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De voorjaars- en zomermode 
is fleurig en kleurig bij 
Boetiek de Smederije
RUINEN – Welke modetrends zien we dit nieuwe seizoen? Bij Boetiek 
de Smederije vind je het antwoord en is het al volop voorjaar! De serie 
modeshows die door eigenaresse Lieneke Smit onlangs werd georganiseerd 
in de boetiek in Ruinen en in de Buddingehof in Ruinerwold werden weer 
heel goed bezocht en kon het publiek al genieten van een hele leuke fleurige 
collectie voorjaars- en zomermode. 

Felle kleuren zijn trend, bloemenprints, leuke details op de kleding zoals 
knopen en lijnen, zien we op de pantalons, jasjes en shirts. Veel van de felle 
kleuren kunnen ook nog eens goed gecombineerd worden. Comfortabele 
jasjes, bijpassende modeaccessoires, tassen en shawls zijn allemaal te 
vinden bij Boetiek de Smederije. 

De nieuwste mode bij Boetiek de Smederije
Fleurig bloemarrangement door Bloemisterij Slagter
©Annetta Dekker

De nieuwste trendy, maar ook draagbare mode werd 
geshowd door de vaste modellen. Uitleg over de 
stoffen, materialen was er van Trudy. Voor degene die de 
modeshow heeft gemist, nieuwsgierig is of even op haar 
gemak wil shoppen? 
Boetiek de Smederije aan de Westerstraat 12 in Ruinen is 
met de nieuwe collectie helemaal klaar voor het nieuwe 
seizoen en ben je van harte welkom!



 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

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.



’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 14 april Palmzondag
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra
gezamenlijke dienst Mariakerk/Ontmoetingskerk
Woensdag 17 april
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber
Donderdag 18 april Witte Donderdag
PKN-Mariakerk Ruinen19.30 uur Ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 19.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag
PKN-Mariakerk Ruinen19.30 uur Ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur Ds. M. Paas-Feenstra
Zaterdag 20 april Stille Zaterdag
PKN-Mariakerk Ruinen 21.30 uur Ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 21.00 Ds. M. Paas-Feenstra
Zondag 21 april Pasen
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra

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 24 april 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 16 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

Beheer De Marke van Ruinen heeft voor het komende seizoen plaats voor meerdere 

medewerk(st)ers schoonmaak en opmaakservice  
(M/V)

voor de vakantieaccommodaties op Buitenplaats De Marke van Ruinen. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een gezellig en goed werkend team onder leiding van onze 
eigen projectleidster en vinden hoofdzakelijk plaats in de periode 1 april tot 1 november (maandag en 

vrijdag en in de vakantieweken (Kerst- en voorjaarsvakantie). Aantal uren is variabel, vaststelling 
werktijden in overleg. Het hebben van schoonmaakervaring is niet strikt noodzakelijk. Beloning volgens 

de CAO-schoonmaak. 

Sollicitaties kunt u richten aan Beheer De Marke van Ruinen, Gijsselterweg 30 te Ruinen, 
per e-mail op info@beheer-mvr.nl. Wilt u langs komen? Maak even een afspraak met onze 

projecteidster Alida Lafleur, 0522-470540 of 0516-433568.

GROOT ASSORTIMENT 
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

Reinigen van O.A.
ramen - houtwerk - zonnepanelen

Levimaat 61 | 7991 EB  Dwingeloo
T 06 547 22 876

www.glazenwasserijhoekstra.nl

Het 
voorjaar 
is begonnen!

Volop leuke jurkjes - rokjes - shirtjes



WAOPENTIES

VEURJAOR

Het raampie kan weer lös. Het kleine raampie boven de 
veurdeure det de hele winter dichte ezeten hef. Dichte, umdet 
het kold was en de asielzeukerties die daor de hele winter 
ewoond hebt bescharming neudig hadden. Asielzeukers..zuj 
zeggen? asielzeukers ien Rune? Ja..asielzeukers.
Kiek alle jaor an het ende van de haarfst koomt ze opzetten; 
honderden boerenzeunties (lieveheersbeestjes) die op de ene 
of aandere meniere deur de sponningen van oonze ramen 
ien het veurhuus koomt. Nooit hebbe wij een stee kunnen 
ontdekken waor ze deur kunt kroepen mar ja..wij bint ook 
gien boerenzeunties die veur de overlevering ien de winter 
een veilige stee zeukt. 

