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Wellness
Dankzij de steun van velen en de inzet van onze vrijwilligers hebben 
we het familiezwembad afgelopen winter kunnen uitbreiden met een 
prachtig wellness-bad. In dit bad kunt u in alle rust baantjes zwemmen 
en genieten van massagestralen en een nekdouche. Naast het bad 
bevindt zich een stilte-zone met comfortabele ligbedden en hangmatten. 
Nieuwsgiering hoe het geworden is? Op zaterdag 11 mei houden we 
vanaf 13.00 uur open dag voor iedereen die een kijkje wil komen nemen!

Online abonnementen
Vanaf 2 april 2019 kunt u uw abonnement online bestellen via www.
zwembadruinen.nl. Hier kunt u snel en makkelijk uw gegevens invullen, 
een foto uploaden vanaf uw computer of maken met de webcam, en 
veilig betalen via iDeal. Ook de activiteitenpas of zwemlessen die u 
toevoegt aan uw abonnement komen op dezelfde pas. Bewaar uw pas 
na afloop van het zwemseizoen goed, want deze kunt u volgend jaar 
weer eenvoudig online activeren! Hulp nodig bij het online aanvragen 
van uw abonnement? Dat kan: op maandag 15 april staan we van 16.00 
uur tot 20.00 uur voor u klaar in Bibliotheek Ruinen om samen met u 
de online aanvraag te doen. Ook tijdens de ophaalavonden in de kiosk 
op 23 en 25 april helpen we u graag verder bij het aanvragen van uw 
abonnement. Let op: van alle gezinsleden voor wie het abonnement 
bestemd is dient u een digitale foto mee te nemen, of ze moeten zelf 
meekomen zodat we de foto’s ter plekke kunnen maken.

Activiteiten
Zwembad Ruinen organiseert ook dit jaar weer verschillende 
activiteiten. Jong en oud kunnen zich in het water vermaken met onder 
andere peuterzwemmen, wobble-lessen, zeemeermin zwemmen en 
zwemtraining. Verder bieden we bij Zwembad Ruinen de reguliere 
zwemlessen aan voor de diploma’s A, B en C. Zwembad Ruinen heeft 
hiervoor de Licentie ZwemABC. In de week na de meivakantie gaan 
de zwemlessen van start. Kinderen van 5 jaar en ouder krijgen een 
diplomagarantie, dus voor een vaste lage prijs gegarandeerd in één 
seizoen afzwemmen! Van begin mei tot en met de laatste dag van het 
seizoen worden er uiteenlopende evenementen georganiseerd in het 
zwembad: houd hiervoor de website en de Facebookpagina van het 
zwembad in de gaten.

Druppels sparen voor korting op een abonnement
Het is ook dit jaar mogelijk om te sparen voor korting op het 
zwembadabonnement door middel van de zogeheten ‘druppelactie’. 
Druppels kunnen gespaard worden bij de deelnemende ondernemers 
in Ruinen, en een of meerdere volle spaarkaarten geven recht op 
aantrekkelijke korting of zelfs een gratis abonnement. Deelnemende 
winkeliers hebben allemaal hun eigen unieke actie bedacht. 
Spaarkaarten kunnen worden opgehaald bij Coop Wim van Dijk, die 
tevens de eerste vijf druppels aanbiedt. U hoeft dus nog maar 15 
druppels te sparen voor een volle kaart. De druppelactie loopt van 23 
maart t/m 26 april 2019. 

Inloopavonden kiosk Zwembad Ruinen 
Benieuwd naar wat je als vrijwilliger kunt doen in de kiosk gedurende 
het zwemseizoen? Neem dan eens een kijkje achter de schermen 
en ontmoet de andere enthousiaste vrijwilligers. Iedereen is van 
harte welkom om geheel vrijblijvend langs te komen op onze 
vrijwilligersavonden op 16 en 18 april. De avonden beginnen om 19.30u 
in de kiosk van Zwembad Ruinen. Tot ziens in Zwembad Ruinen In 
april valt het magazine van Zwembad Ruinen weer bij u op de deurmat, 
boordevol praktische informatie, kijkjes achter de schermen en 
spetterende foto’s. Neem ook eens een kijkje op onze website 
www.zwembadruinen.nl. Op naar een heerlijk zwemseizoen!

