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Hoog Rendement glas 
Duurzaam en Voordelig 

21e Mooi Ruinen Run op 
zondag 2 juni 2019 
RUINEN - Zondag 2 juni 2019 is er weer volop gezelligheid met de Mooi 
Ruinen Run. Ook dit jaar maken de vele sponsoren het mogelijk dat de 
Loopgroep Ruinen dit evenement kan organiseren. De Mooi Ruinen Run start 
op de Brink in Ruinen, er worden zo’n 300 lopers aan de start verwacht. 

Het programma start om 13.00 uur met de jeugd. Afhankelijk van de leeftijd 
lopen zij een afstand van 650 of 1300 meter. Dit jaar is er een nieuwe 
categorie voor lopers met een beperking (G-lopers). Zij lopen met een 
begeleider een afstand van 1300 meter. Het parcours is hierop aangepast. De 
prijsuitreiking voor de jeugd en G-lopers is om 14.20 uur. Om 15.00 uur start 
de 5 en 10 kilometer. Deze deelnemers maken een mooie ronde richting het 
Nationaal Park Dwingelderveld. 

Inschrijven voor de Mooi Ruinen Run kan op 2 manieren: via een 
voorinschrijving www.inschrijven.nl tot 29 mei 2019 en op de dag zelf vanaf 
12.00 uur bij Café Brinkzicht (Hees) tot 30 minuten voor de start van de 
wedstrijd. Bij voorinschrijving voor 27 mei 2019 wordt je naam vermeld op je 
startnummer. Kijk voor de precieze starttijden op de website van Loopgroep 
Ruinen www.loopgroepruinen.nl

Wil je trainen voor de Mooi Ruinen Run, dat kan. Je kunt vanaf nu iedere 
woensdag van 19.00 tot 20.15 uur meetrainen met de Loopgroep Ruinen. De 
loopgroep start bij het Bezoekerscentrum Dwingelderveld aan de Benderse 22 
in Ruinen. Info op www.loopgroepruinen.nl

DigiLab on Tour
RUINEN - DigiLab on Tour is een 
programmeerworkshop voor kinderen 
uit groep 6 t/m 8. Tijdens de workshop 
gaan de kinderen aan de slag met 
de robotjes Dash en Dot. Met het 
programma Blockly leren ze op een 
iPad spelenderwijs de code op de juiste 
plek te zetten. 

Wanneer de code op de juiste manier 
is ingevoerd voeren Dash en Dot 
hun commando’s uit. Naast het laten 
bewegen van de robotjes leren de 
kinderen op dezelfde wijze een drone 
te laten vliegen. De Workshop is 25 
april in de Bibliotheek Ruinen van 14.15 
uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis. 
Aanmelden voor Ruinen via: 
www.bibliotheekruinen.nl/digilab

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



 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

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 28 april
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra

Zondag 5 mei
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. F. Verboom

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 12 mei 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 30 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

GROOT ASSORTIMENT 
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

Expositie Quilts in Bibliotheek 
Zuidwolde
ZUIDWOLDE - Van dinsdag 16 april tot zaterdag 8 juni exposeert 
Lyda Klaassen haar quilts in Bibliotheek Zuidwolde. Ongeveer 20 
jaar geleden raakte Lyda besmet met het quiltvirus. Zij heeft altijd 
gehandwerkt, maar met het quilten kwamen er opeens heel veel 
nieuwe mogelijkheden.

De patronen en stoffen zijn onbeperkt. Het uitzoeken van 
de combinaties van lapjes en kleuren vindt Lyda het leukste 
onderdeel.

