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Bestuurswissel TC RUNA
RUINEN - In de Algemene ledenvergadering van TC RUNA zijn de financiële stukken 
goedgekeurd en is de contributie vastgesteld. Ruud Smit nam na 8 jaar bestuurslid 
waarvan 3 jaar voorzitter jeugdcommissie en 5 jaar penningmeester afscheid van het 
bestuur.

Foto: Aftredend Bestuurslid Ruud Smit wordt in de bloemetjes gezet

In zijn afscheidsspeech blikte Ruud 
terug op 8 boeiende jaren waarin TC 
RUNA als club verder op de kaart 
is gezet. De stijgende successen 
in de competities van jeugd- en 
seniorenteams geven enorm 
veel voldoening en vertrouwen in 
de toekomst van TC RUNA. De 
nominaties voor tennisvereniging, 
trainster, en vrijwilligster van het 
jaar waren mooie momenten. De 
algemene ledenvergadering heeft 
Ellen Koops met applaus gekozen 
als de nieuwe penningmeester.

Rabobank Publieksprijs voor 
de actiefste vereniging
Nieuwe categorie op Sportgala Drenthe – € 1.000,- prijzengeld 
voor de clubkas van de winnende vereniging

REGIO - Maandag 12 maart 2018 is het Sportgala Drenthe 
met de traditionele verkiezing van de sportman, sportvrouw, 
sportploeg en het sporttalent van Drenthe in 2017. Dit jaar is de 
Rabobank Publieksprijs toegevoegd. Op verzoek van de sponsor, 
zal deze prijs dit jaar gaan naar de beste, leukste, actiefste, 
meest betrokken vereniging van Drenthe. Verenigingen kunnen 
zich inschrijven door een filmpje van maximaal een minuut 
in te sturen. De uiteindelijke winnaar wordt gekozen door de 
aanwezigen in de zaal tijdens het Sportgala. 

Drenthe is trots op haar (top)sporters en het Sportgala is 
dé gelegenheid om deze sporters in het zonnetje te zetten. 
Daarnaast is de breedtesport belangrijk in Drenthe en spelen 
sportverenigingen een belangrijke maatschappelijke rol in de 
gemeenschap. Het is in veel gevallen het kloppend hart van 
sport en bewegen, maar vooral ook van het sociale leven van 
de inwoners. De Rabobank vindt de maatschappelijke waarde 
van sport en het stimuleren van de breedtesport en de jeugd 
een belangrijke factor en verbindt daarom haar naam aan deze 
verkiezing. 

Procedure en voorwaarden 
In een filmpje van maximaal 1 minuut laat de vereniging zien 
waarom zij de publieksprijs verdient. Uit het filmpje moet 
blijken wat de vereniging bijzonder maakt; bijvoorbeeld 
maatschappelijke betrokkenheid, vrijwilligersbeleid, 
duurzaamheid, speelt gehandicaptensport een belangrijke 
rol of staat fair play hoog in het vaandel. Alle filmpjes worden 
geplaatst op de Facebookpagina en het YouTube kanaal van 
het Sportgala Drenthe. Een onafhankelijke jury, bestaande uit 
topsporters, journalisten en de Rabobank, kiest de top 3, deze 
wordt uitgenodigd op het Sportgala. Door middel van live voting 
in de zaal kiest het publiek die avond de uiteindelijke winnaar van 
de Rabobank 

Publieksprijs 2017. Meedoen? Kijk voor meer informatie en de 
voorwaarden op www.sportgaladrenthe.nl. Het Sportgala wordt 
mede mogelijk gemaakt door SportDrenthe, Provincie Drenthe, 
Rabobank het Drentse Land, mediapartners RTV Drenthe en 
Dagblad van het Noorden en de gemeenten Hoogeveen, Emmen, 
Assen, Noordenveld, Aa en Hunze, De Wolden, Borger-Odoorn, 
Westerveld en Midden-Drenthe.





’t Ruunder Waopen
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

Podoloog, Podoposturaaltherapeut, Zorgschoenspecialist
Kinderpodologie, sportpodologie, inlays voor diabetische- en reumatische 
voet. Aanmeetlocaties in Hoogeveen, Beilen, Vledder, Steenwijk, 
Heerenveen. Tel. 06 179 01 746  | www.podoloogdrenthe.nl

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

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

De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 13.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.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

Koos Hulzebos Administraties
Trompenweg 6 7963 DL Ruinen, Telefoon 06-49892028
Financiële dienstverlening, jaarrekening, inkomstenbelasting, subsidie, 
interim qualified controller, ondernmerscoach.
www.kooshulzebosadministraties.nl - info@kooshulzebosadministraties.nl

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

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 - 137 071 05 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 
Boetiek de Smederije.