Nieuw in 2019: wellness-bad in Zwembad Ruinen
RUINEN - Dit jaar opent Zwembad Ruinen op zaterdag 27 april a.s. de poorten voor 
een nieuw zwemseizoen. Het zwembad met heerlijk verwarmd water biedt komend 
seizoen niet alleen ruimte voor actieve recreatie maar ook voor rust en ontspanning 
in het geheel nieuwe wellness-bad. Ook nieuw dit jaar is de online verkoop van 
seizoenabonnementen: snel, makkelijk en veilig. Zoals altijd is er in de wintermaanden 
hard doorgewerkt om zowel achter als voor de schermen verbeteringen voor het 
zwembad te realiseren. 



 1x in de week, iedere dag, of een paar keer,  
 alles is mogelijk, zonder abonnement! 

        Warm of koelvers thuisbezorgd in Ruinen! 

 Kies uit vers bereide maaltijden!  

 

Dwingeloo, De Weyert,  T. 088-9684028 
Havelte, loc. Hofweg-Molenweg,  T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg,  T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

Westerstraat 59  7963 BB  Ruinen
06-51282183  info@frankechtenhoveniersbedrijf.nl 

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

FEMKE ANNE - BRINK 5 RUINEN 
galerie, kadowinkel, workshops en touristinfo 

Open: ma. woe. do. vrij. en zat. 9.30-17.00 uur,
zon van 14.00-17.00 uur 

www.femke-anne.nl | 06 143 481 08

Reinigen van O.A.
ramen - houtwerk - zonnepanelen

Levimaat 61 | 7991 EB  Dwingeloo
T 06 547 22 876

www.glazenwasserijhoekstra.nl



’t Ruunder Waopen
Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie I. Smit, Hinkenkamp 41, 7963 DD Ruinen.
E-mail: dle.ruinen@gmail.com | Website: www.delaatste-eerruinen.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

Thuiskapster Hennie 
Uw kapster aan huis
Hennie Heeling-van Laar
T. 0522 472510 of M. 06 429 358 27

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

Natuurlijk Mooi by Conny | Schoonheidsspecialiste
Heeft u last van o.a. pigmentvlekjes, rode adertjes of steelwratjes?
Met de nieuwste techniek bent u er snel vanaf. 
Kijk op www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Of bel 06 109 686 33

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 11.00 - 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, 
endermologie,zonnebank, infrarood sauna, cardio / fitness, dieet / voeding
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN
Tel.: 0522-820218 of 06 150 024 15 | www.jeanetgerding.nl

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

Zondag  31 maart 
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra 

Zondag 7 april 
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Dhr. A. Metzelaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. H. Linde

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.: 06 300 83 521 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 10 april 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 2 april 2019, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN



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

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

www.hilkobakker.nl

Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,

landschapsonderhoud.

Onderhoud van:

begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

WAOPENTIES

FAMILIEBERICHTEN

TE KOOP
Combi kinderwagen/ box/ ledikantje

loopstoeltje/ Maxi Cosi 
Alles in één koop. Tel. 0528-241365

GRATIS AFHALEN
Zonnehemel tel. 0528-241365

De overweldigende steun tijdens de 
langdurige ziekteperiode en na het 
overlijden van mijn lieve man, onze fi jne 
papa en trotse opa

Klaas Benak
is hartverwarmend.

Via deze weg bedanken we iedereen voor 
de vele bezoekjes, de warme woorden, lieve 
brieven, kaarten, berichten en prachtige 
bloemen.

Trijnie, Sep, Mareille, Klaas, Maura & Thije



GEKIJKT

Ien de supermarkt was het drok toen ik er dizze weke greunte 
kochte. De parkeerplaotse vol blik en dan weej det er genogt 
klandizie is. Ien een winkel staon is amit een zölfde geveul 
as op een terras zitten; niks zo mooi as meensen kieken. 
Veural bij mooi weer is het een feest umme rond te kieken op 
een terras. As het mooi weer is lek het net of de hele wereld 
zunniger is; niet allent het weer mar de meensen ook. Of er 
bij zunnig weer meer andacht veur de umgeving is; det bij 
wieze van spreken de tillefoon even vergeten wordt en de 
meensen weer mit mekare praot. En praoten mit mekaar op 
een terras wordt bezunder want de meeste meensen, en niet 
allent de jeugd..bint drok ien gesprek mit meensen overveer..
via de tillefoon. Ie heurt gien stemmen meer want alleman 
kek op det beeld det ze ien de haanden hebt.

