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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

Nummer 8 - 20 april 2016

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 

GERANIUMS

Vele zomerbloeiers

weer volop voorradig!

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

RUINEN - Op 8 en 9 april 2016 vond alweer de 3e editie van de Tweedekans 
Kledingbeurs plaats. Deze voorjaarsbeurs voor tweedehands kinderkleding en speelgoed 
werd net als de voorgaande beurzen georganiseerd in Buitencentrum de Poort aan 
de Kloosterstraat 12 in Ruinen. 

Tweedekans Kledingbeurs 
doet goede zaken 

Nieuw bij deze editie was de kinderdisco 
op vrijdagavond. Daarnaast konden de 
kinderen geschminkt worden en kon er 
een drankje worden genuttigd in de nieuwe 
gezellige gasterije van de Poort. De beurs 
was opnieuw een groot succes en een leuk 
uitje voor het hele gezin. 

En ook zeker leuk om te benoemen is 
dat er weer een mooie opbrengst is voor 
een goed doel. Deze keer is dat de 
Avond4daagse Ruinen.

RUINEN - Het Dwingelderveld bij volle maan is een beleving op zich. In een paardentram 
rijd je door de nacht en hoor je het ruisen van de wind en het snuiven van de paarden. 
Op vrijdag 22 april a.s. om 20.00 tot 22.00 uur rijdt de paardentram vanaf 
Bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen door het natuurgebied. 

Volle maan huifkartocht 
Dwingelderveld

Onderweg vertelt een gids van 
Natuurmonumenten over maanstanden 
en beleef je de nacht op een bijzondere 
manier. 

Aanmelden is nodig en kan via 
www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld. 
Neem een warme deken of plaid mee voor 
onderweg. 

De stand van de maan heeft invloed op de 
aarde. Eb en vloed is daar een voorbeeld 
van. De maan, aarde en zon werken als een 
soort magneten op elkaar. De maan trekt 
als het ware het water naar zich toe. 
Doordat de aarde draait, verandert de 
aantrekkingskracht en daarmee de 
waterstand. Tijdens de tocht vertelt de 
gids hier meer over.

Foto: 
André Donker



Hees 32
7963 PB Ruinen

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

Bij aankoop 
van alle

OKÉ-VOEDERS
VOOR HOND & KAT

ontvangt u een
’druppel’

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

Activiteiten VVVo Ruinen 

Kijk voor meer 
informatie over 
deze activiteiten 
op facebook 
VVVo Ruinen

Koningsdag
Woensdag 27 april 2016

9.00 uur Kinderrommelmarkt en 
 wedstrijd straattekenen op de Brink 
13.30 uur Open Runer Kampioenschap   
 Eiergooien bij Café Hees 

Fiets-oriëntatietocht 
Donderdag 5 mei 2016
Vanaf 13.00 uur inschrijven bij Café Hees

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

Vlaggenstokhouder  € 1,99
Wimpel Oranje € 2,99
Nederlandse Vlag  € 3,99
Vlaggenstok  € 4,99

27 APRIL

KONINGSDAG!

HANG DE 
VLAG UIT!



Educare, praktijk voor psychologie
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-240396

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

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
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 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 4 mei 2016

ADVERTEREN?

’T RUUNDER 
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Zondag 24 april
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. Heiner
 
Zondag 1 mei
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. H. Procee
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. J. Eldering
 
Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag
PKN-Mariakerk Ruinen  09.30 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. G. van Zanden

Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 26 april 17.00 uur worden ingeleverd via



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.

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

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

Bij aankoop van een jurk of rok 
een druppel extra!
Bij elke € 50,- een druppel cadeau!

Is het al
rokjesdag weer?

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

Bestaria Ruinen

€ 1,25
VOOR



Weer woensdag gehaktdag?
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis!

Ook koelvers!

 

www.zzwd.nlMaaltijdservice Thuis

Nabij
Vertrouwd
Gastvrij

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 runderworst 

en hamburgers

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

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

altijd scherp!

HUWELIJKSE VOORWAARDEN | SAMENLEEFCONTRACT?



