen det e krijssend op de grond belaandt. 
Niet gewoon rèren, nee..oorlogsgebrul. 
Het lig an de moeder hoe zuks oflöp. De ene 
mak zich barre drok ien de winkel…trekt an 

JOS Column

zo’n kiend..schrowt de frustraosie uut..
kreg de kop hoe langer hoe roojer… knep 
ien een narm…mar bereikt niks. 
Een aander pakt het beter an. Die dreejt 
zich umme..löp deur en zet een gezichte 
waor een pokeraar jaloers op zol wezen. 
De blik van; det kiend daor op de grond.. 
nee daor heb ik niks mit te maken… det is 
niet van mij.
As ze de kassa naodert is det kiend, 
veraldereerd deur alle belangstelling van 
aandere winkelaars..ien negen van de 
tien gevallen, weer stief achter heur gaon 
staon.
Ik winkelde jaoren elene,  mit oonze 
dochter. En waar knarsetaandend al die 
stellingen mit zeutigheid en veural chips 
passeerd mit een barre zeurend kiend 
naost mij. 
Resuluut “nee”bij alle vraogen um mar-
sies, chippies, sukkelao, twixen, buenos-
sen en al zuks meer. Mien kiend vunt mij 
echt niet de alderliefste moeder van de 

hele wereld. Zeker niet. Det leut ze ook 
flink marken. Ik waar stom..ik vun ook niks 
goed…aandern kregen altied wél sneup…
en ze schupte kwaod tegen de karre van 
de supermarkt. Die er uuteindelijk ook niks 
an doon kun. Mar ze har een heeeel klein 
beettie geliek.
Want…..Veur oons leup een klasgenootie 
mit heur mamme te winkelen. En ien de 
karre verdween van alles wat det magie 
anwees. Chipsen, veer verschilende zak-
ken..nutsen..marsen, sukkelao. Ze heufde 
het mar an te wiezen of het verdween ien 
de karre. Het stel passeerde zo’n stelling 
mit kladdegies (zakjes) waor aj sausies 
van maakt um te dippen. “Mamma..díe 
vindt ik lekker”zeurde het kiend. Waorop 
die moeder nao al die overdaod an vrete-
rijei en de karre  de veur oons wonderlijke 
woorden sprak “ Nee kind je ken niet alles 
dippe”. Oonze dochter keek mij an en 
lachte. Gien chips..mar gelokkig wel al 
een groot geveul veur humor….

Het is lente!!!



Stotijn notariaat & mediation, úw notaris in de regio. Waarvan akte...!

DEZE AVOND STAAT IN HET TEKEN VAN DE 
ONDERWERPEN LEVENSTESTAMENT EN 

ALGEHELE NOTARIËLE VOLMACHT

UITNODIGING VOOR EEN GRATIS INFORMATIEAVOND

HOE HOUDT U ZELF DE REGIE, OOK BIJ DEMENTIE 
OF WILSONBEKWAAMHEID?  WIE BEHARTIGT UW 

BELANGEN ALS U DAT ZELF NIET MEER KUNT? 
WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN LEVENSTESTAMENT 

OF  ALGEHELE  VOLMACHT?

Uw gastheer Johan Stotijn geeft actuele 
informatie en beantwoordt graag uw vragen.

U BENT VAN HARTE WELKOM IN DORPSHUIS 

BUDDINGEHOF, DIJKHUIZEN 66 IN RUINERWOLD
OP MAANDAG 10 APRIL A.S. 

WILT U DEZE AVOND BIJWONEN?
MELDT U ZICH DAN TELEFONISCH OF PER MAIL 

AAN VÓÓR WOENSDAG 5 APRIL. 

Toegang,  koffie en thee zijn  gratis.

A
LTIJD

 SCH
ERP!

Burg. Veenhovenplein 1  de Wijk
Westerweiden 29  Ruinerwold

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

De bijeenkomst begint om 19.30 uur
(inloop vanaf een half uur voor aanvang)

Palmpaasoptocht ‘Haantje op een stokje’, met aansluitend een magische voorstelling van 
Magic Dennis in de kantine van de sporthal (voor de allerkleinsten t/m groep 4)

Inschrijven: vanaf 13.30 uur / start 14.00 uur
Met prijzen voor de drie mooiste palmpaasstokken! 

Voor groep 5 t/m 8
Lasergamen in de sporthal! 

Inschrijven: vanaf 14.30 uur / start 15.00 uur

Volg ons op facebook voor meer informatie!

Palmpasen
Zondag 9 april 2017

Palmpaasstokken versieren
Neem donderdagmiddag 6 april 2017 je palmpaasstok mee naar 

De Jonge Onderzoeker in ’t Neie Punt.
Voor € 3,50 versier je de stok en krijg je drinken en wat lekkers!