Ien de winkel wordt vake epraot; ie zeet meensen die aj lange 
niet espreuken hebt of misschien wel pas mar die oe even 
doet stillestaon umme bij te praoten. Toen ik  veurige weke 
op een regenachtige dag de winkel ienleup zag ik een moeder 
mit een al volle bosschoppenkarre en een dochtertie van 
een jaor of dreej. De moeder was drok ien gesprek mit een 
aandere vrouwe en ze har minder andacht veur heur dochter 
as det prachtige manj wel wol. Zij stunt achter op de volle 
bosschoppenkarre die ze gebruukte umme verschillende 
gimmestiek oefeningen te doon. Mit heur ene been, de rechter,  
op de karre zwaaide ze het aandere been achteruut en ze 
probeerde det been hoge ien de locht te hollen. “mamme 
kijk eens..mamme kijk eens”reup ze  Mar het verhaal van 
de mamme mit de aandere bezeukster van de winkel was 
dunk mij nog lange niet uut. Het magie veraanderde van 
holding; now stunt ze mit heur linker been op de onderste 
stange van de karre en ze zwaaide de rechter de locht ien; 
mit de tonge tussen de taanden of het zwaor wark was reup 
ze weer “Mamme mamme..mamme kíjk dan....” mar ja.. as 
mammes het verhaal niet uut hebt..dan wordt er niet ekeken. 
Dan hebt mammes de gedachten bij aandere dingen as  
gymnastische oefeningen op een bosschoppenkarre. Het 
kleine dink wisselde nog ies van been en zwaaide opneej 
met heur beentje. “mamma mamma kijk dan kijk dan...”Ze 
keek vraogend naor heur mamme en ze meuk zich zo laank 
meugelijk um een beste zwaai te kunnen maken. 

Het was mar goed det de karre fl ink vol zat mit zwaore dingen; 
het leek er op det de pakken frisdraank ien de reklame waren 
want de karre was daor zwaor van; det verminderde het 
gevaor det de hele bool mit magie en al umme kieperde. 
“Mamma mamma kijk dan”reup ze weer mit een rood koppie 
van de ienspanning.  Ik stun er bot bovenop en ik zee “oen 
mamma is drok ien gesprek..zal ik even kijken? Ze keek mij 
an en mit een berustende blik zee ze : “ach ja..mijn mamma 
heef ook al zo vaak gekijkt...”.en speciaal veur mij, as enige 
bezeuker ien dit “theater’,  strekte ze heur been weer hoge. 
Ik klapte ien de haanden; heur mamme keek van het gesprek 
op en zee : “pas op daj niet ummevalt mit die karre”. Waorop 
het kleine ding triomfantelijk tegen mij zee : nou heef ze toch 
gekijkt”. De winkel leek even zunnig op een regenachtige 
dag.

- Gezocht - 
Vakantiebezorger voor in de 

kern van Ruinen
Omgeving: Hoge Kamp, De Akkers, Zandkamp, 

Bouwschoppenkamp en Kiddenkamp.  Aantal adressen: 147
Drukwerk: Folders, ’t Ruunder Woapen, Wolder Courant, 

Hoogeveensche Courant Weken: 18, 26, 30, 32 t/m 34
Goede verdiensten! Voor meer informatie: Bel naar 0528-26 28 50 

of mail naar bezorgers@uwverspreider.nl

Opening Restaurant de 
Burgemeester in Ruinen
RUINEN – Op woensdag 6 maart jl. werd Restaurant De 
Burgemeester in Ruinen geopend. Niemand minder dan 
Burgemeester De Groot voltrok de offi  ciële openingshandeling. 
Eigenaren Mehmet en Berdien hebben in slechts enkele maanden hun 
voormalige croissanterie annex pizzeria uitgebouwd tot een compleet 
nieuw restaurant. Niet alleen is het pand twee keer zo groot, ook is 
het concept uitgebreid.
 
“We kunnen nu verse pizza’s en döner maken, en bieden bovendien 
een uitgebreide lunchkaart. Door de extra ruimte hebben we fors 
meer zitjes kunnen realiseren, waardoor het écht een restaurant is 
geworden waar inwoners en toeristen gezellig kunnen lunchen of 
dineren”, aldus Berdien.
 