Nu verkrijgbaar!

groenteplanten  |   Pootaardappelen
Plantuien  |  Sjalotten

Nieuw: biologische moestuingrond 
                    zak à 40 ltr.

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

Westerstraat 16 • 7963 BC Ruinen • Tel. 0522 - 471216

KONINGSDAG 27 APRIL

4 ORANJE TOMPOUCEN

voor € 6,00

Deze woensdag 
gewoon ‘brooddag’:

4 broden
wit-tarwe-volkoren

voor € 7,35

Wij zijn geopend tot 13.00 uur 



De collecte van het Reumafonds heeft 
€ 1.815,28 opgebracht.

Alle gevers en collectanten bedankt!

Het comité

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

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

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

• 1e dagdeel 1 uur GRATIS
• Geen voorrijkosten

• Tarief inclusief gebruik machines

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

   
  

 

Ken je onze vacaturedienst al?  
Meld je aan en ontvang nieuwe  
vacatures meteen in je mailbox!  

 

 

 Wij zijn op zoek naar  
 verzorgenden (niv. 3) 
voor onze zelfstandige 
(thuis)zorgteams. 

Kijk op www.zzwd.nl voor de actuele vacatures! 
Diever   Dwingeloo   Havelte   Koekange   Ruinen   Vledder 



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 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.)

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
WOENSDAG 27 APRIL 2016

ZIJN WIJ GEOPEND 

VAN 8.30 TOT 13.00 UUR!



Wie in Nederland trouwt doet dit in 
beginsel (op grond van de Wet), in 
gemeenschap van goederen. Gevolg 
daarvan is, dat alles wat het echtpaar heeft 
aan bezit en schuld, en alles dat zij tijdens 
het huwelijk aan bezit of schuld verwerven, 
gemeenschappelijk is. Daar zijn in de Wet 
uitzonderingen op. In een testament of bij 
een schenking kan bepaald worden, dat 
het geërfde of geschonkene persoonlijk 
bezit is én blijft van de echtgenoot die het 
geërfd heeft of heeft gekregen. gedaan, 
die maar weer bevestigen hoe belangrijk 
het is dat u uw testament zo af en toe 
eens tegen het licht houdt. Dat wordt dan 
vastgelegd door degene die het testament 
maakt, respectievelijk door degene die de 
schenking doet. De charme van dit systeem 
zit in de eenvoud. Geen administratief 
gedoe. Alles is gemeenschappelijk.

De narigheid zit er in, dat ook alle schulden 
voor de echtgenoten samen worden, zelfs 
al weet de andere echtgenoot niet van het 
bestaan van die schulden.

Al jaren wordt er in de politiek regelmatig 
voorgesteld dit stelsel te wijzigen. Voor 
huwelijken die na deze stelselwijziging 
gesloten worden zou de volgende stelregel 
van toepassing moeten zijn: dat wat een 
echtgenoot vóór het huwelijk aan bezit of 
schuld had, en dat wat hij/zij door erfenis 
of schenking heeft gekregen, is van die 
echtgenoot en raakt de ander niet. Al het 
andere wordt gezamenlijk. Klinkt logisch. 
Alleen dat wat tijdens het huwelijk samen 
is opgebouwd (aan bezit en schulden), is 
dan voor de echtgenoten samen. Of dit 
praktisch is, en hoe dit dan vastgelegd moet 
worden, is niet duidelijk. Het vraagt wel enige 
administratie door de echtgenoten. Net voor 
het huwelijk moet geïnventariseerd worden 
wat ieder heeft aan bezit en schuld en dat 
moet worden vastgelegd. Of veel aanstaande 
bruidsparen hier op zitten te wachten valt 
te betwijfelen. Voor alle duidelijkheid: dit 
systeem is nog niet ingevoerd. Het is ook 
niet zeker dat het wordt ingevoerd, en áls het 
wordt ingevoerd, geldt het alleen maar voor 
huwelijken die daarna worden gesloten. 