Graag vooraf opgeven bij geahooijer@planet.nl
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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

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

Bestaria
Ruinen

NIEUW!
broodje crumpy kipburger

pistoletje kiphaasjes

pistoletje porc rib

AKTIE!

POTGROND à 70 ltr.
2 zakken

5 10,00

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



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

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

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

•	 Haarmode,	sjaaltjes,	armbanden	
	 en	kettingen
•	 Horloges
•	 Zonnebrillen
•	 VIB	babykleding	en	-speeltjes
•	 Geuren	-	dames	en	heren
•	 New	Care	voedingssupplementen

NIEUWE COLLECTIE

Voorjaar 2017

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

Kom eens binnen

en bekijk onze

voorjaarscollectie

De lente is in aantocht!

Leuke shirtjes, jasjes en vestjes

in mooie lentekleuren



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 november t/m 1 april geopend van 
woensdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. In de schoolvakanties 
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

Biljarten in ’t Neie Punt, iedere woensdagmiddag van oktober tot mei, 
aanvang 14.30 uur

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Bridge in Hotel Kuik elke donderdagmiddag van oktober t/m 30 maart 
2017, aanvang 13.30 uur, graag 10 min. voor aanvang aanwezig. 
Telefonisch aanmelden bij Bouke van Eijck, 0522-470056 voor 
11.00 uur op de speeldag.

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

MAART/APRIL

Vrijdag 24 maart  Tweedekans kledingbeurs bij 
15.00 - 17.00 uur  Buitencentrum de Poort
19.00 - 21.00 uur

Vrijdag 24 maart  ’t Neie Punt, Nationale Pannenkoekendag
  Een groep enthousiaste kinderen
  bakt pannenkoeken voor de ouderen.

Vrijdag 24 maart  ’t Neie Punt, 
19.30 - 22.00 uur  Kinderdisco/Pannenkoekenparty 
  voor kinderen van groep 7 en 8
  Opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 25 maart  Tweedekans kledingbeurs bij 
10.00 - 11.00 uur  Buitencentrum de Poort

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

Langedijk 2   7958 PJ  Koekange

Installatietechniek

Duurzame Techniek

K.J.vanDIJK

J.vanDijk

Telefoon 0522 45 13 18   info@vandijkinstallatie.nl

www.vandijkinstallatie.nl

Nieuws van De Jonge Onderzoeker
RUINEN - VVVo Ruinen kwam met het geweldige idee om gezamenlijk Palmpasenstokken te 
gaan maken. Deze vraag pakken wij graag op. 
Wij gaan met De Jonge Onderzoeker op donderdag 6 april hanenstokken maken in
‘t Neie Punt.

Zondag 26 maart  Deel je Leven met Jans Prikken en 
16.30 - 17.45 uur  Hennie Kuijer
  Mariakerk in Ruinen

Maandag 27 maart  t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
14.30 - 15.45 uur  Timmerclub voor kinderen vanaf groep 3.
  Opgave: geahooijer@planet.nl

Zondag 2 april  Lammetjesdag bij schaapskooi in Ruinen
11.00 - 15.00 uur

Vrijdag 6 april  ’t Neie Punt. Palmpasenstokken maken
14.30 - 16.30 uur  Opgave: geahooijer@planet.nl

Maandag 10 april  ’t Neie Punt. Paasstukjes maken 
14.30 - 15.45 uur  voor jong en oud
  Opgave: geahooijer@planet.nl

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

Elk kind, ook de allerkleinsten, is van harte 
welkom. Het zou fijn zijn als er ook ouders 

meekwamen om ons te helpen. Neem zelf 
een stok mee en wij zorgen voor de versie-

ring. Kosten € 3,50 incl. ranja en wat lekkers. 
Meedoen kan door je op te geven bij 
geahooijer@planet.nl onder vermelding van 
naam en leeftijd en eventuele extra hulp. 
Tijd: 14.30 - 16.30 uur.

Zondag 9 april a.s. organiseert VVVo Ruinen 
weer de Palmpasenoptocht en kunnen jullie de 
mooie hanenstokken laten zien.

ADVERTEREN?
’T RUUNDER WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

ADVERTEREN?
‘T RUUNDER WAOPEN!



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!

