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ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

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 

RUINEN - Op zaterdag 22 april a.s. opent het vierde seizoen waarin Zwembad Ruinen 
zelfstandig opereert. Dankzij de inzet van een grote groep enthousiaste vrijwilligers, 
trouwe Vrienden en betrokken sponsors kan het zwembad niet alleen het hoofd boven 
water houden maar ook doorlopend werken aan betere en milieubewuste voorzieningen 
die passen bij een familiezwembad.

Activiteiten, zwemlessen en 
evenementen 
Ook dit jaar kunnen zwemliefhebbers 
deelnemen aan de wekelijkse activiteiten: 
zwemtraining, aquasporten, peuter-
zwemmen en, dit jaar voor het eerst: 
zeemeermin zwemmen voor kinderen vanaf 
8 jaar. Daarnaast worden er zwemlessen 
gegeven voor de diploma’s A, B en C, die 
in één seizoen gehaald kunnen worden. 
Gedurende het hele seizoen worden 
er bovendien vele evenementen 
georganiseerd zoals Dauwzwemmen, 
Midzomernachtduik, Auto te water en de 
Zwemvierdaagse. Net als vorig jaar wordt 
het seizoen afgesloten met een heuse 
mini-triatlon.

Open Dag op 6 mei
Op zaterdag 6 mei houdt Zwembad Ruinen 
van 13.00 tot 17.00 uur Open Dag. 

Het zwembad is dan gratis geopend voor 
iedereen. Om 14.00 uur die dag wordt het 
geheel nieuwe springkussen op de 
speelweide feestelijk geopend. 

De aanschaf van deze nieuwe attractie is 
mogelijk gemaakt door de Vrienden van het 
zwembad, de Stichting Ruinen 1865 en De 
Jong & Laan accountants.

Meer informatie over alle activiteiten in 
Zwembad Ruinen is te vinden op 
www.zwembadruinen.nl.

Zwembad Ruinen opent
nieuw zwemseizoen op 22 april

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

NÚ ook in ons
assortiment:

VASTE PLANTEN!!

Tevens geraniums 

en andere zomerbloeiers



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

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

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

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

Karelspad 31 • 7963 DK  Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953

Binnen- en buiten-
schilderwerk,
beglazing en

alle soorten
wandafwerking



Zondag 23 april 
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. P.J. van Ool
 
Zondag 30 april 
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. E. van Beesten

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 3 mei 2017

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 25 april  2017 17.00 uur worden ingeleverd via



Hees 32
7963 PB Ruinen

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

 
 

 
 

   

 

 
 
 
 
 

 

   
   