De uitbreiding is mede mogelijk gemaakt door de Runers Bork en 
Luning die ’t Olde Gemeentehuus van Ruinen vorig jaar aankochten. 
Zij hebben de complete locatie van een facelift voorzien en 
bovendien nieuwe ondernemers gevonden die hun bedrijf naar 
deze plek verhuisden. De opening van De Burgemeester is de 
hekkensluiter in een rij van feestelijke openingen aan de Brink. Met de 
creatieve naamgeving van het restaurant heeft het Gemeentehuus én 
het dorp Ruinen weer een ‘eigen’ burgemeester.



Het gemak van alles onder één dak 
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Maakt u zich zorgen over iemand? Ervaart u overlast?

Of hebt u een vraag, maar weet u niet bij wie u terecht kunt? 
Soms is het lastig om de juiste organisatie voor uw vraag te 
vinden en soms heeft u meerdere instanties nodig. 
Daarom zijn verschillende organisaties nu verenigd in 
twee buurtteams binnen De Wolden. 

In de buurtteams werken de volgende organisaties samen: 

· Stichting Welzijnswerk De Wolden
· Politie
· Actium
· Cosis
· GGZ en de gemeente De Wolden

Het werkgebied van de teams is opgedeeld in Noord en Zuid, 
waarbij de scheidingslijn de A28 is. Voor de beide gebieden 
zijn twee wijkbeheerders aangesteld. Zij zijn aanspreekpunt 
voor signalen met betrekking tot het openbaar gebied. 
Buurtteam Noord bestaat uit de dorpen: Koekange, 
Koekangerveld, Ruinerwold, Oosteinde, Weerwille, 
Berghuizen, Ruinen, Echten, Ansen en Eursinge. 

U kunt met uw vragen ook terecht via ons e-mailadres: 
buurtteam@dewolden.nl 
Ons algemeen telefoonnummer is: 0528 – 37 86 86

BUURTTEAMS DE WOLDEN

FULL
SIZE

U W  B EH A N D EL I N G U W  C A D E AU U W  C A D E AU

M A A K K EN NIS MET 
DÉ H UIDSPECI A LIST!

Verwen uzelf of een ander

VOORDEEL 
voor maar

3X

www.schoonheidssalon-marleen.nl

Pesse  |  Tel. 06 27 37 89 10
info@schoonheidssalon-marleen.nl



Hoe werkt het?
Vanaf 2 april 2019 kunt u uw seizoenabonnement voor Zwembad Ruinen online aanvragen via www.zwembadruinen.nl.
Hier kunt u snel en makkelijk uw gegevens invullen, een foto uploaden vanaf uw computer of maken met de webcam, en veilig betalen via 
iDeal. Ook de activiteitenpas of zwemlessen die u toevoegt aan uw abonnement komen op dezelfde pas. 
Bewaar uw pas na a� oop van het zwemseizoen goed, want deze kunt u volgend jaar weer eenvoudig online activeren! 

Eerste hulp bij aanvragen
Hulp nodig bij het online aanvragen van uw abonnement? Dat kan! Op maandag 15 april staan we van 16.00 uur tot 20.00 uur voor u klaar in 
Bibliotheek Ruinen om samen met u de online aanvraag te doen. Ook tijdens de ophaalavonden in de kiosk helpen we u graag verder bij het 
aanvragen van uw abonnement. Let op: van alle gezinsleden voor wie het abonnement bestemd is dient u een digitale foto mee te nemen, 
of ze moeten zelf meekomen zodat we de foto’s ter plekke kunnen maken. 

Afhalen abonnementen
Op onderstaande data ligt uw online aangevraagde abonnement voor u klaar bij de kassa van het zwembad: 
Dinsdag 23 april van 19.00 uur tot 21.00 uur
Donderdag 25 april van 19.00 uur tot 21.00 uur

Korting druppelactie
Levert u bij het afhalen van uw abonnement een volle spaarkaart van de druppelactie 2019 in, dan krijgt u bij het ophalen de gespaarde 
korting retour. Ook de korting voor onze Vrienden wordt bij het ophalen van het abonnement verrekend. 