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

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...
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



WAOPENTIES

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Te koop
Viskar / bagagewagen

Afm. l. 1.30 / b. 0.90 / h.0.60
Prijs € 50,00

Tel. 0522 472302 / K. Stegeman

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

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

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

* 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

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

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

Karelspad 31 • 7963 DK  Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953

Binnen- en buiten-
schilderwerk,
beglazing en

alle soorten
wandafwerking

Voor onze groepsaccommodatie zijn wij op zoek 
naar een ervaren schoonmaakster. 
 -Heb jij ervaring met schoonmaakwerkzaamheden
 -Ben je elke vrijdag tot +/- 13.00 uur beschikbaar
 -Incidenteel ook op andere dagen inzetbaar
 -Zelfstandig en nauwkeurig, oftewel een aanpakker
Mail dan je gegevens en werkervaring naar 
info@boerderijmorgenland.com

Schoonmaakster gezocht

W. Flinkert- Jonker

Ik ben verhuisd 
van Stoffersweg 4 naar

Jan Wierengaweg 117
7963 CM Ruinen

Wij zijn op zoek naar 

met minimaal drie slaapkamers in Ruinen
WOONRUIMTE

Tel. 06 198 330 13

Gezocht

voor circa 3 uur, eens per 2 weken
Op maandag, dinsdag of vrijdag

Reacties: tel. 0522-851629
Fam. Van der Linde, Ruinen

Hulp in de huishouding



Het WTC ZOMERFIETSSEIZOEN gaat weer van start !!

Wielertoerclub WTC  Ruinen heeft voor het seizoen 2017 weer een aantrekkelijk 
programma.

Racefiets
Op  donderdagavond fietsen we met als doel de conditie te verhogen. We starten dan om 
19.00 uur vanaf de Brink. De eerste training is op donderdag 30 maart nadat de zomertijd 
is ingegaan. Aan deze training kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen. 
Snelheid en intensiteit zal naar behoefte en per groep worden aangepast. 
Elke zondagmorgen fietsen we vanaf 8.30 uur en ligt het accent meer op toeren met afstanden van 70 tot 80 km.

MTB
Op dinsdagavond gaan de MTB groepen op stap. Ook dan starten we om 19:00 uur vanaf de Brink.
Hierbij hebben we de volgende groepen:
    - MTB-dames basis: hierbij krijgen de dames les in techniek, niet gericht op snelheid.
    - MTB-dames gevorderd: hierbij ligt het accent iets meer op presteren.
    - MTB-heren: gemengde groep waarbij onder leiding wordt getraind, snelheid en intensiteit naar behoefte 
  van de groep.
Naar behoefte en opkomst kunnen groepen worden gecombineerd.

Zodra in het najaar de wintertijd in gaat wordt middels een whatsapp-groep al dan niet op zondagmorgen op de MTB 
gefietst, afhankelijk van weer- en terreinomstandigheden.

Clubtochten
De meeste maanden van het jaar wordt er een clubtocht op de racefiets of MTB georganiseerd.
Dit zijn tochten specifiek voor WTC- leden waar presteren en gezelligheid wordt gecombineerd.
Deze tochten worden in twee groepen met verschillende snelheid gereden.
Daarnaast organiseren we enkele tochten die open staan voor alle fietsliefhebbers al dan niet lid van de NTFU.
Kijk voor ons programma op www.wtcruinen.nl

Lid worden?
Fiets eens vrijblijvend mee op  één van onze wekelijkse trainingen of tochten!!!
Na de sfeer eens geproefd te hebben kun je eenvoudig lid worden via onze site www.wtcruinen.nl voor € 45,00 / jaar 
senior- en € 40,00 / jaar juniorlid met de volgende voordelen:
•	 Gezelligheid	en	sportief	fietsen	:	Elk	op	eigen	niveau
•	 Mogelijkheid	voor	clubkleding	met	aantrekkelijke	korting
•	 Inclusief	collectieve	verzekering	via	de	NTFU
•	 Korting	op	alle	NTFU	tochten

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 

OPRUIMING TOT 

50%
KORTING

Wij krijgen een nieuwe vloer 

in onze showroom, maar 

voordat het zover is moeten 

we eerst wat ruimte creë-

ren. Helpen jullie mee? Op 

diverse showroommodellen 

van o.a. Linteloo, Machalke 

en Leolux geven wij hoge 

kortingen. Ook een groot 

aantal klassieke kasten en eethoeken 

zijn scherp afgeprijsd. Onze showroom 

zal vernieuwd worden en is straks hele-

maal up-to-date om ook in de  toekomst 

uw woonwensen te vervullen. 

WE GAAN DE SHOWROOM
VERNIEUWEN

Een aantal van onze merken: 
Leolux | Pode | Linteloo | Machalke 
  Interstar | Bonaparte | Desso | Forbo 
Luxafl ex | Parade | Pullman | Tretford  
Quickstep | Sunway, Velux | Verosol  
Kendix | de Ploeg | Chivasso | Artimo  
| Tulipa | Auping | Eastborn