-  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 21 februari 2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 13 februari 2018, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN
Zondag 11 februari
PKN-Mariakerk Ruinen* 10.00 uur Ds. T. Veenstra
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. P. van Veen

Zondag 18 februari
PKN-Mariakerk Ruinen*10.00 uur Ds. H. Procee
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
* Gedurende de wintermaanden vinden de diensten plaats in 
 Ontmoetingscentrum de Bron



TE KOOP
Voor de gymuitvoering te koop aangeboden
2 blauwe gympakjes met logo DOO Ruinen 

maat 8 en 10 | Tel. 06 10 46 78 01

De enige voorwaarde voor deze actie is, dat je bij ons op kantoor een bespreking 
plant op woensdag 14 februari met een van de (kandidaat-) notarissen. Om te
profiteren van deze aanbieding geef je ons, aansluitend aan deze bespreking, 
opdracht voor het opstellen van een samenlevingsovereenkomst. Maak nu een 
afspraak telefonisch of via de mail.     * incl. BTW en andere bijkomende kosten

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

 WIJ ZIEN IETS MOOIS IN 
14 FEBRUARI 2018,  JIJ OOK?

richt dus je pijlen op woensdag 14 februari a.s. 

€ 214,--* 
Speciaal voor degenen die op korte termijn voornemens zijn te gaan

 samenwonen, een samenlevingscontract voor slechts  

STOTIJN 
notariaat & mediation

Actie voor 
Valentijnsdag

altijd scherp!

      Eenmalig ruim € 150,-- korting!

Leer Bridgen!

Opgave voor 15 maart a.s. bij:
H.J. Schröder, tel. 0528 277 419 of 
T. Kuiper, tel. 0522 471 583

- CURSUS BRIDGE -
Bridgeclub RUNER AAS

Wanneer: vanaf maandag 
 26 maart 2018 - 8 of 10 avonden
Waar: ’t Neie Punt
Tijd: 20.00 uur



Tillefoonbook
Aj op t heden senior bint dan lig ie wat de 
veuruutgaank betreft meestentieds flink achter op de 
jeugd. Want wie nog schuin hef leren schrieven (mit 
van die hoge krullende heufdletters) die blef achter de 
veuruutgaank ansjouwen. Haoste gien ene evenolder 
(leeftiedsgenoot) waor ik kunnigheid an hebben kan 
net zo vlot mit de laptop, tillefoon of tablet overweg 
as oonze kleinkiender. Het blef knooien…ook al doe 
ie nog zo oen beste. Onze kiender hebt det wel al bij 
eleerd. As de zeune op vekaansie is en hij wil weten 
of er ook ene bij hum ien huus veur de deure stiet dan 
grep hij de tillefoon. En dan kan hij..op zien tillefoon.. 
via internet zien huus zeen. 

En as er op een vezite een onderwarp of een veurwarp 
is waor meensen het niet over eens bint dan griept 
ze naor de tillefoon en roept Google an. Daor kan 
gien zeuken ien de Grote Van Dale tegenan. Mit de 
kuiertocht mit de karstdagen was er onderwegens 
een puzzel op te lössen; alles wordde , staonde bij 
de boom mit het vraogenformulier, deur jongeren 
op internet even op ezöcht.  Ik mut het van parate 
kennis hebben en kan er sneu naor staon te kieken. 
Nog geern mag ik adressen van meensen even 
opzeuken ien de tillefoongids. Vanof det meensen 
06 nummers hebt staot ze niet vanzölfs meer ien 
die gids. Gelokkig bint senioren nogal bewaarderig 
en aj dan ien de la van het kammenet olde gidsen 
van 5 jaor elene viendt en deurkiekt dan vien ie het 
adres toch nog. Zo hebbe wij det eleerd en zo blieft 
wij det geern doon. Mar het is oons niet egund; de 
olde trouwe pepieren tillefoongids holt op te bestaon. 
Komp terechte ien het museum. Bij de tripklompen, 
de welhaoke, de oorziezermussen, de piepenrekken 
en de kwalsterpot. Natuurlijk hadde wij het an zeen 
komen; de gids bestunt sedert 1881. Toen waren 
er een schietens klein beettie tillefoons zodet er 49 
nummers ien stunden. Mit een haandleiding hoe aj 
mussen bellen.
“om een nummer te bellen neemt men den hoorn 
van den haak en wacht op den juisten toon. U 
steekt daarna den wijsvinger ien die opening 
waar het nummer staat dat u wenscht te draaien.  
U draait den schijf geheel door tot dat hij stopt; 
haalt den vinger uit die opening en laat den schijf 
zelfstandig terugdraaien. Daarna draait u het 
volgende nummer waarbij u erop moet letten het 
nummer van links naar echts te draaien…”
As ie dit an de jeugd vertelt dan kiekt ze oe mit grote 
ogen an; nummers dreejen?? Zij kunt allent mar 
nummers drukken of vegen of antikken. Det de gids 
verleden tied zöl worden was al jaoren te zeen. De 
letters op de dunne bladzieden wordden al kleiner 
en kleiner; ie mussen er haoste een vergrootglas bij 
hebben aj op zeuk waren naor een nummer of adres. 
Nao 140 jaor is t gebeurd; wij zult ook as senioren 
an de internettillefoongids (mooi scrabblewoord) 
mutten. As alleman een 06 nummer hef dan stiet 
het er ook niet meer ien. Gelokkig hebt wij kiender 
en kleinkiender; die kunt op internet het deur oons 
gezöchte adres opzeuken en oons wel even appen….
daor is gien tillefoongids veur neudig…..