Tarieven abonnementen 2019
Voorverkoop (t/m 27 april 2019) 

Seizoenverkoop
Hoofdaanvrager gezinsabonnement (alle leden wonend op hetzelfde adres)  € 116,50   € 135,00
Supplement per extra gezinslid gezinsabonnement (partner en kinderen tot 18 jr.) €     9,00   €    10,50
Persoonlijk abonnement 3 t/m 17 jaar en 65+    €   54,50   €   64,50
Persoonlijk abonnement 18+      €   67,50   €   79,50

Nieuw: online aanvragen seizoenabonnementen voor Zwembad Ruinen 2019
Oude Benderseweg 9 - 7963 PX Ruinen - info@zwembadruinen.nl - 0522-471529

Kijk ook eens op onze website www.zwembadruinen.nl

Met het abonnement van Zwembad Ruinen heeft u ook toegang tot de 
zwembaden in Zuidwolde en De Wijk.

De Wolden en Hoogeveen gaan ploggen, Fitness Centrum Schreuder doet mee!
DE WOLDEN - Tijdens het joggen /wandelen afval rapen, dat heet met een mooi woord ‘ploggen’. Het is een samenvoeging van het 
Zweedse ‘plocka’ dat rapen betekent en joggen. Ook in Nederland wordt deze vorm van hardlopen alsmaar populairder. Wandelend 
wordt het wel ‘trashwalking’ genoemd. Zelfde idee, zelfde doel namelijk: zwerfvuil opruimen.

Fitnesscentrum Schreuder wil graag iets doen aan een schoon dorp door te gaan ploggen.Doe ook mee en meld je aan, je hoeft niet 
hard te lopen of lid te worden van het fitnesscentrum, iedereen mag op zijn eigen manier meedoen.

In de eerste week van april gaat er geplogd worden in gemeente De Wolden. Omdat wij op woensdag een enthousiaste groep 
hebben, starten we woensdag 3 april a.s. om 9:30 uur met ploggen.
We willen een zo’n groot mogelijk gebied schoon krijgen van zwerfafval. Of je nou wilt hardlopen, wandelen, fietsen; doe mee! Je hoeft 
je alleen maar aan te melden. Dat kan via info@fysiotherapie-ruinen.nl Later krijgt je dan meer info, maar geef vooral zelf aan wat je 
wilt doen! De gemeenten leveren materialen zoals werkhandschoenen, zakken en veiligheidsvestjes en zorgen dat het opgeraapte 
afval wordt opgehaald. Kijk op: www.facebook.com/ploggersdewolden voor meer info.



profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

STOTIJN 
notariaat & mediation

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

GAAT U EEN WONING 
BEKIJKEN OF MISSCHIEN 

ZELFS KOPEN? 

LET OP! NATIONALE OPEN HUIZEN DAG OP 
ZATERDAG 30 MAART

De inname van oude 
medicijnen is gewijzigd!

Deze kunt u inleveren bij de apotheek in de 
hiervoor bestemde medicijn retourbox, deze 
staat bij de balie van de apotheek.

  U dient zelf de strips/tabletten uit de verpakking
 te halen. Er zijn gratis verzamelzakjes verkrijgbaar
 bij de apotheek, hierin kunnen de lege
 doordrukstrips worden verzameld.
 De kartonnen doosjes kunt u zelf thuis bij het oud
 papier doen.

Dit heeft tot doel een nog betere 
afvalscheiding te bereiken.

Medewerkers Apotheek Ruinen

Mededeling 
Apotheek RuinenNIEUWE 

COLLECTIE!
De streep is een blijvertje
Combineer nu met lekker veel kleur

Bij elke aankoop 
ontvangt u een druppel



Veranderingen op de woningmarkt 
vragen om ouderwetse kwaliteit met een 
moderne aanpak en marketing 
Een nieuwe makelaarsformule in de regio 
Hoogeveen & de Wolden

REGIO - Sinds februari 2019 is iQ Makelaars gestart in regio 
Hoogeveen & de Wolden. Mijn naam is Onno Tijdeman ik 
ben uw iQ makelaar in deze regio. Als iQ makelaar heb ik een 
landelijk netwerk met veel kennis en kunde op de woningmarkt. 
Sinds januari 2019 is deze nieuwe makelaarsformule in 
gemeentes Hoogeveen en de Wolden gestart. Wij richten ons 
op begeleiding bij aankoop en verkoop van appartement tot 
woonboerderij en van rijtjeshuis tot twee onder één kap. Ook 
kunnen wij ondersteunen bij transacties van bijvoorbeeld een 
recreatiewoning. 