Eenmaol an de binnenkaante kuj ze zeen; an de veurmure 
zit papier (behang) en daor hebt ze ien de loop van de leste 
winters stokkies van lös ekregen. Daor kroept ze mit zien 
allen onder; det vormt een hele dikke kloete dierties die daor 
de hele winter doodstille wacht tut het weer veurjaor wordt. 
De leste winters hef de kachel niet ebraand ien det stokkie 
van oons veurhuus waor de dierties zit; aj det wel doot dan 
hej ieneens ien december de boerenzeunties over de vloere. 
Want as het warm wordt dan raakt ze ien de warre; dan 
deenkt ze det het veurjaor begunt is.
En veurjaor is neudig veur die dierties want ien de Wikipedia 
laas ik det ze veural leeft van bladluzen; aj dus een beste 
greuntetuun hebt dan muj bliede mit dizze dierties wezen 
want dan vreet ze oe de luzen van de bloemen en de kool 
as het zomer is.

Uut de algemene informatie laas ik ook det er wel 5000 
soorten bint; bij oons bint het veural de bekende rood mit 
zwarte stippen dierties mit verschillende soorten stippen; de 
ene hef er een stok of zeuven, een aandere meer as tiene en 
er bint er ook die mar tweej stippen hebt. Dan hebbe wij ook 
zwarte boerenzeunties mit roje stippen. De hele winter kieke 
wij geregeld naor det bultie achter het papier det eerst allent 
mar greujt. Tegen december stiet de “angreuj” stille en bint 
ze dudelijk allemaole binnen en klaor um stille op het veurjaor 
te wachten deur mekare warm te hollen op die kloete. Er bint 
ook wat kleinere geelachtige dierties. Een meense zit raar ien 
mekaar; die gelen vien ik lange zo mooi niet as die rojen en 
ze zult toch net zo best veur t milieu wezen.

Veurig weke. bij die mooie zunnige dagen, kwam ik ien 
het veurhuus; ongeleugen waor..daor kreupen wel 60 
boerenzeunties op de roeten en an de zolder. De ramen dus 
lös dan kunt ze heur zölf redden.  Aj ze anraakt dan hebt ze 
een soort verdedigingsmiddel want dan stinkt ze barre. Dan 
zuj as veugel het wel laoten zo’n vies beessie op te vreten...
Wij bint now dus al een paar weken doonde um alle dagen 
dierties naor buten te laoten gaon; de ervaring hef oons eleerd 
det det zo’n tweej weken kost veur alles “uut evleugen”
Ik laze ook det ze amit wel mieghummels vreet; die bint er zat 
op oonze terras dus hulde an de asielzeukerties. Het raampie 
kun lös, de lente is begunt, de asielzeukerties bint weer uut 
evleugen....

Te koop
Kinderfiets  t.e.a.b.
Tel. 0522 472476

Seniorenvereniging 
“De Wolden”
DE WOLDEN - De Seniorenvereniging De Wolden is in 2015 
ontstaan omdat vele afdelingen in den lande zich niet meer 
verenigen konden met het beleid van het hoofdbestuur van de 
ANBO. Zo ook de afdelingen Ruinerwold en De Wijk / Koekange. 
Ruinen is hier toen helaas niet in mee gegaan.

Het toenmalig bestuur heeft toen besloten om verder te gaan en 
bovengenoemde vereniging opgericht. In Drenthe zijn er reeds 
tien. Wij hebben thans vernomen dat zowel de ANBO als een 
groep ouderen die later nog is ontstaan, niet meer actief zijn.

Ons bestuur heeft nu besloten om ons te presenteren wat wij 
ook voor de 50-plussers in Ruinen e.o. kunnen betekenen. 10 
maanden per jaar hebben wij elke maand zeker een activiteit. 
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten kijk dan verderop in 
dit blad voor een uitnodiging.

Het bestuur van Seniorenvereniging De Wolden

Muziekvereniging Crescendo 
zet de bloemetjes weer buiten!
RUINEN – De inwoners van Ruinen e.o. kunnen komend seizoen 
weer genieten van fleurige buitenplanten. 

Muziekvereniging Crescendo uit Ruinen houdt nl. haar jaarlijkse 
geraniumactie. De verkopers komen op 2, 3 en 4 mei a.s. bij u 
aan de deur met mooie geraniums! Houd dus uw voordeur in de 
gaten!
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Predikant: ds. G. Naber, tel. 0522-471543   
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van    
 10.30 tot 12.30 uur in de Bron 
E-mail:  gnaber2@ziggo.nl
 gnaber@hetnet.nl
Scriba: mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
 Anserweg 7, tel. 0522-470204
Koster: 06 -51508695
Diaconie: Hulp/ informatielijn tel. 06-20425585
 margriet.middelbrink@gmail.com 
Website:  www.pkn-ruinen.nl 
 www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
E-mail: info@pkn-ruinen.nl 