In veel gevallen is de algehele gemeenschap 
van goederen niet verkeerd. Bovendien blijft 
het maken van huwelijkse voorwaarden 
mogelijk en gewenst. Neem bijvoorbeeld 
de situatie van een eigen bedrijf. Om de 
ondernemende echtgenoot en diens bezit 
te beschermen tegen schulden of een 
faillissement. En om het bedrijf te beschermen 
tegen de gevolgen van een echtscheiding, 
blijven huwelijkse voorwaarden van 
belang. Zeker wanneer er sprake is van 
samengestelde gezinnen, of als er bepaalde 
wensen gelden ten aanzien van verdeling van 
bezit, of als de echtgenoten regelingen willen 
vastleggen omtrent pensioenrechten. 

Overweegt u te gaan trouwen en wilt u 
huwelijkse voorwaarden maken? Of heeft u 
twijfels over uw huidige regelingen? Maak 
dan eens een afspraak met ons kantoor om 
de bij uw persoonlijke situatie passende 
mogelijkheden te bespreken. 

Burgemeester Veenhovenplein 1, de Wijk
0522 - 440 473   www.stotijnnotariaat.nl

Nieuw huwelijksvermogensstelsel? 

Huwelijkse voorwaarden niet overbodig

Advertorial

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 

Vraag in de winkel naar de actievoorwaarden

Het is weer lente en 
dat betekent weer 
veel voordeel! In onze 
showroom hebben wij 
een ruim assortiment 
aan bedden en 
matrassen. Bij aanschaf 
van een complete Eastborn 
boxspringcombinatie uit de 
Eastborn Perfect of Smart 
collectie ontvangt u een 
gratis textielpakket naar 
keuze! Vragen? Onze mede-
werkers helpen u graag!

GRATIS
TEXTIELPAKKET 
T.W.V. MAX. € 350,-

BOX SPRING
JE BED UIT!



* Advies
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud

Westerstraat 59
7963 BB  Ruinen

0522-472871
06-51282183

f.echten@home.nl

Uw Drogist
Henny Booy

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

Karelspad 31 • 7963 DK  Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953

Binnen- en buiten-
schilderwerk,
beglazing en

alle soorten
wandafwerking

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

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Voor uw complete
• tuinaanleg • onderhoud
• renovatie • bestratingen

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

Nieuw in Ruinen!
Met Kip en Kalkoen van 

Pluimveeboerderij Laarman
Groente, Fruit en Aardappels van 

de Fruitschuur en 
echte Boerenkaas van 

Schoonvelde uit Ruinen!

OFFICIËLE OPENING
29 april - 10.00 uur

door Jan ten Kate
&

proeverij van vers bereide kip, 
boerenkaas en de eerste verse 

aardbeien uit de polder!

Openingstijden
woensdag t/m vrijdag

8.30 - 17.30 uur
zaterdag 8.30 - 16.00 uur

Mr. Harm Smeengestraat 13 
Ruinen

Graag tot ziens
in onze nieuwe winkel!

’t Vershuus
Boerderijwinkel Ruinen



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Geopend dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.

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

Schaapskooi Ruinen locatie Bezoekerscentrum Dwingelderveld, 
vertrek en aankomst variabel. 
Kijk voor info op www.schaapskudderuinen.nl

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

Pasmanshuus inlichtingen: TIP kantoor tel. 0522-471700 of 
tel. 0522-471946

Dorpshuis ‘t Neie Punt elke maandagmiddag van 14.30 – 15.45 uur 
schilderen en tekenen voor kinderen vanaf 6 jaar en creatief met wol 
voor kinderen vanaf 9 jaar. Binnenkort: koken, knutselen en timmeren 
op de maandagmiddag. Inl. en opgave: geahooijer@planet.nl

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

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

Fietstochten 2016 onder deskundige leiding. TIP Ruinen
De eerste fietsmiddag 3 mei a.s., vervolgens elke dinsdagmiddag t/m 
september 2016.
Vertrek 13.30 uur, deelname gratis, consumpties voor eigen rekening.
Fietszondagen: 5 juni, 17 juli, 21 augustus en 25 september.
Vertrek 10.30 uur Brink, Mariakerk. Informatie TIP kantoor Ruinen 
tel. 0522- 471700, of Harmpje Smit tel. 0522 - 47 19 46. 
Deelname voor eigen risico.