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

* 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 
* *

Langedijk 2   7958 PJ  Koekange

Installatietechniek

Duurzame Techniek

K.J.vanDIJK

J.vanDijk

Telefoon 0522 45 13 18   info@vandijkinstallatie.nl

www.vandijkinstallatie.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

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



VEURJAOR
Elke dag meer greun an de takken en 
twiegen. Elke dag het grös een beettie hoger, 
de tied van tweej maol meejen ien de weke 
en achter de grösmachiene is anstaonde. 
De meertbleujers of tielozen staot ien volle 
bleuj, net as de blauwe droevies en crocus-
sen. En de eerste vrogge tulpen laot al een 
beettie zeen ien welke kleur ze dommiest 
staot te straolen.
As kiend al wordde ik barre bliede van het 
veurjaor. De eerste speenkruudbloempies 
bij oons vrogger ien de slootswal waren 
vaste en zeker veur op het vaassie van mien 
mamme. Ik heb ies alle vrogge viooltiess of 
eplokt um ze zunder staalties an mamme te 
geven; ze har ze verdeend vun ik. Det ze er 
niet bliede mit was, die kale border, snapte ik 
pas jaoren later.
Zingend leup ik deur de tuun en langs de 
akkers want veurjaor mak bliede. Ook toen 
al. De veugels bint al weken ien de weer 
ewest. Het hof maken..een huus bouwen..
en dan mar wachten tut moe uut ebröd is en 
er begunt kan worden mit het brengen van 
de keverties, pierties, rupsies en meer veur 
veugelties weenselijke eterije. En de keutel 
metene weer mitnemen en argens buten al 
vleegend weer laoten vallen. Sjonge jonge..
manleu, ie hadden ook as veugelvader 
geboren kunnen worden; deenk daor mar ies 
an aj een luier mut verschonen.
Ik krege ien het veurjaor een knienegie.  Ien 
een mooi hokke. En waar zo bliede as een 
kiend mar kan wezen mit zo’n knuffelding. 
De bosschop det ik er goed veur mus zorgen 
heurde erbij. Natuurlijk zöl ik goed veur 
zorgen. Ik waar toch bliede mit dieren?
Wekenlaank voorde ik trouw det mooie 
knienegie. En op bevel van mien oldeleu 
wordde zaoterdags het hokke uut emest. 
Zo as het heurt. Ze hölden het goed ien de 
gaten. En toen kwamp de zomer. Mit mooi 
weer, fietsen mit vriendinnen, veule naor het 
zwembad. Knikkeren, tollen, laandverpik-
kertie. Hoele-hoepen was hielemaol ien de 
mode. Het was veurjaor en wij waren drok 
mit hiel veule spellegies.
Mien pappe vreug alle dagen; “ Hej het knien 
evoerd?” verontwaordigd zee ik det ik det 
NATUURLIJK EDAONE HAR. Een poossie 
gunk det zo. Ik vergate het knien as ik gung 
zwemmen of tollen of hoela-hoepen. 
Toen mien breur lachte as ik leuge over het 
voeren van het knienegie har ik wakker 
mutten wezen. Mar nog tweej dagen leug ik 
det ik WEL evoord har..terwijl det niet zo was. 
Tut mien va mien leugens zat was en mij 
opdracht gaf rap het hokke te verscho-
nen; de mest zat volgens hem zo hoge det 
het knien de kop stootte as ze leup. Ikke 
foeterend mit de kaore naor buten. Naor 
het hokke. Toen wus ik waorum mien breur 
elachen har. Het knien was al tweej weken 
verkocht. Ik kieke naor buten en zie de trouw 
van de veugelvaders..en ik holle nog altied 
van het veurjaor.
JOS
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Zuurstoftherapie pakt rimpels aan
PESSE – Bij Schoonheidssalon Marleen kan men van nu af aan terecht voor een 
effectieve aanpak van rimpels en het verbeteren van de verouderde, vale of doffe huid. 
De nieuwe behandeling, genaamd DermaOxy zuurstoftherapie, zorgt voor 
huidversteviging en rimpelvermindering, zónder chirurgische ingrepen. 
Tijdens de open dag op vrijdag 28 april van 10.30 uur tot 15.30 uur kan iedereen die zich 
hiervoor heeft ingeschreven, een gratis proefbehandeling krijgen.

“Naarmate we ouder worden vermindert de 
toevoer van zuurstof naar de huid. 
Hoe minder zuurstof de huid kan opnemen 
hoe slechter de stofwisseling tussen de 
cellen werkt”, legt schoonheidsspecialiste 
Marleen Bakker uit. “Een vale huid, rimpels 
en huidverslapping is het gevolg.
 
Met DermaOxy zuurstoftherapie wordt 
een betere doorbloeding, aanmaak van 
collageen voor een stevige huid en effec-
tieve aanpak van rimpels bewerkstelligd. 
Zuurstoftherapie kan al worden toegepast 
als de eerste rimpels/lijntjes zichtbaar zijn”.

De schoonheidsspecialiste is zeer 
enthousiast over de methode, die uniek 
is in deze regio. “De DermaOxy zuurstof-
therapie spreekt me vooral aan omdat het 
lichaamseigen is. M.a.w. het lichaam wordt 
zélf aan het werk gezet om actief te 
worden. Er komen dus geen chemische 
stoffen bij kijken. Niet alleen de conditie, 
maar ook alle functies van de huid 
verbeteren. Al na één behandeling is er 
zichtbaar resultaat. Voor het beste resultaat 
is het raadzaam een kuur van zes 
behandelingen te ondergaan”, vertelt 
Marleen.

Over de behandeling legt Marleen het 
volgende uit: “De huid wordt zorgvuldig 
gereinigd. Met een peeling worden de dode 
huidcellen verwijderd waarna de 
behandeling plaatsvindt met de 
DermaOxy; een machine die 90 procent 
geconcentreerde zuurstof produceert. 
Met een airbrush wordt een speciaal 
ontwikkeld serum op het gezicht 
aangebracht.