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner 
Toren graag inleveren vóór vrijdag 26 april 2019
bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Het kruis. In deze tijd van het jaar speelt in de kerk het kruis een 
heel belangrijke rol. Dit symbool verwijst naar alles waar wij als 
kerk in deze tijd van het jaar naar willen verwijzen en wat wij ook 
vierenderwijs ondergaan. Heel veel mensen dragen het kruis als 
een sieraard, maar weten er nauwelijks raad mee. Hen zegt dit 
symbool niet meer iets speciaals. Dat is ooit wel anders geweest. 
Het kruis verwijst naar een man van tweeduizend jaar geleden 
die aan het kruis is gestorven. Mensen kruisigen was een van 
de methoden in het toenmalige Romeinse Rijk. Mensen werden 
terechtgesteld en Jezus van Nazareth was er een van. 
In de eeuwen daarna droegen veel mensen het kruis als sieraad 
om uitdrukking te geven aan hun solidariteit met iedereen die 
in de wereld wreed moet lijden. Voor sommigen is het ook een 
uitdrukking van het moeilijke leven dat je als mens zélf hebt. 
Door een kruis als sieraard te dragen, geef je te kennen: ik ga 
mijn leven niet uit de weg, ik neem mijn uitdagingen aan, ook de 
moeilijke. Ik verklaar me ook solidair met anderen die het moeilijk 
hebben en probeer zo te leven dat ik anderen zo min mogelijk 
pijn doe. In de holistische wereld van bijv. New Age, maken ze er 
vaak een mooier verhaal van: het kruis staat daar symbool voor 
de ‘kruising’ van het horizontale en het verticale van het bestaan, 
voor de overlapping van het aardse en het hemelse in ons leven. 
Deze visie heeft het minder over de pijn en de moeite die in het 
leven zit, als de christelijk-religieuze.

Voor de echte hardcore christenen staat het kruis naast voor het 
lijden, ook voor nog iets anders symbool. Het staat ook symbool 
voor de overwinning op alle ellende. Jezus Christus werd toen 
weliswaar gekruisigd en hij ging er toen ook echt aan. Maar zijn 
verhaal ging toen niet verloren. Zijn leven liep toen nog niet ten 
einde. Integendeel. Zijn verhaal begon toen eigenlijk pas goed 
op gang te komen! Het lukte de Romeinse overheid niet Jezus 
dood te verklaren. Door zijn Geest inspireert hij mensen tot op de 
huidige dag. Soms zijn mensen nog zo met hem bezig dat zij het 
gevoel hebben hem als het ware nog regelmatig in levende lijve 
tegen te komen. Zij gingen toen het stokje overnemen, weigerden 
hem dood te verklaren en proclameerden hem juist als de 
levende “Heer”, en gingen vervolgens zelf op Jezus’ manier leven 
en liefhebben. Zo is ooit ook de kerk ontstaan. Tot op de huidige 
dag is de Gekruisigde een grote levende inspiratiebron voor 
veel mensen, binnen en buiten de kerk. Een inspiratiebron voor 

mensen die weigeren te geloven dat de dood het laatste woord in 
het leven van ons mensen heeft. Zij gaan voor een ànder verhaal, 
ook al worden zij zelf nog steeds dagelijks door de dood en de 
eindigheid van het bestaan geteisterd. 

Het kruis staat dus ook symbool voor een soort v e r z e t s –
h o u d i n g tegen de dood. En als je een kruis als sieraad 
draagt, geef je daarmee te kennen dat ook jij ten diepste weigert 
te geloven dat jij als mens alleen maar speelbal bent van de 
dood en eindigheid en uiteindelijk het onderspit zult delven ten 
opzichte van alle ellende die er is. Nee, je belijdt integendeel, 
tegen de klippen op dat er méér is tussen hemel en aarde. Iets 
van Pasen, van altijd weer mogen opstaan uit de dood, en dat 
het leven dan doorgaans nieuw opbloeit en verdergaat.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE

We leven in zo’n drukke wereld, dat het tegenwoordig in de mode 
komt om met retraite te gaan en stilte-weekenden te houden. 
Mensen betalen veel geld voor cursussen om op adem te komen 
en hun rust weer te hervinden. Hier in Drenthe hoef je er allemaal 
niet zo veel voor te doen. De natuur en stilte liggen om de hoek, 
je hoeft eigenlijk alleen de fiets te pakken of de wandelschoenen 
aan te trekken. Of, als het weer weer mooier is, met een goed 
glas wijn op een terrasje te gaan zitten.

Dit jaar proberen wij als kerk nog iets anders aan te bieden, 
samen met Ruinerwold en andere kerkelijke gemeenten uit 
de omgeving. We nodigen jongvolwassenen uit, om eens de 
uitdaging aan te gaan een week lang de stilte van een klooster 
te ondergaan! Zie voor meer informatie hieronder. Wuif het niet 
gelijk weg, dit idee! Denk er eens over na! Dit wordt keigaaf! Ga 
gewoon mee!!