Bijna alle quilts heeft Lyda met de hand gemaakt, dus zonder 
gebruik van de naaimachine. Eén ochtend in de maand komen 
Lyda en vier andere quilters bij elkaar om aan hun quilts te werken. 
Zij wisselen ideeën, patronen en lapjes uit en gaan ook samen 
naar tentoonstellingen, zoals van bijvoorbeeld het Quiltersgilde, 
om inspiratie op te doen. Lyda Klaassen is vrijwilligster bij 
Bibliotheek Zuidwolde en zij vindt het daarom leuk om een deel 
van haar quilts juist in de bibliotheek ten toon te stellen. De quilts 
van Lyda Klaassen zijn tijdens de openingsuren van Bibliotheek 
Zuidwolde te bekijken.

Kunstenaar Siemen Dijkstra 
exposeert in Bezoekerscentrum 
Dwingelderveld
RUINEN - In de komende periode staan kunstwerken van 
beeldend kunstenaar Siemen Dijkstra tentoongesteld in 
bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen. Tot 1 november 
toont de bekende kunstenaar uit Dwingeloo daar zijn werken 
met het thema veranderend landschap, geïnspireerd op het 
Dwingelderveld. Op woensdag 24 april om 15.00 uur wordt de 
expositie geopend. 

De expositie bestaat uit houtsnedes met afbeeldingen uit 
het Dwingelderveld en doorlopend draait een audiovisuele 
presentatie op een groot scherm in het bezoekerscentrum. In 
deze presentatie toont Dijkstra zijn kunstwerken en licht dit toe. 
Daarnaast bevat de presentatie een fragment waarin hij laat 
zien hoe de kunstwerken tot stand komen. In de periode van de 
expositie is ook de winkel van het bezoekerscentrum uitgebreid 
met boeken en ansichtkaarten van Siemen Dijkstra.

Meet en greet met de kunstenaar
Speciaal voor deze expositie neemt Dijkstra liefhebbers mee 
tijdens een wandeling of fietstocht door het Dwingelderveld. 
Op zaterdag 18 mei wandelt Dijkstra door het natuurgebied 
en vertelt hij over de veranderingen in het landschap die hij 
ziet. De fietsexcursie vindt plaats op zaterdag 21 september. 
Beide excursies beginnen om 11.00 uur bij bezoekerscentrum 
Dwingelderveld. Meer informatie over de expositie en de 
excursies is te vinden op www.nm.nl/bcdwingelderveld. 



DAANSEN

Komt u ook kijken naar de koeiendans? Det lazen veule 
meensen op heur tillefoon en daorumme was het drok 
veurige weke ien Oldenhaove. De koone muggen veur het 
eerste naor buten en det is een feest umme naor te kieken. 
As lösgelaoten jonge honden denderden de zwart-witten de 
schure uut en de weide ien. Ze slaot haoste mit de hakken 
tegen het gat en het griezelt oe toe aj zeet hoe die beesten 
tekeer gaot. En dan deenk ie; lekker det greune jonge grös.... 
wat zult die beesten (ze hebt gien name meer mar een 
nummer en een chip) begunnen te weiden. Mar nee heur.. 
nao een rondtie deur de weide wilt ze eigenlijk wel weer de 
stal ien. Het mut eerst wennen. De riekdom van vrij ien de 
weide te kunnen lopen. Det duurt een dag veur de rust is 
trogge ekeerd.

Veur meensen zoas ikke die op een boerderije bint groot 
eworden was het een stokkie trogge naor mien jeugd. Wij 
gungen altied mit het hele gezin kieken hoe Tina 48, Grietje 
37 en Klaasje 12 as jongleurs de weide ien denderden as ze 
lös emeuken waren van de stalpaolen. Want daor hadden 
ze de hele winter mit zo’n ring an vaste estaone. Mit de 
gruppe er achter waor de pooste op kwamp as er ekalfd 
mus worden. Want ook det gebeurde ien diezölfde riege, 
vaste an de stalpaolen. Gien wonder det ze bliede waren 
det ze eindeluk de poten kunden strekken. As olde wieffies 
daansten ze strammig het lösse leven ien de meujte.
En dan begunde het wark; de stal mus schone veur een 
hemmele zomer ien het achterhuus. De stal wordde nat 
emeuken, eweekt veur daj bosseln kunden. En as het dan nao 
veule wark schone was dan kwamp er witsel en blackvernis 
(zöl t nog bestaon?) op de muren. Wit boven en zwart onder. 
En wit schoon zaand op de stee waor de beesten estaone 
hadden. Det kuj s zaoterdags mit het wekelijkse hemmeln 
harken en dan mit de bovenkaante van een olde stove er 
blokkies ien drokken. Dan haj kuunst ien de koostal. Tut de 
katte ontdekte det het ook wel een mooie dreuge kattenbak 
was. 