Vervolgens wordt er 2 tot 3 keer zuurstof 
over de huid ‘geairbrushd’.
De zuurstofbehandeling zorgt ervoor dat 
het serum dieper in de huid aangebracht 
wordt. Een behandeling duurt ongeveer 30 
tot 45 minuten en het resultaat is 
opmerkelijk: fijne lijntjes en rimpels worden 
zichtbaar minder, de huid ziet er jonger uit 
en voelt fris aan, de vochtbalans in de huid 
wordt hersteld, de huid toont levendigheid, 
vitaliteit en straalt weer. Ook de elasticiteit 
en de structuur van de huid verbetert.”

Reserveren voor een proefbehandeling op 
28 april a.s. is mogelijk.

Kijk in de advertentie verderop in dit blad 
voor de contactgegevens.

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

Droogloop- en
schoonloopmatten

diverse maten en kleuren

Kokosmatten
ook op maat voor u gesneden

Grasmatten
Rubbermatten
Laarzentray’s
Mattenkloppers



Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Vergadering van
uw bedrijf of
vereniging?

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

Vergaderruimte
met div. faciliteiten, o.a. beamer /catering

(geschikt voor groepen tot ± 100 pers.)

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

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

www.natuurlijkonderdak.nl 

Jong en dynamisch, met vakmanschap en kwaliteit hoog in het vaandel, dat is wat ons 

typeert. We leveren altijd perfect werk af en zijn lid van de Vakfederatie Rietdekkers. 

Dit betekent voor u nog eens een extra waarborg op het gebied van kwaliteit.

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG 

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION
altijd scherp!

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

Let op: U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold
dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur



 
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 

REGIO - In de vakantieperiode van 24 april tot en met 7 mei bruist het bij bezoekers-
centrum Dwingelderveld. Jong en oud kunnen zich vermaken met verschillende 
activiteiten en excursies. Zoals huifkarritten, reeëntochten en wandelingen met de 
boswachter. 
Speciaal voor kinderen zijn er ook OERRR-dagen, wildwandelingen (9 - 12 jaar) en 
natuurontdektochten (4 – 8 jaar). Het bezoekerscentrum aan de Benderse 22 in Ruinen 
is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Vooraf aanmelden voor de excursies en 
activiteiten is nodig en kan via www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld. 
Hier staat ook een volledig overzicht van alle activiteiten en actuele informatie over tijden 
en prijzen.

Vakantie vier je in het Dwingelderveld

Schapen en insecten
Op dinsdagen en woensdagen in de vakan-
tie gaan kinderen samen met hun (groot)
ouders tussen 13.00 en 16.00 uur leuke 
avonturen beleven tijdens de 
OERRR-dagen. 
Op dinsdag 25 april en 2 mei is het 
schapendag en ga je een sleutelhanger of 
schilderijtje vilten. Ook kun je de speurtocht 
‘Brammetje het lammetje’ doen. 

In het bezoekerscentrum zijn er gedurende 
deze activiteiten ook demonstraties 
spinnen en weven. En natuurlijk kun je een 
kijkje nemen bij de schapen in de 
schaapskooi. 
Woensdag 26 april en 3 mei timmer je een 
insectenhotel in elkaar. 

Er liggen bouwpakketten klaar, dus je kan 
meteen aan de slag met de hamer. Daarna 
kun je alles leren van dieren met de speur-
tocht ‘Dierenmanieren’.

Huifkartochten
Altijd al met de huifkar het 
Dwingelderveld willen verkennen? 
Op dinsdag 25 en woensdag 26 april ver-
trekt een huifkar naar de schaapskooi en 
de Anserdennen. 

Onderweg worden er meerdere korte stops 
gemaakt. 
Bij de schaapskooi vertelt de gids van 
Natuurmonumenten over het zogenaamde 
potstalsysteem en de functie van schapen 
op de heide. 

De ochtendtocht duurt van 11.00 tot 
13.00 uur en ’s middags kunnen bezoekers 
mee van 14.00 tot 16.00 uur. 