BIJ DE DIENSTEN
In de komende weken wachten weer bijzondere vieringen 
op ons. Vooral de vieringen in de stille week voor Pasen 
en van Pasen zelf, worden door mensen doorgaans diep 
beleefd. En er is nog iets bijzonders: de Protestantse 
gemeente van Pesse, die vorig jaar wekenlang met ons in 
Ruinen mee kerkte, omdat hun eigen kerk werd verbouwd, 
heeft ons uitgenodigd om nu ook eens bij hen te komen 
kijken hoe mooi hun nieuw kerkgebouw geworden is. Dat 
gaan we doen. Op zondag 14 april gaat/blijft de Mariakerk 
dicht en trekken wij met z’n allen naar Pesse toe. Zie voor 
meer informatie hieronder:

Zondag 14 april – 10.00 uur – Dienst in Pesse
Op zondag 14 april, Palmpasen, blijft de Mariakerk 
gesloten en nemen wij deel aan de ochtenddienst 
van de Protestantse gemeente van Pesse, in hun 
Ontmoetingskerk, op het adres Hoogeveenseweg 22 te 
Fluitenberg. In de dienst gaat hun nieuwe predikante ds. 
J. M. T. Paas-Feenstra voor. Er is gezamenlijk vervoer naar 
Pesse mogelijk! Neemt u daarvoor contact op met Wim 
Laarman (tel. 0522-473760) of Bert van Zanten 
(06-34183752).



Woensdag 17 april – ’t Neie Punt – 18.30 uur
De maandelijkse viering voor alle oudere omwonenden van 
‘t Neie Punt. Deze keer niet op een zaterdag-, maar reeds 
op een woensdagavond. We vieren met elkaar het heilig 
Avondmaal. Daarmee gedenken wij Christus die vlak voor 
zijn lijden en sterven ook het Avondmaal heeft gevierd, met 
zijn leerlingen.

Witte Donderdag 18 april – 19.30 uur - Mariakerk
Wij vieren het heilig Avondmaal met elkaar, nu in de 
Mariakerk, zittend in een grote kring, zoals ook Jezus dat 
vroeger met zijn leerlingen heeft gedaan. 

Goede Vrijdag 19 april – 19.30 uur – Mariakerk
Wij gedenken het lijden en sterven van Christus, met 
medewerking van het kerkkoor.

Stille Zaterdag 20 april – 21.30 uur - Mariakerk
“Midden in de nacht” trekken wij vanuit donker, dood en 
leegte, heen naar het nieuwe Licht van de opstanding. 
Wij verwelkomen in onze kerk de nieuwe Paaskaars en 
delen haar licht aan elkaar uit. Wie wil kan mee doen aan 
de rituele vernieuwing van z’n eigen geloofsvertrouwen. 
Welkom!

Zondag 21 april - Eerste Paasdag – 10.00 uur - 
Mariakerk
Op Paasochtend proclameren wij de overwinning van 
Christus op de dood en zonnen wij ons in het licht van het 
nieuwe Leven! Het kerkkoor gaat ons voor bij het zingen 
van de jubelende lofzangen.

Zondag 28 april – 10.00 uur - Mariakerk
Hoe kan de opstanding uit de dood ook voor ons eigen 
leven werkelijk(heid) worden? Wij gaan ernaar op zoek 
door het lezen van Lucas 24: 13-35, het verhaal van de 
Emmaüsgangers.

Zondag 5 mei – 10.00 uur – Mariakerk
We vieren bevrijdingsdag en lezen Lucas 24: 35-48, over 
Jezus die als de opgestane Heer aan zijn sceptische 
leerlingen verschijnt om hun uit te nodigen, het leven 
niet als nederlaag te blijven beleven, maar vanuit de 
overwinning te bezien en te benaderen. 

Aan alle Teens & Twens!
Samen naar Taizé: ga jij mee van 17 tot 25 augustus?
Ken je dat gevoel? Je bent even heerlijk een week weg 
geweest en wilt daarna vertellen hoe het is geweest, maar 
dan ben je sprakeloos. Omdat het zo mooi was, en zo 
indrukwekkend dat je het haast niet kunt uitleggen. Je zit 
nog helemaal vol met de indrukken die je hebt opgedaan, 
en de lol die je er hebt gehad. 

Taizé is net zoiets. Een gebeuren waar je stil van wordt, 
maar van binnen voel je je achteraf echt gelukkig. Taizé is 
een internationale kloostergemeenschap in Frankrijk. Dat 

klinkt wat saai, maar dat is het niet. Elk jaar lang komen 
er duizenden jongeren uit heel de wereld bij elkaar om er 
iets heel bijzonders mee te maken. Ook wij gaan er dit jaar 
met een groep jongeren naartoe!! In de laatste week van 
de zomervakantie (van de scholen) willen we naar Taizé 
met jongeren uit de omgeving van Ruinerwold, Ruinen, 
IJhorst-deWijk, Berghuizen en Meppel. Ben jij tussen de 
17 en 29 jaar oud en lijkt het jou ook wat? Geef je dan op 
bij wvanschilfgaarde@kpnmail.nl of gnaber@hetnet.nl. Doe 
dat nog in de maand april, dan hebben we prachtig de tijd 
om de reis samen verder voor te bereiden. Hoe ziet dat er 
dan uit, samen naar Taizé? 