En dan was de stal veur oons..as kiender. Dan meuke wij 
speulhuussies ien de koostal. Mit een old taofeltie en schaoren 
(scherven) van een old servies. Roje zakdook er over as 
taofelkleed. Olde pannegies. Dan plokten wij meibloempies 
en peerdebloemen en daor “kookten” wij soep van. En wij 
lazen oonze poppenkiender veur uut Donald Duck.
Eindeloos kunden wij speulen ien de koostal; waor de koone 
estaone hadden hungen de hele zomer tweej tolters en an de 
stiele er veur ringen zodaj s winters ook kunden speulen ien 
de stallen en op de dele.
De stal wordt ien dizze tied schone espeuten mit hoge drok. 
Witsel en blackvernis komp er niet meer an te passe. Vrogger 
was niet altied beter.

Mar het was nog net zo bezunder as eertieds umme de koone 
te zeen daansen. En um daor ien de zunne ien Oldenhaove 
oen hele jeugd even as ien een film weer veurbij te zeen 
trekken.

Huis & Hobby gevestigd aan 
de Westerstraat
RUINEN – Het winkelbestand in Ruinen is uitgebreid. Patricia 
Huismans heeft de deuren van haar winkel Huis & Hobby 
aan de Westerstraat in Ruinen onlangs geopend. Je vindt er 
o.a. een uitgebreid assortiment streekgebonden souvenirs, 
Anton Piecksouvenirs, kaarsen en cadeausetjes. Ben je 
bijvoorbeeld op zoek naar een souvenir in de vorm van een 
leuk dienblad, theezakschoteltje, pillendoosje, sleutelhanger of 
een flesopeners, dan kun je zeker slagen. 

“Maar dat is niet het enige”, vertelt Patricia enthousiast. 
“Ik verkoop tevens hobbymaterialen, zoals kleurpotloden, 
tekenpapier, linialen en stiften. En ook voor bedrijven zijn er 
mogelijkheden. Erg leuk en representatief is bijvoorbeeld een 
koffiebeker of mok bedrukt met het eigen bedrijfslogo, foto’s, 
naam of tekst. Onze buren, Smink Medische Dienstverlening, 
heeft al een bestelling geplaatst en deze zijn ook al gemaakt 
en geleverd. 

Een mok of koffiebeker kan direct worden gemaakt, mits een 
bestand digitaal wordt aangeleverd. Ik kan naar uw wens de 
bedrukking regelen, terwijl u wacht”, aldus Patricia. “Ook 
spreuktegeltjes zijn in de verkoop. De klant kan zelf een tekst 
aanleveren die vervolgens op een wandtegeltje wordt geplakt. 
Een dag later is de bestelling klaar om afgehaald worden. We 
willen nog verder uitbreiden, vooral met hobbymateriaal en 
souvenirs en wil je meer informatie? Kom dan gezellig langs 
aan Westerstraat 10, Ruinen”, besluit de jonge onderneemster.
Facebookpagina huis&hobby



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

DESKUNDIG , TREFZEKER

EN VOORDELIG:

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!
notariaat & mediation
Stotijn

VERKOOP VAN
	Streekgebonden souvenirs
	Anton Piecksouvenirs
	Kaarsen
	Cadeausetjes
	Hobbymaterialen
	Bedrukken mokken, kopjes en wandtegeltjes

Westerstraat 10    Ruinen    T 0522 475 050
facebook.com/huisenhobby

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!