Het (ver)kopen van een huis is een ingrijpende gebeurtenis die 
vraagt om zorgvuldigheid en het maken van de juiste keuzes. Bij 
iedere keuze en stap kan ik u begeleiden. Persoonlijke contact 
met mijn klanten, betrokkenheid en betrouwbaarheid staan bij mij 
centraal. 

U krijgt een eerlijk advies, optimale dienstverlening en inzet van 
mij als makelaar. Wij werken “No Cure, No Pay” dit betekent 
dat u pas betaalt wanneer de koop of verkoop van uw huis 
afgerond is. Daarnaast rekenen wij geen intrekkingskosten als uw 
persoonlijk situatie verandert en u besluit uw huis uit de verkoop 
te halen. Makelaardij is tegenwoordig een groot stuk marketing 
en sales. Zo werkt iQ Makelaars Regio Hoogeveen & de Wolden 
met een aantal landelijke websites waaronder Funda en zorgen 
we voor de nieuwste marketing via social media en Google. Door 
ons landelijke netwerk bereiken we makkelijk kopers buiten de 
regio. 

Toch blijft het zien en voelen van een huis het belangrijkste 
zo begeleiden wij bezichtigingen en organiseren we op wens 
van de klant meerdere “open huis” momenten om zo alle 

geïnteresseerde kopers kennis te laten maken met uw woning. 
Bij elke stap, van waardebepaling tot aan het tekenen bij de 
notaris, bied ik u alle begeleiding die u nodig heeft. Snelheid is in 
de huidige woningmarkt van belang, daarom ben ik ook buiten 
kantooruren en op zaterdag bereikbaar en werkzaam. 

Ik ben beschikbaar voor een vrijblijvend
 kennismakingsgesprek / waardebepaling van uw woning. 
Graag voorzie ik u van aanvullende informatie.

iQ makelaars  regio Hoogeveen & de Wolden
Onno Tijdeman
Willemskade 57 |7902 AV Hoogeveen | Tel. 06 476 752 36
Email: Onnot@iQmakelaars.nl

ADVERTORIAL

Succesvol seizoen
hersengymnastiek Ruinen afgerond met 
spannende fi nale-avond
RUINEN - Donderdag 14 maart is het seizoen 2018/2019 van de 
Hersengymnastiek Ruinen afgesloten met de fi naleavond, waarbij de 
beste 6 teams van het afgelopen seizoen het tegen elkaar hebben 
opgenomen. Net zoals tijdens de reguliere competitie, deden de 
teams ook tijdens de fi naleavond niet voor elkaar onder.

Uitslag fi naleavond Hersengymnastiek Ruinen
1e  Smitties 152 punten
2e Taxi Rudi 150 punten
3e Jordaan 142 punten
4e JAR 128 punten
5e Achter Ansen 120 punten
6e De Akkers 106 punten

Publieksprijzen
Mariet Nijstad, Kobie Kijk in de Vegte, Arjan Bruinenberg

De sponsors tijdens het seizoen 2018/2019 waren
Stichting Ruinen 1865, Dorpsbelangen Rune, Regiobank, Univé. De 
Sponsors publiekprijs  fi nale waren Coop Wim van Dijk, 
Hubo Gert-Jan Flinkert



Schoolstraat 2a
7921 AV Zuidwolde

Lid Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

T 0528-371001
F 0528-373729

info@jansenmeester.nl
www.jansenmeester.nl

Belastingaangifte 2018

M E E S T E R
a d m i n i s t r a t i e  -  b e l a s t i n g  -  a d v i e s

J A N S E N
M E E S T E R
a d m i n i s t r a t i e  -  b e l a s t i n g  -  a d v i e s

J A N S E N

Bel nu ons kantoor voor het maken van een afspraak.

Wij helpen u graag

bij het invullen 

van uw belastingaangifte!