We vertrekken op zaterdag 17 augustus met de bus naar 
Taizé en we komen zondag 25 augustus weer thuis. Door 
samen te reizen kunnen we vragen of de bus ons in onze 
regio komt ophalen en weer terugbrengt. In Taizé slapen 
we in tenten, die iedereen zelf moet meenemen. Tijdens de 
week doen we mee in het ritme van Taizé. Dat betekent dat 
je samen met jongeren uit de hele wereld en de monniken 
daar drie gebedsdiensten volgt, samen eet, samen over 
dingen nadenkt en ervaringen uitwisselt. Elkaar ontmoeten, 
ervaringen uitwisselen en bezinnen staat centraal in Taizé 
waar jaarlijks tienduizenden jongeren uit de hele wereld 
samenkomen. Maar bij dat samenkomen gaat het niet om 
het alleen maar volgen van een strak programma. Er is ook 
volop ruimte om ook eens te gaan zwemmen, te luieren in 
de zon, te wandelen, een boek te lezen en samen iets te 
drinken. Neem vooral je gitaar of andere muziekinstrument 
mee als je die hebt. Samen muziek maken kan prima.
De reis kost ongeveer € 160,- en het verblijf € 60,-. 

Misschien kunnen we proberen om een deel van de kosten 
zelf bij elkaar te sparen door het doen van een actie? De 
reiskosten worden sowieso iets goedkoper als we met 
meer zijn! Dus vertel het door en neem ook je vrienden 
mee. Zo wordt het ook gelijk een ontmoeting van jongeren 
uit je eigen omgeving. En ben jij nog (net) geen 17 maar 
wil je wel graag mee? Laat het weten, dan zoeken we 
naar mogelijkheden. Wil jij meer informatie, neem dan 
contact op met mij, Georg Naber. Je kunt me bellen via het 
nummer 06-10.76.87.23 of een mail sturen naar 
gnaber@hetnet.nl. Je kunt ook contact opnemen met 
Willemijn van Schilfgaarde, via 06-20049826 of haar 
mailadres wvanschilfgaarde@kpnmail.nl. Misschien ben je 
zelf geen jongere meer, maar zou je ook als volwassene 
graag eens met anderen naar Taizé willen? Meld je dan 
ook bij ondergetekende aan, want er is ook een groep 
volwassenen die in de week na Pinksteren naar Taizé wil 
gaan. Of heb je als volwassene of als jeugdwerker affi  niteit 
met jongeren? Ga dan mee naar Taizé als begeleider, ook 
daar zijn we nog naar op zoek. Laten we samen een mooie 
reis realiseren voor onze jongeren uit de regio. 
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

ZUSTERKRING
Maandagmiddag 29 april komen we om 14.00 uur bij 
elkaar in De Bron. Wietse van Houten vertelt op luchtige 
wijze over zijn museumcollectie “Onder het goed”. Gasten 
en nieuwe leden zijn hartelijk welkom!

Jezus is niet gekomen om ons op de knieën te dwingen, 
maar om ons op de voeten te zetten. 
              -W. Barnard
Redactie Om de Ruiner Toren



VAKANTIEWERK!! JIPPIE
Heb jij al een vakantiebaan? Bel even of kom even langs, 
wij zoeken een vakantiehulp voor keuken, bar, bediening 

en terraswerkzaamheden.  Daarnaast zoeken wij ook 
medewerkers voor het gehele jaar door en dan met name in 

het weekend.

ZWEMBADACTIE
Het zwembad is erg belangrijk voor de leefbaarheid in 

ons dorp. Het zwembad wordt nu zelfs uitgebreid met een 
nieuw bad met daarbij wellnessfaciliteiten! Wij steunen 

deze zwembadactie dan ook van harte. Bij besteding van 
€ 12,50 in het café ontvang je van ons een druppel. Een 
druppel die je weer kunt gebruiken voor een goedkoper 

zwembadabonnement!!

1e Paasdag AMSTEL VEILING
Zondag 21 april 21.00 uur

De Amstel Veiling bestaat uit entertainment in de vorm 
van zang en enkele veilingronden. Bij aankoop van een 

consumptie ontvangt u van Café Hees een veilingbiljet. Met 
deze biljetten kunt u dan later op de avond bieden op de te 

veilen Amstel Gadgets.