Vrijdag 28 april van 20.00 tot 22.00 uur kan 
je mee met de schemerhuifkartocht. 
In de schemering zie je dieren die je 
overdag niet of nauwelijks ziet. 
Het is dan extra leuk om met deze 
huifkartrit mee te gaan. 
Vooraf aanmelden voor deze tochten is 
nodig.

Ochtendwandeling
Wandelen in alle vroegte over het 
Dwingelderveld is een bijzondere ervaring. 
De natuur ontwaakt langzaam en de vogels 
laten van zich horen. 

Op maandag 24 april van 6.00 tot 8.00 uur 
wandel je samen met een gids door het 
natuurgebied en zie je het Dwingelderveld 
ontwaken.

Lente van OERRR
Beleef de lente in de wereld van OERRR op 
zaterdag 29 april. 
Kinderen gaan onder andere dieren 
spotten, touwbrug lopen, popcorn 
poffen en spoorzoeken. 
Meedoen kan tussen 13.00 en 15.00 uur. 
Leuk voor het hele gezin.

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



Leuke tuniekjes en blouses en tops

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

in frisse 

voorjaarskleuren 

lindegroen en 

azuurblauw

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

KONINGSDAG
DONDERDAG 27 APRIL 2017

ZIJN WIJ GEOPEND 

VAN 8.30 TOT 13.00 UUR!

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



Op 1 mei starten wij met onze Prima Life 
Summer Challenge!

Het doel van deze Challenge is om in 8 weken 
de beste versie van jezelf te worden!

Dit doe je door gebruik te maken van ons 
zeer effectieve voedingsprogramma (al 
469 deelnemers!) en minimaal 1x per week 
te sporten op een van onze vestigingen.
Daarnaast krijg je korte maar effectieve 
oefeningen voor thuis mee.

Deelname aan deze Challenge is € 49,95 per 
maand (1x p/w) of € 59,95 per maand voor 
onbeperkt sporten.

Direct aanmelden of meer informatie kan via 
info@primalife.nl of bel naar 0522- 47 24 00

In 8 weken Summer-Proof
met PrIma LIfe ChaLLenge

Kijk voor meer 
informatie over 
deze activiteiten 
op facebook 
VVVo Ruinen

Koningsdag
Donderdag 27 april 2017

  9.00 uur Kinderrommelmarkt op de Brink
11.00 uur ‘Open Runer Kampioenschap Eiergooien’  
  voor basisschooljeugd van 
 groep 5 t/m 8 op de Brink. 
 Inschrijven vanaf 10.30 uur!  
14.00 uur ‘Open Runer Kampioenschap 
 Eiergooien’ voor jeugd voortgezet 
 onderwijs en volwassenen bij Café Hees.  
 Inschrijven vanaf 13.30 uur! 

Vanaf 16.00 uur livemuziek 

van de band Ziezeau 

Met nieuwe spelregels voor het eiergooien. 
Kijk voor meer info op facebook VVVo Ruinen! 

Programma
Nationale Dodenherdenking 

4 mei te Ruinen

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

•	 19.30	uur
 luiden van kerkklokken

•	 19.40	uur
 samenkomst bij de pomp Westerstraat / 
	 Stoffersweg

•	 19.50	uur
	 aanvang	stille	tocht

•	 19.58	uur
	 aankomst	stille	tocht	bij	monumenten	voor	
 de Mariakerk

•	 19.59	uur
	 taptoesignaal	(Crescendo)

•	 20.00	uur
	 kerkklok	slaat	8	keer

•	 20.00	uur
	 2	minuten	stilte

•	 20.02	uur
	 Crescendo	speelt	1e	couplet	Wilhelmus

•	 Aansluitend:	woord,	gesproken	door	een	
 vertegenwoordiger van de gemeente en een  
	 gastspreker	van	de	Stichting	Joods	Monument

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

•	 bezoek	aan	het	monument	van	
	 de	heer	Roelfsema

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

                                          Dorpsbelangen Rune



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



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

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

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

’t Neie Punt, elke eerste woensdag van de maand van 
10.00-11.30 creatief, intuïtief schrijf- en tekencafé o.l.v. 
Cokkie Kraan. Kom op woensdag 3 mei ook! 
Omdat het de eerste keer is, is de toegang GRATIS! Neem je favo-
riete schrijfgerei mee!
Meer informatie is te krijgen via telefoonnummer 06-42460014 
of chakraan@kpnmail.nl

Zomeravondbridge in Hotel Kuik iedere dinsdagavond van 2 mei 
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.
Eerste fietsmiddag is op 2 mei en vervolgens 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.