• 19.30 uur
 luiden van kerkklokken

• 19.40 uur
 samenkomst bij de pomp
 Westerstraat / Sto� ersweg

• 19.50 uur
  aanvang stille tocht

• 19.58 uur
 aankomst stille tocht monument
 (voor de kerk) 

• 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
 vertegenwoordiger gemeente + en
 eventuele andere sprekers 

• Aansluitend: kranslegging vertegenwoordiger
 gemeente, vertegenwoordiger DB Rune en 
 Joods Monument, schoolkinderen en
 overige aanwezigen 

• Gelegenheid om monument van de heer
 Roelfsema en het Joods monument te bezoeken 

• Gelegenheid voor een kop ko�  e bij HCR Kuik
 (aangeboden door DB Rune)

Dorpsbelangen Rune

SportDrenthe organiseert in 
juni seniorensportdag
REGIO - In het kader van het 50-jarig bestaan organiseert 
SportDrenthe op zaterdag 15 juni van 09:00 tot 15:00 uur een 
actieve sportdag speciaal voor senioren uit Drenthe. 

Op het Bentinckspark in en rondom het Activum te Hoogeveen 
kunt u meedoen en/of genieten van veel sportplezier. Zo kunt 
u zich met een groep of alleen aanmelden voor een van de 
drie toernooien die op het programma staan: Walking Football, 
Dynamictennis en Stuitvolleybal of voor de Sportinstuif. Kijkt u 
liever toe hoe anderen zich in het zweet werken, ook dan bent u 
van harte welkom.

Eens iets anders proberen?
Heeft u wel eens op een Bellicon trampoline gestaan of Tai 
Chi geprobeerd? Tijdens de sportdag kunt u bij de Sportinstuif 
vrijblijvend verschillende sporten en spellen uitproberen zoals: 
stoelyoga, Bellicon trampoline, sportief wandelen, fi thockey, 
dammen, Tai Chi en meer.

Meedoen? 
Ga voor aanmelding naar 
www.50jaarsportdrenthe.nl/sportdag-senioren-15-juni
Telefonisch: 0528-233775 (ma t/m do)

Voor deelname aan het 
programma 
en de lunch is 
opgave noodzakelijk. 
De kosten zijn 
€ 5,- per persoon, 
inclusief ontvangst en lunch.

Wat: Jubileum Seniorensportdag
Wie: Drentse senioren (50 tot 100+ jaar)
Wanneer: Zaterdag 15 juni
Tijd: Van 09:00 tot 15:00 uur
Waar: Sportveldenweg 5 in Hoogeveen

The Nature Game
Het is een sprookje, het is een vette game, en een les 
natuureducatie. Maar dan wel een hele leuke! The Nature Game 
is een magische tablet game voor in de natuur. 

Met dit spel kun je dingen ontdekken die je normaal nooit kunt 
zien. Je loopt over een schatkaart en de kompas wijst jou de 
weg door het gebied. Met De Spectator ontdek je dat wat voor 
een gewone wandelaar verborgen blijft en leer je op een hele 
leuke manier, door  lmpjes, raadsel, en interactieve spellen. Deze 
onvergetelijke beleving maakt van de natuur een interactieve 
ontdekkingsreis. Het verhaal is uniek en alleen op deze plek te 
beleven. Stap nu in een magische wereld en maak een reis door 
de tijd met De Koets van Kibbelhoek!