KING’S DAY
Zaterdag 27 april

V.V.Vo Ruinen organiseert de King’s-Run!! 
Voor info hierover kijk op vvvoruinen.nl

SPELLETJESAVOND
Zaterdag 4 mei 21.00 uur

Juist op een avond als deze is het mooi om gewoon gezellig 
met elkaar een spel te spelen. Wij hebben diverse spelen 

staan, je kunt o.a. tafeltennissen, darten, Air Hockey, 
dobbelen, kaarten, sjoelen etc.  Maar je mag ook je eigen 

favoriete spel meenemen.

VIVE LA LIBERTÉ!!!
Zondag 5 mei

Daarom organiseren wij op deze zondag een heerlijke 
barbecue. Voor de prijs van € 22,50 kunt u heerlijk eten. 

Naast keuze uit diverse salades en garnituren natuurlijk ook 
genoeg variëteit in vleessoorten. Opgave voor deze BBQ is 
wel verplicht. Misschien een leuk uitje voor jullie. Proost op 

de vrijheid!

CAFÉQUIZ
Zaterdag 11 mei

De inmiddels bekende formule: opgave in groepjes van 
maximaal 6 personen, quizzen met je familie, vrienden, 

buren, studiegenoten, sportvrienden etc. Bij deze quiz krijg je 
regionale, nationale en internationale vragen. Tevens zijn er 

ook altijd beeld- en luisterfragmenten bij.

KWAK IN DE BAK
Zaterdag 18 mei 21.00 uur

Een leuk dobbelspel, uitstekend geschikt om te spelen in het 
café. Zeer geschikt voor alle leeftijden.

Open op
Dinsdag, donderdag en vrijdag 

09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur 
Woensdag en zaterdag 09.30-12.00 uur

Indien gewenst ‘s avonds op afspraak 0522 473 328

Oosterstraat 2 | 7963 AC  Ruinen

Bij aankoop bril een 

ZONNEBRIL*GRATIS
ook multifocaal
uit zonnebrilcollectie* 

actie geldig 9-04 t/m 27-04

Seniorenvereniging “De Wolden”

Het bestuur van Seniorenvereniging 
“De Wolden“ 

wil graag kennis maken met 50-plussers uit 
Ruinen e.o. en nodigt u bij deze uit op

15 april om 14.00 uur in
 ‘t Neie Punt te Ruinen

Wij hopen dat wij een mooi aantal 
ouderen welkom mogen heten.
De koffie staat uiteraard klaar.

Het bestuur van Seniorenvereniging “De Wolden“

De collecte van het Reumafonds
heeft € 1.750,84 opgebracht.

Collectanten en gevers hartelijk bedankt!

Het Comité



‘Dwalen langs het 
smalle pad’
RUINEN – Dwalen langs het smalle pad is de titel van 
de nieuwe gedichtenbundel van Leo Kok uit Ruinen. 
Deze, in eigen beheer uitgegeven bundel, beschrijft 
het levenspad in beeldende, beschouwende en 
filosofische poëzie en is prachtig vormgegeven 
door het onlangs opgerichte bureau voor marketing 
en vormgeving ‘Do It Media’ in Ruinen. De 
gedichtenbundel is te bekijken via www.doitmedia.nl 
onder het kopje Do It Art’ of 
www.doitart.nl

Hieronder vindt u alvast een voorproefje met een 
gedicht over de brink in Ruinen:

De brink
Acht bomen tel ik
en zie ze
omfloerst met een paarse doek
staan grazen
als ware het paarden
die moeten worden beschermd
tegen de te felle zon
op een door keien begrensd territorium
dat bewaakt wordt
door een gestileerd schaap
dat niets ziend
zijn taak verricht
tot hier en niet verder
en zij hebben het begrepen
keurig blijven zij staan
te midden van de rust
die op dat moment heerst
een toerist betast het doek
een lichte siddering gaat door de boom
doet liefdevol wat bladeren van genot
neerdalen op de mens
die op dat moment
zijn contact
met de natuur herstelt
door een lichte ruis
die alle bladeren doet bewegen
geven de bomen elkaar door
deze positieve energie
te waarderen
een voorbijganger kijkt
staat stil
neemt de vibratie waar
en geniet van dit stille geluk
dat uitgezonden wordt
naar hem
die het belang
van intens geluk wil zien
dan verstilt dit tafereel
het ultieme
dat zo dichtbij was
is weer voorbij

De bundel is verkrijgbaar in hieronder vermelde 
boekhandels alsmede via www.doitart.nl en de 
dichter zelf.

Verkoop: Pet! Readshop Hoogeveen - Riemer-Barth 
Meppel - Spijkerman Zuidwolde - CD Hal Ruinen - 
doitmedia.nl - doitart.nl - lakokjr@hotmail.com

Vroege Vogels van het 
Dwingelderveld
RUINEN - Op zaterdag 13 en 27 april om 6.00 uur ’s morgens neemt 
een IVN-gids liefhebbers mee op zoek naar de vogelrijkdom van het 
Dwingelderveld. 