APRIL
Zaterdag 23 april Uitvoering muziekvereniging 
20.00 uur Crescendo, Zaal Hees 

Zondag 24 april Publieksdag in en om het 
10.00-16.00 uur Bezoekerscentrum
 NP Dwingelderveld, Benderse 22

Maandag 25 april  Mannenkoor Uffelte
19.30 uur Dorpshuis ‘t Neie Punt

Woensdag 27 april Koningsdag VVVo met 
9.00 uur Kinderrommelmarkt op de Brink
 (vol=vol) en straattekenen

Woensdag 27 april Open Runer Kampioenschap 
13.30 uur Eiergooien bij Café Hees op de
 parkeerplaats

MEI
Dinsdag 3 mei Brinkenwandeltocht 25 km
 start Brink Dwingeloo-Brink Ruinen   
 vice versa

Donderdag 5 mei Fietstocht VVVo  20 km 
13.00 uur start Café Hees

Donderdag 5 mei Dauwzwemmen Zwembad Ruinen
7.00-9.30 uur

Zaterdag 7 mei Pinkenpopfestival - Ansen
15.00-00.00 uur

Donderdag Camperweekend
5 mei t/m zondag 8 mei Buitencentrum de Poort

Vrijdag 13 mei Dorpshuis ‘t Neie Punt
 Pizza bakken voor kinderen van 
 4 t/m 8 jaar
 Inl. en opgave: geahooijer@planet.nl

Dinsdag 17 mei Speelse Keuken
14.30 uur Dorpshuis ‘t Neie Punt
 

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Ook een activiteit plaatsen? Meld deze dan aan op 
info@inforuinen.nl 

REGIO - Ook dit voorjaar neemt een IVN-gids liefhebbers mee op zoek naar vogels van het 
Dwingelderveld. Dat kan op zaterdag 30 april om 05.00 uur. De ontdekkingstocht naar de 
vogelrijkdom gaat over de heide en door de Anserdennen.

Vogels van het Dwingelderveld

Onderweg bezoeken we schitterende vennen 
en zandverstuivingen. Dit weidse landschap, 
de vogels op de vennen en in de bossen is 
het waard om een keer vroeg uit de veren te 
komen.

Misschien zijn de eerste Afrikagangers al 
weer terug? Welke vogel zingt daar? Met wat 
geluk zien en horen we tientallen soorten en 
ondertussen genieten we van dit prachtige 
cultuurhistorische landschap.

Honden kunnen niet mee. Goede wandel-
schoenen en een verrekijker zijn gewenst. 
Opgave bij het Bezoekerscentrum, 
Benderse 22 Ruinen, telefoon 0522 472951.

De wandeling is kosteloos en duurt ongeveer 
2 uur. Opgave vooraf is vereist en kan via 
0522-472951 of via www.natuurmonumenten.nl.

Feest van 
de Geest
Ontmoeting van kerk en kunst 
in de Mariakerk

RUINEN - Van 5 mei t/m 8 mei en van 
13 mei t/m 16 mei is er weer een 
tentoonstelling van kunst in de kerk! 
Dit jaar exposeert Wessel Bezemer uit 
Dwingeloo in de kerk. Ook de heer 
Chalil Kader uit Ruinen en afkomstig 
uit Syrië zal zijn werk laten zien. 
Het thema van deze tweejaarlijkse 
tentoonstelling is dit jaar: 
Vrijheid van Geest.
In deze periode krijgt de kerk veel 
bezoekers in onze kerk, waaronder 
vijfentachtig schoolkinderen. 
Komt u ook?

In veel kerken in Nederland vindt deze 
ontmoeting tussen kunst en kerk plaats.
In de Mariakerk ligt een gratis folder 
waarin u een rondrit tussen de 
verschillende kerken in onze regio 
kunt vinden.
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24/7
STORINGS

DIENST

TUIN- EN
PARKMACHINE

SHOW

Ons assortiment is flink 
uitgebreid, de totale winkel
oppervlakte is nu 500 m2.

We kunnen u met trots onze
sfeervolle en complete winkel
presenteren die veel biedt op
het gebied van doe-het-zelf,
tuin, dier en installatietechniek!

TUIN- EN
PARKMACHINE

SHOW