Advertorial

Valentijnsactie bij Stotijn notariaat
Valentijnsdag is min of meer overgewaaid uit Amerika en begint in Nederland 
ook steeds meer traditie te worden. 14-2 of 2-14; daar ziet Stotijn notariaat 
& mediation in de Wijk en Ruinerwold wel iets in. Jouw notaris in de regio is 
betrokken bij veel persoonlijke zaken, waarbij het verstandig (en soms ook 
noodzakelijk) is, om het een en ander vast te laten leggen bij jouw notaris. 
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een samenlevingsovereenkomst. Speciaal 
voor stellen die plannen hebben om binnenkort te gaan samenwonen, heeft 
kandidaat-notaris Rik de Jonge deze Valentijns actie bedacht. Partners die 
op woensdag 14 februari aanstaande voor een bespreking naar ons kantoor 
in de Wijk komen en tijdens deze bespreking opdracht geven voor het 
opstellen van een samenlevingsovereenkomst, betalen voor hiervoor slechts 
€ 214,00 inclusief btw en andere bijkomende kosten. 

Al met al een feestelijke korting van meer dan € 150,00! Enige voorwaarde 
om voor deze kortingsactie in aanmerking te komen is dat je bij ons 
op kantoor in de Wijk een bespreking voert op woensdag 14 februari 
aanstaande. De samenlevingsovereenkomst zal op een datum nadien, 
uiteraard in overleg met jou, passeren. Wacht niet langer en maak 
telefonisch een afspraak op 0522 - 440473 of per e-mail via 
info@stotijnnotariaat onder vermelding van ‘Valentijnsactie’.

De Wolden lanceert 
verkiezingswebsite dewoldenstemt.nl
DE WOLDEN - Woensdag 21 maart a.s.is het zover: de 
gemeenteraadsverkiezingen. Net als in 2014 heeft gemeente De Wolden 
besloten om ook in 2018 de verkiezingswebsite dewoldenstemt.
nl in te zetten. Burgemeester Roger de Groot lanceerde de website 
donderdagavond tijdens de raadsvergadering. 

Website dewoldenstemt.nl
De gemeenteraad wil inwoners van De Wolden graag informeren 
over de verkiezingen en de activiteiten die daar bij horen. Vanwege 
het succes in 2014, is besloten om ook voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen dewoldenstemt.nl als informatiekanaal te 
gebruiken. Burgemeester Roger de Groot: “Stemmen voor de gemeenteraad 
is niet zo maar iets. Je hebt echt invloed op zaken die dicht in jouw eigen 
omgeving spelen. Uit de gekozen gemeenteraad wordt straks het nieuwe 
college van burgemeester en wethouders samengesteld. Dan wordt ook 
besproken wat de plannen voor de komende vier jaar zijn. Op alle terreinen 
waar de gemeente bij betrokken is."Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Inwoners uit gemeente De Wolden kunnen tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen kiezen uit zeven partijen. Dit zijn: 
Gemeentebelangen, VVD, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie en GroenLinks.