We zwerven over de heide en door de Anserdennen langs donkere 
bossen, schitterende vennen en zandverstuivingen. Met wat geluk 
zien en horen we tientallen vogelsoorten en ondertussen genieten 
we van dit prachtige cultuurhistorische landschap. De stilte van de 
vroege ochtend en de jubelende vogelzang zijn het meer dan waard 
om een keer vroeg uit de veren te komen.

Honden kunnen niet mee. Goede wandelschoenen en een verrekijker 
zijn gewenst. De wandeling is kosteloos en duurt ongeveer 2 uur.
Startpunt is de parkeerplaats bij het Bezoekerscentrum 
Dwingelderveld, Benderse 22 in Ruinen. Opgave vooraf is vereist en 
kan via www.ivn-westerveld of 0521-598332.

Leesvirus 2019
DE WOLDEN - Dinsdag 2 april vond de feestelijke afsluiting van het 
Leesvirus plaats in dorpshuis de Buddingehof te Ruinerwold. Maar 
liefst elf scholen deden mee aan dit besmettelijke leesproject voor 
groep 6. 

De afgelopen drie maanden hebben de leerlingen tien boeken 
gelezen, hun mening gegeven over de boeken op de website www.
leesvirus.nl en boek- en internetvragen beantwoord. Hun creativiteit 
konden zij kwijt in het maken van leesvirussen en het maken van 
een schoolkrant en dat hebben zij met verve gedaan. Met deze 
verschillende opdrachten konden de leerlingen punten voor hun 
school verdienen.

De leerlingen, hun juf of meester en ouders werden in twee rondes in 
De Buddingehof in Ruinerwold ontvangen door het Leesvirusteam 
van bibliotheken De Wolden en Baukje Fennema van Ithaka theater. 
Het meest besmette boek werd bekend gemaakt, dat bleek het 
boek Het raadsel van de papegaaien van Renate Mamber te zijn. 
Baukje Fennema betrok de leerlingen vervolgens bij een meespeel 
act wat voor nodige lachsalvo’s zorgde. 

Voor de bekendmaking van de winnaar werd er eerst nog een 
snelle kennisquiz gespeeld waarbij elke groep twee leerlingen 
had afgevaardigd die de vragen beantwoorden. Een heerlijke 
Leesvirustaart werd daarmee in de eerste ronde gewonnen door 
obs De Wezeboom en in de tweede ronde ging obs De Dissel er 
met de taart vandoor. Na alle festiviteiten was het tijd om de winnaar 
van het Leesvirus bekend te maken. In de eerste ronde was dit 
maar obs de Wezeboom uit Oosteinde. In ronde twee was dat obs 
’t Echtenest, deze school had de meeste punten gehaald in de 
gemeente De Wolden. Andere scholen volgden op korte afstand in 
deze spannende strijd. Alle leerlingen zijn behoorlijk besmet geraakt 
met dit virus en kunnen het lezen dan ook niet meer laten!



Zondag 14 april 2019 - Sporthal De Marse 
Voor de allerkleinsten t/m groep 4:

‘Haantje op een stokje’, met aansluitend de voorstelling ‘Snelle Speer en de roze aap’ van poppentheater 
Inky Pinky in de kantine van de sporthal  / Inschrijven: vanaf 13.30 uur / start 14.00 uur

Voor groep 5 t/m 8: Elastiekvoetbal  / Inschrijven: vanaf 14.30 uur / start 15.00 uur / Kosten: € 2,00 p.p.

Het barst weer van de 
VVVo-activiteiten!

Palmpasen

Paasvuur

Koningsdag
Nieuw! Kings-run op de Brink!

Zondag 21 april - eerste paasdag / 19.00 uur / Neuzendijk Ruinen  / Met livemuziek van Cave Canem! 19.30-21.30 uur
Kom kijken, muziek luisteren en marshmallows en broodjes roosteren! 

Zaterdag 27 april  / 9.00 uur tot 12.00 uur kinderrommelmarkt op de Brink

Wie legt het snelst een parcours af met klimwand, tokkelbaan en stormbaan?
Durf jij het aan?Inschrijven via kingsrun@vvvoruinen.nl of op 27 april bij de kraam van VVVo Ruinen / Kosten €2,50 p.p. 

Kijk voor meer info op www.vvvoruinen.nl en volg ons op facebook!

Inschrijving voor Kar Ga Door 
Zuidwolde 13 juli open 
ZUIDWOLDE - De inschrijving voor het jaarlijkse historische 
voertuigenevenement in Zuidwolde, Kar Ga Door, is geopend. De 
belangstelling van eigenaren van klassieke voertuigen is elk jaar 
groot. De organisatie hoopt 13 juli weer op deelname van mooie 
gemotoriseerde oldtimers van minimaal 25 jaar oud, naast fi etsen, 
handarren, wandelwagens en paardenrijtuigen om er een op-en-
top nostalgisch plaatje van te maken. 