The Nature Game beleeft zijn feestelijke opening in Drenthe in 
Het Nationale Park Dwingelderveld. Beleef het adembenemend 
mooie landschap en ontdek de verhalen van deze plek. Wat 
doen die geheimzinnige karrensporen kris kras door het bos en 
de heide? Speel The Nature Game Drenthe, en kom er achter! 
www.thenaturegame.nl



CRESCENDO ZET DE GERANIUMS BUITEN

Buitengebied Ruinen
Donderdag 2 mei en vrijdag 3 mei vanaf 14.00 uur

Ruinen kern
Zaterdag 4 mei vanaf 10.00 uur

Bent u niet thuis, maar wilt u wel geraniums kopen neem dan contact op met

H. Smit tel. 06 228 443 84
H. Zegeren tel. 06 511 213 97

GERANIUMVERKOOP
Wij komen weer bij u aan de deur met mooie geraniums!

Meppelerweg 3 - Zuidwolde - tel. (0528) - 37 12 27

wemmenhoveautos.nl
Verhuur | Reparatie | Occasions | Bedrijfswagens | Wasstraat | Professioneel poetsbedrijf | APK-keuringen | Auto-lease 

MERKSPECIALIST

HET GOEDKOOPSTE 
ADRES IN DE REGIO 
VOOR TREKHAKEN

DIT ZIJN WIJ: 
Een all-round universeel autobedrijf met een historie van
maar liefst 75 jaar. Kom jij bij ons werken? Dan ga je deel 
uitmaken van een gezellige team van vakmensen. 

FUNCTIE OMSCHRIJVING:
Je voert APK-keuringen uit en daarnaast repareer en
onderhoud je auto’s van alle merken.

DIT BIEDEN WIJ: 
Je kunt rekenen op prima arbeidsvoorwaarden en een 
passend salaris.

SOLLICITEREN?
Stuur je sollicitatie met CV naar:
Autobedrijf Wemmenhove t.a.v. Rutger Wemmenhove, 
Meppelerweg 3, 7921 VM te Zuidwolde. 
Of mail naar: info@wemmenhoveautos.nl 

automonteur
EersteWIJ ZIJN OP ZOEK 

NAAR EEN

(FULL-TIME)

VACATURE:Ben jij 
niet zomaar 
de eerste 
de beste?



Klanten staan centraal in 
klantarena
DE WOLDEN - Gemeenten De Wolden en Hoogeveen werken 
aan het verbeteren van hun dienstverlening aan inwoners. Dit 
gebeurt steeds meer samen met inwoners. Niet de gemeente 
bedenkt wat goed voor haar inwoners is, maar de inwoner geeft 
als ervaringsdeskundige aan wat verbeterd kan worden en wat de 
wensen en behoeften zijn.

In de arena
Een van de diensten die beide gemeenten momenteel onder 
de loep nemen is verhuizen. Gezamenlijk verwerken ze 5.500 
verhuizingen per jaar. Twaalf inwoners die de afgelopen drie 
maanden verhuisd zijn binnen de gemeente of naar de gemeente 
toe, werden uitgenodigd om deel te nemen aan een ‘klantarena’. 
Hierin staan inwoners letterlijk centraal. De groep inwoners werd 
uitgenodigd om zitting te nemen rondom een tafel. Daar omheen 
is een ring waar de medewerkers van de gemeente zitten. De 
inwoners vertellen over hun ervaringen met het doorgeven van een 
verhuizing aan de gemeente. De medewerkers luisteren en stellen 
verduidelijkende vragen.

Het grootste knelpunt dat werd benoemd is de diversiteit in 
snelheid per klant. Waar de ene inwoner kon rekenen op een snelle 

afhandeling, moest de ander een aantal weken wachten, voordat 
zijn verhuizing naar het nieuwe adres geregistreerd en bevestigd 
was.

Ervaringen
De avond werd positief afgesloten. Al met al waardeerde de groep 
hun ervaring met de verhuisdienst van de gemeenten met een 
7,3. De arena leverde concrete verbeterpunten op waar direct 
aan gewerkt kan worden. En vanuit de inwoners werd het heel 
positief ervaren. “Ik heb het nog nooit meegemaakt dat je zo wordt 
uitgenodigd om mee te denken door een gemeente.”