2019

 30 maart a.s. Inzamelingsactie voor de Voedselbank
“Oog voor voedsel, hart voor mensen“

DE WOLDEN - In 2018 hielpen de voedselbanken 6 % meer klanten dan in het voorgaande jaar, in totaal 140.00 mensen. Daarmee 
werd weer een stapje gezet op onze weg naar een land zonder honger. Er werden relatief meer alleenstaanden geholpen en de 
voedselbanken zien meer 50-plussers een beroep doen op voedselhulp. Deze groep lijkt niet te profi teren van de toename in 
werkgelegenheid. Zo maar wat cijfers van de voedselbank waaruit blijkt dat het werk van voedselbanken nog steeds nodig is.

Zaterdag 30 maart organiseert Diaconaal Verband De Wolden een inzamelingsactie bij alle supermarkten in de gemeente De Wolden. 
Wij gaan produkten inzamelen voor de voedselbank die zij goed kunnen gebruiken voor het maken van de voedselpakketten. Het 
ontbreekt hun vaak aan houdbare levensmiddelen, zoals rijst, pasta’s, soep, maar ook shampoo en tandpasta. Wij gaan vooral 
deze produkten voor hun inzamelen. Zaterdag 30 maart staan er vrijwilligers in de winkel om u te helpen bij het kopen van de juiste 
artikelen. Na deze afgerekend te hebben, kunt u ze bij hen inleveren voor de voedselpakketten.

Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking van de diaconieën van alle kerken in De Wolden. 

Media Ukkie Dagen in Bibliotheken De Wolden
Van speen tot game 

DE WOLDEN - Schermen hebben een grote aantrekkingskracht op de allerkleinsten. Ukkies weten feilloos hun favoriete fi lmpje of 
app te vinden op de tv, smartphone van mama of tablet van opa. Ze vermaken zich er prima mee. Wel hebben ouders vragen over het 
mediagebruik van hun jonge kinderen. Zitten zij niet te lang achter het scherm? En de fi lmpjes en spelletjes die ze bekijken en spelen, 
is dat goede content? 

Daarom staan de Media Ukkie Dagen van 29 maart t/m 5 april in het teken van ‘Van speen tot game’. Hoe kun je als ouder je kind 
op het gebied van mediagebruik een goede start meegeven? Ouders die meer willen weten over digitale opvoeding zijn samen met 
hun jonge kind van harte welkom op één van de gezellige bijeenkomsten in de bibliotheken van gemeente De Wolden over voorlezen, 
digitale prentenboeken en geschikte apps voor jonge kinderen: 
* Woensdag 3 april 10.00 uur Bibliotheek Ruinen 

CoderDojo Ukkie Tijdens de CoderDojo Ukkie bijeenkomsten kunnen ouders met hun peuter of kleuter (3-6 jaar) aan de slag met de 
robots bee-bot en Co-de-Rups. Spelenderwijs leren jonge kinderen op deze manier de beginselen van programmeren. 
* Donderdag 4 april Bibliotheek Ruinen tussen 14.30 en 16.30 uur. De toegang is gratis.
Raadpleeg voor overige locaties en data de websites van de bibliotheken in De Wolden.



Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 november tot 1 april woensdag t/m 
zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur. Van 1 april tot 1 oktober en in 
alle schoolvakanties dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. Tijdens 
feestdagen gelden afwijkende openingstijden. 
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor sommige activiteiten 
is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op www.nm.nl/bcdwingelerveld

Schaapskudde Ruinen 
Kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl

Korenmolen de Zaandplatte is voor publiek toegankelijk. De toegang is 
gratis. De molen is iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur.

Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Geopend voor 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 28 maart 2019, 
aanvang 13.20 uur. Telefonisch aanmelden voor 10.00 uur op de speeldag 
bij Bouke van Eijck, 0522-470056.

TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen, 
T. 06 143 481 08 maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
9.30-17.00 uur, zondag 14.00-17.00 uur

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 Elke eerste donderdag van de maand om 19.30 uur schaken 
in ’t Neie Punt. Een aantal nog resterende leden van de schaakclub 
willen proberen om de club nieuw leven in te blazen. Inlichtingen 
kunnen worden verkregen bij Gerrit ter Wee, tel: 0522-472404 of Geert 
Roelof Steenbergen, tel. 0522-473404. Kom vrijblijvend binnenlopen en 
meedoen.