Voorzitter Rutger Wemmenhove ‘’Ons evenement is nu al jaren 
achtereen een groot succes. Duizenden bezoekers komen erop af 
en ook van de deelnemers horen we vooral positieve geluiden. De 
rondritten die in de ochtend en middag voor de diverse categorieën 
voertuigen in en rondom het dorp worden gehouden, worden zeer 
gewaardeerd. Elk jaar proberen we de routes weer iets te variëren.’’ 
Ook in de muziekoptredens en de optocht zit elk jaar wel een 
verrassend onderdeel. ‘’Vorig jaar hadden doedelzakmuziek van 
de Lowland Brigade Pipeband uit Zwolle die veel bekijks trok. 
Dit jaar zijn ze er ook weer bij. Voor 2019 hebben we een nieuw 
onderdeel in de optocht die ’s middags voor het gemeentehuis 
langsgaat: een prachtig uitgedoste bruiloftstoet van 25 personen 
doet mee. Dat levert weer mooie plaatjes op’’, weet Wemmenhove 
nu al zeker. 

Op zoek naar sponsoren
Om alles wat de organisatie voor ogen heeft daadwerkelijk te 
kunnen realiseren, zijn elk jaar ook weer voldoende inkomsten 
nodig. Rutger Wemmenhove licht toe: ‘’Die komen geheel uit 
sponsoring. Binnenkort gaat ons sponsorteam weer op pad 
langs ondernemers in het centrum en op het bedrijventerrein. 
’’We vinden het zeker niet vanzelfsprekend, maar zijn wel positief 

gestemd over voldoende steun. Veel mensen waarderen dat we 
tradities hoog houden en natuurlijk kunnen ondernemers zichzelf 
ook laten zien. Met de sponsoring van een handkar bijvoorbeeld; 
zo laat je je handel eens op een hele andere manier zien’’. 

Online inschrijven 
Inschrijven voor het evenement gaat via de website. Mensen die 
mee willen rijden met een voertuig, marktkooplieden, beoefenaren 
van oude ambachten en ook vrijwilligers en sponsoren kunnen 
zich aanmelden via www.kargadoorzuidwolde.nl.
Foto: André Boertien



Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 april tot 1 oktober en in alle schoolvakanties 
dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. Tijdens feestdagen gelden 
afwijkende openingstijden Van 1 november tot 1 april. woensdag t/m 
zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur.
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

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.

APRIL/MEI
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

Zondag 14 april Schaapskooi Achter ’t Zaand 4, Lhee
13.00-16.00 uur Lammetjesdag door Natuurmonumenten

Zondag 14 april De Marse, Palmpasen optocht Haantje op een
 stokje (t/m groep 4)
13.30/start 14.00 uur en aansluitend voorstelling
 Snelle Speer en de Roze Aap in 
14.30/start 15.00 uur Elastiekvoetbal (groep 5 t/m 8)
 organisatie: VVVo

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: 
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com

Maandag 15 april Café Brinkzicht, Brink 47
20.00 uur Dia-avond door Stichting Historie van Ruinen
 Donateurs gratis entree

Woensdag 17 april ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Timmerclub
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com

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

Zondag 21 april Neuzendijk Ruinen 
19.00 uur Paasvuur door VVVo
19.30-21.30 uur livemuziek van Cave Canem

Zondag 21 april Café Hees
21.00 uur Amstel Veiling

Maandag 22 april Vakantiepark De Wiltzangh
11.00-15.00 uur Open dag met leuke speurtocht –
 iedereen is welkom

Maandag 22 april Pluimveebedrijf Laarman – Munnikenweg 11
11.00-18.0 uur Boerenlandmarkt

Woensdag 24 april ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Mozaïeken, 
 we gaan iets moois maken voor Moederdag
 Opgave: 
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com

Vrijdag 26 april ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur i.s.m. Welkom
 Luxe-bingo voor jong en oud met
 lekkere hapjes
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com

Zaterdag 27 april Koningsdag door VVVo
9.00-12.00 uur Kinderrommelmarkt op de Brink en Kings-Run

Zaterdag 4 mei Café Hees
21.00 uur Spelletjesavond

Maandag 6 mei ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Knutselen “Het naampje een beestje geven”  
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com

Zaterdag 11 mei Café Hees
 Caféquiz

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.



PCA Gewoon Goed!
gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

  Is uw 
auto toe
 aan APK?

Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
Tel. 0528-371227
www.wemmenhove-peugeot.nl

Voor onderhoud en APK zijn 
wij uw betrouwbare partner!

LID VAN