• Financiële administratie
• Jaarrekening & begroting

• Ondernemers coaching
• Belastingaangifte 
 (ook voor particulieren)
• Subsidie
• Inhuur interim controller

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.    
Uw � nanciële administratie op orde en ‘in control’.

Trompenweg 6 • 7963 DL  Ruinen
info@kooshulzebosadministraties.nl 

06-49892028 • www.kooshulzebosadministraties.nl



Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen.1 november tot 1 april: geopend op 
woensdag t/m zondag van 10.00 – 17.00 uur.
In de schoolvakanties is het bezoekerscentrum elke dag 
geopend. 

Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld 
voor sommige activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk: 
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 t/m oktober.
Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Bridge in Hotel Kuik elke donderdagmiddag t/m 29 maart 2018, 
aanvang 13.20 uur. Telefonisch aanmelden voor 11.00 uur op de 
speeldag bij Bouke van Eijck, 0522-470056.

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 daarbij horen.
14.00 – 15.30 uur, start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, 
Benderse 22

’t Neie Punt. Internetcafé. Maandag van 19.00 – 20.00 uur in 
de centrale hal van Dorpshuis ’t Neie Punt. Hulp bij de meest 
voorkomende vragen over uw tablet, laptop of telefoon. GRATIS 
advies en tips en hulp op weg naar het internet. Kom gerust een 
keertje langs en neem uw telefoon, tablet of laptop mee!

FEBRUARI/MAART
Vrijdag 9 februari t Neie Punt
19.30–22.00 uur Discoavond voor groep 7, 8 en 
 brugklassers

Zaterdag 10 februari t Neie Punt
19.00 uur Latin Dansen
 Opgave info@dorpshuisruinen.nl

Dinsdag 13 februari t Neie Punt
14.30 uur Lezing ‘Huwelijk door de eeuwen heen’, 
 door Jan Wiersma
 Iedereen is van harte welkom!

Woensdag 14 februari t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30–15.45 uur Timmerclub
 Opgave geahooijer@planet.nl

Donderdag 15 februari t Neie Punt
14.30 uur Bruidsmodeshow
 Iedereen is van harte welkom!

Zaterdag 17 februari t Neie Punt
19.00 uur Latin Dansen
 Opgave info@dorpshuisruinen.nl

Woensdag 21 februari ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Voorjaarsbingo voor jong en oud
 Opgave geahooijer@planet.nl

Vrijdag 23 februari t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
15.30–16.45 uur Kookclub, we gaan sushi maken!
 Opgave geahooijer@planet.nl

Zaterdag 24 februari t Neie Punt
18.30 uur Kerkdienst
     

Woensdag 28 februari t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30–15.45 uur Timmerclub
 Opgave geahooijer@planet.nl

Vrijdag 2 maart t Neie Punt
16.00–18.00 uur Filmmiddag voor de jeugd
20.00 uur Filmavond volwassenen

Zaterdag 4 maart MTB Marathon van Ruinen
 Start sporthal de Marse, 
 afstanden 20,35, 55, 80 en 100 km!
 Ook kinderroute!
 www.mbtmarathonvanruinen.nl

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net , www.ruinen.nl en www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op: ruunderwaopen@hotmail.com

Bridge is in!
RUINEN - Er wordt steeds meer gebridged. Ook zijn er nog vele mensen die daar wel belangstelling voor hebben maar het spel niet 
kennen. Om daar iets aan te doen en ieder daarmee te willen helpen organiseert bridgeclub ‘Runer Aas’ een cursus voor iedereen die 
het spel graag wil leren. 

De cursus start op: maandag 26 maart 2018 ‘s avonds om 20.00 uur in ‘t Neie Punt (voorheen De Prinsenije) in Ruinen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal de cursus 8 tot 10 avonden omvatten en kunnen de deelnemers daarna bij Runer Aas in een 
afzonderlijke competitie met elkaar starten. De cursus wordt gegeven door F. Strijker die reeds meerdere cursussen heeft gegeven en 
het spel in alle facetten beheerst. U kunt zich opgeven bij H.J. Schröder, tel. : 0528 277 419 of T. Kuiper, tel.: 0522 471 583
I.v.m. de organisatie zien wij uw opgave graag vóór 15 maart 2018 tegemoet.



SALE!
Laatste ronde

Wij moeten ruimte maken voor de nieuwe 
voorjaarscollectie:

*geldt niet voor 
nieuwe collectie

ALLE OPRUIMING VOOR 
DE HELFT VAN DE HELFT!*

Wij halen de bezem erdoor!