Op hun beurt waren beide gemeenten aangenaam verrast over 
de tijdsinvestering en constructieve bijdrage van de aanwezige 
inwoners. “Wij waarderen het bijzonder dat zij een avond vrij 
maken om ons hierover mee te denken.”

Herstraatwerkzaamheden 
De Wolden
In opdracht van het college van B&W is Buning 
Wegenbouw BV uit Zuidwolde gestart met het uitvoeren 
van herstraatwerkzaamheden in gemeente De Wolden. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen klein onderhoud en groot 
onderhoud.

Klein onderhoud
Dit betreft het plaatselijk herstellen van straatwerk. Te denken valt 
hierbij aan het wegwerken van oneff enheden door bijvoorbeeld 
boomwortels. De werkzaamheden zijn zo kleinschalig waardoor 
er meestal geen stremming noodzakelijk is. In de periode maart 

tot oktober gaat een ploeg straatmakers de gemeente door om 
diverse reparaties uit te voeren.

Groot onderhoud
Dit betreft het aanpakken van grotere stukken van wegen en 
paden. Hierbij is het vaak noodzakelijk om een weg of pad geheel 
of gedeeltelijk af te sluiten voor het verkeer.

Ruinen, Ruinerweide (rijbaan)
In de periode van 6 mei tot en met 2 augustus wordt de 
Ruinerweide vanaf Koekangerveldweg tot de waterlossing 
na Ruinerweide 20 volledig herstraat. Hierbij wordt ook de 
bestaande fundering van zand vervangen door een fundering 
van puingranulaat. Ook worden op diverse plekken de bermen 
verstevigd door grasbetonstenen. De Ruinerweide is tijdens de 
werkzaamheden afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Honderdste nestkastje 
opgehangen in De Wolden
Gemeente De Wolden heeft samen met Natuurvereniging 
Zuidwolde honderd nestkastjes opgehangen in Zuidwolde en 
omgeving. Wethouder Mirjam Pauwels plaatste gisterochtend 
het honderdste exemplaar in de boom bij de voetbalvelden. Met 
de nestkastjes wordt de ondersteuning van de vogelstand en de 
bestrijding van de eikenprocessierups gecombineerd.

Wethouder Mirjam Pauwels heeft eigenhandig een van de 
nestkastjes opgehangen. “Het ophangen van nestkastjes 
is een mooi begin van natuurlijke bestrijding van de 
eikenprocessierups”, zegt wethouder Pauwels, “op die manier 
proberen wij overlast te voorkomen. Maar ook onze inwoners 
kunnen een handje helpen door thuis nestkastjes in de tuin op te 
hangen.”

Samen met kinderen
De nestkastjes zijn door Natuurvereniging Zuidwolde samen 
met kinderen in elkaar gezet en vervolgens opgehangen. Ze 
hangen op locaties waar vorig jaar eikenprocessierupsen zijn 
verwijderd. Verwacht wordt dat daar ook dit jaar weer rupsen 
gaan nestelen. Wolter Moorman van de Natuurvereniging legt 
uit: “Door het ophangen van de nestkastjes stimuleren we de 
vogelstand en worden zij ingezet als natuurlijke vijand van de 
eikenprocessierups. Ze kunnen wel eens een belangrijke rol 
spelen bij het onder controle krijgen van de eikenprocessierups. 
Dat hopen we natuurlijk!”

Naar de toekomst
Het ophangen van honderd nestkastjes is een mooi begin. 
Wethouder Pauwels: “We blijven de ontwikkelingen volgen, wie 
weet gaan we het aantal in de toekomst verder uitbreiden.”