’t Neie Punt Eerste hulp bij internetten, elke donderdag van 11.00 – 12.00 
uur. Neem uw eigen tablet, telefoon of laptop mee (i.s.m. de bibliotheek).
’t Neie Punt Repair Café iedere laatste maandag van de maand van 
13.00-16.00 uur. Ook tijdens het Repair café kunt u hulp krijgen bij 
internetten.

MAART/APRIL
Vrijdag 29 maart ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15-45 uur Kookclub – soesjestaart maken
 Opgave: 
 kookclub.dejongeonderzoeker@gmail.com

Vrijdag 29 maart ‘t Neie Punt
14.15 uur Luxe-Bingo incl. koffie/thee, borrel en hapje
 Voor iedereen toegankelijk.
 Opgave is niet nodig.

Vrijdag 29 maart ‘t Neie Punt
20.00 uur Flimhuis

Zondag 31 maart Muziek in de Mariakerk
15.30 uur Ensemble Consequens

Vrijdag 5 april ’t Neie Punt
19.00-20.30 uur Quiz-avond voor kinderen
 Vorm een groepje van 2 kinderen
 (vanaf groep 5) en 1 volwassene.
 Deze volwassene kan zijn je vader, moeder, 
 opa, oom, buurvrouw etc. Er zijn mooie prijzen
 te winnen en voor elke deelnemer een
 blijvende herinnering. Organisatie: De Jonge
 Onderzoeker i.s.m. het team van de
 Hersengymnastiek.
 Opgave voor 1 april bij: geahooijer@planet.nl

Zondag 7 april Schaapskooi Ruinen
11.00-15.00 uur Lammetjesdag www.schaapskudderuinen.nl

Dinsdag 9 april ’t Neie punt, De Jonge Onderzoeker.
14.30 – 16.00 uur Haantie op een stokkie.
 We gaan samen met de 2 BSO’s weer een
 “hanestok” versieren.
 De kinderen moeten zelf een stok meenemen.
 Opgave voor 5 april bij: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 12 april ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15-45 uur Kookclub – We gaan wraps maken en je eigen 
 schort versieren.
 Opgave:
 kookclub.dejongeonderzoeker@gmail.com

Vrijdag 12 april Vrederuiters, Kloosterstraat
15:00 uur (achter de brandweerkazerne)
 Z1, Z2, ZZ-licht dressuurpaarden.
 Aansluitend Z1 en Z2 pony’s
 Info: www.vrederuiters.nl

Vrijdag 12 april De Bastogne Ansen -
19.30-21.30 uur Pop-up kinderkledingbeurs
 Tweedehands kinderkleding-
 en speelgoedbeurs
 Dwingelerweg 2a Ansen
Zaterdag 13 april Vrederuiters, Kloosterstraat
9:00 uur (achter de brandweerkazerne)
 B t/m Z2 pony’s
 Info: www.vrederuiters.nl

Zondag 14 april Vrederuiters, Kloosterstraat
10:00 uur (achter de brandweerkazerne)
 B t/m M2 paarden
 Info: www.vrederuiters.nl

Maandag 15 april ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Paasknutselen voor jong en oud.
 We gaan o.a. paaseieren vilten.
 Opgave: geahooijer@planet.nl
Woensdag 17 april ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Timmerclub.
 We maken deze keer een dominospel
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 19 april ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Paasstukjes maken voor jong en oud. 
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinenalert.nl, www.ruinen.
nl en www.dorpshuisruinen/activiteiten Evenementen in deze 
rubriek kunt u aanmelden op: ruunderwaopen@hotmail.com
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

GROOT ASSORTIMENT 
TUINPLANTEN OP VOORRAAD



Er is een tijd van komen en gaan. Na bijna 22 jaren van hard en mooi 
werken doen wij, familie Hu, een stapje terug en is het tijd om het 

stokje over te dragen. Hierbij bedanken we iedereen voor de onderlinge 
gezelligheid, alle mooie herinneringen en het jarenlange vertrouwen!

We blijven voorlopig nog in ons mooie dorp Ruinen wonen en ook het 
personeel en het keukenteam blijft jullie oud en vertrouwd, 

dus geen zorgen.

Let op: cadeaubonnen met uitgiftedatum maart 2018 
kunnen alleen deze maand nog worden ingeleverd.

21.30

FAMILIE HU DOET EEN STAPJE TERUG