APRIL/MEI
Woensdag 19 april  Crea café bibliotheek Ruinen
9.30-11.30 uur

Woensdag 19 april  ’t Neie Punt, verkiezing beste 
Vanaf 14.00 uur  dorpshuis van het jaar
  TV-opnames van het programma   
  Strunen

Woensdag 19 april  ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur  Bingo voor jong en oud, voor 
  iedereen.    
  Opgave: geahooijer@planet.nl

Donderdag 20 april  Invitatietoernooi Badminton Ruinen
19.00 uur  Sporthal de Marse

Vrijdag 21 april  ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
15.30 – 16.45 uur  Kookclub
  Opgave: geahooijer@planet.nl

‘T RUUNDER
WAOPEN!

RUINEN - Op Koningsdag, donderdaq 27 
april 2017, organiseert VVVo Ruinen een 
kinderrommelmarkt op de Brink en het 
‘Open Runer Kampioenschap Eiergooien’.

Vanaf 16.00 uur is er livemuziek van de 
band Ziezeau op het plein bij Café Hees. 

De rommelmarkt begint om 9.00 uur. 
Kinderen kunnen vanaf 8.45 uur een plekje 
inrichten op de Brink voor de verkoop van 
hun spulletjes.
 
Het ‘Open Runer Kampioenschap 
Eiergooien’ voor basisschooljeugd uit 
groep 5 t/m 8 begint om 11.00 uur op de 
Brink. Deelnemers kunnen zich vanaf 
10.30 uur inschrijven bij de kraam van 
VVVo. Het kampioenschap voor jeugd van 

Koningsdag Ruinen

Rommelmarkt,eiergooien
en livemuziek van Ziezeau  

het voortgezet onderwijs tot en met 
15 jaar en voor 16 jaar en ouder begint om 
14.00 uur bij Café Hees. Zij kunnen zich 
vanaf 13.30 uur inschrijven. 

Iedereen mag zich twee keer inschrijven 
voor deelname. Inschrijven kost € 1,- per 
keer. 

Spelregels eiergooien
De spelregels voor het eiergooien zijn dit 
jaar wat veranderd. Ieder duo krijgt een 
doosje van zes eieren en mag zelf bepalen 
vanaf welke afstand ze willen beginnen. 

Ieder gevangen ei mag opnieuw gebruikt 
worden. Zodra alle zes eieren op zijn, ben 
je uit het spel en geldt de verste afstand. 
Deze afstand wordt genoteerd.

Donderdag 27 april  Koningsdag, activiteiten door VVVo
  Kinderrommelmarkt en Eiergooien

Vrijdag 28 april  ’t Neie Punt, Themabuffet
Vanaf 12.30 uur  Pannenkoekenbuffet

Donderdag 4 mei  Dodenherdenking

Zaterdag 6 mei  Open Dag Zwembad Ruinen,   
13.00 – 17.00 uur  het zwembad is dan gratis geopend  
  voor iedereen. 
  Om 14.00 uur feestelijke opening
  geheel nieuw springkussen op de   
  speelweide 

Maandag 8 mei  ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur  Timmeren en knutselen voor 
  Moederdag
  Opgave: geahooijer@planet.nl

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

 
De drie duo’s met de verste afstanden, 
strijden tegen elkaar om het kampioen-
schap. Deze spelregels gelden voor alle 
categorieën. 

Kijk voor meer informatie op 
www.vvvoruinen.nl en volg ons op 
facebook VVVo Ruinen 

ADVERTEREN?



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
Munnekenweg 6  -  7963 PV  Ruinen  -  Tel. 0522 471703

www.hofmanruinen.nl

3 zakken
BIO moestuingrond 
à 40 liter voor: € 11,95
•	 Tuinzaden
•	 Pootaardappelen
•	 Groenteplanten	&	kruiden

volop	leverbaar!

Westerstraat 16  7963 BC Ruinen
Tel. 0522 - 471216

4 ORANJE
TOMPOUCEN

Deze dag verkopen wij alleen 
‘klein brood’ en oranjegebak

KONINGSDAG 27 april 

voor
€ 6,00