UITVAARTVERENIGING
‘‘DE LAATSTE EER’’

RUINEN

Jaarvergadering
Op donderdag 9 mei 2019 om 20.00 uur 

in Café Hees, Brink 47 te Ruinen

AGENDA
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag secretaris 
5. Verslag kascommissie
6. Financieel verslag van de penningmeester
7. Bestuursverkiezing: Aftredend: mevrouw A. Benning - Smit
 (niet herkiesbaar) 
8. Rondvraag
9. Sluiting
Het bestuur

BERICHT VOOR LEDEN:
	Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, mits beide ouders lid zijn.
 Kinderen moeten door de ouders aangemeld worden. 
	Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar wordt 
 automatisch contributie geïnd, mits anders wordt doorgegeven. 
	Graag alle wijzigingen betreffende adressen, Ibannummer, enz.
 doorgeven aan het secretariaat: dle.ruinen@gmail.com

Dé makelaar voor boeren, burgers en buitenlui

TE KOOP
De Lange Maat 1 

te Ruinen

Riante, vrijstaande woning met 
weids uitzicht over de landerijen 

van Hees en Oldehave. 

De woning is voorzien van vele 
extra’s en bad- en slaapkamer 

op de begane grond.

Prijs: op aanvraag

Voor meer informatie, neem contact op met:

Martine Kuijer

Poortman Makelaars

Bergerslag 1A  7951 DR Staphorst 

T 0522 -464040  M 06-50926118

www.bix.nl  info@bix.nl

Hello 
Yelllo!

Bij zonnig weer hoort 
een zonnige top!

 
Deze top van Dreamstar is 
verkrijgbaar in citroengeel 
maar ook en kobaltblauw.

 
Vanaf eind april weer volop 

capribroeken binnen!



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

Zomeravondbridge in Hotel Kuik 
Iedere dinsdagavond van 7 mei tot en met 27 augustus van 19.45 tot 
23.00 uur, aanmelden vóór 15.00 uur op de speeldag, tel. 06-30244004.

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 
14.00-16.00 uur. Ook tijdens het Repair café kunt u hulp krijgen bij 
internetten.

APRIL/MEI
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 
 i.s.m. Welkom
14.30-15.45 uur 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 Dodenherdenking
vanaf 19.30 uur

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
Zaterdag 11 mei Café Hees
21.00 uur Kwak in de Bak

Di.14 t/m vrij.17 mei Avond4daagse Ruinen
 Start Buitencentrum de Poort

Maandag 20 mei ’t Neie Punt - Optreden Keizangers
19.00 uur 

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.

Lentefestijn bij 
bezoekerscentrum 
Dwingelderveld   
RUINEN - Lente is de tijd van bloeiende bloemen en zoemende 
insecten en dat wordt tijdens de meivakantie uitbundig gevierd 
bij bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen. Deze periode 
staat in het teken van bijzondere voorjaarsactiviteiten, zoals 
reeënexcursies, vroege vogelwandelingen, vleermuisexcursies 
en gezinshuifkartochten. En speciaal voor kinderen zijn 
er viltactiviteiten tijdens de schapendag en is er een echt 
lentefestijn.

Op 30 april is het schapendag en gaan kinderen vilten met 
gekleurd schapenwol. Kinderen tussen 4 en 6 jaar maken een 
polsbandje van wol en oudere kinderen kunnen kiezen uit een 
schilderijtje of een vlinder. 

Tijdens het lentefestijn op 2 mei maken kinderen een 
vrolijke insectenpot en bloembommen om mee naar huis 
te nemen. Ook is er een mini-excursie door de tuin van het 
bezoekerscentrum. Hier krioelt het van de insecten en vrolijk 
kleurende bloemen.

Vooraf aanmelden voor een aantal activiteiten is nodig en 
kan op www.nm.nl/bcdwingelderveld. Hier staat ook het 
actuele programma van de meivakantie bij bezoekerscentrum 
Dwingelderveld.



Sabo

Benzinemaaier
43 compact SA1441

Tuinaarde, potgrond
diverse meststoffen
ruim op voorraad!


