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Geslaagde training van PEC Zwolle voor jeugdspelers

Nieuwe trainingsjassen voor jeugd VV Ruinen
RUINEN - Op woensdag 27 mei jl. is aan alle 140 jeugdleden van VV Ruinen een
trainingsjas uitgereikt. Hiermee is een wens van de club vervuld voor een eenduidige
uitstraling van alle jeugdteams op wedstrijddagen.
De aanschaf van de trainingsjassen is
mede mogelijk gemaakt door 27 sponsoren
uit Ruinen en omgeving.
De namen van deze sponsoren prijken op
twee reclameborden op sportcomplex
‘De Baete’. Deze borden werden, onder
grote publieke belangstelling en in bijzijn
van de sponsoren, onthuld door vier leden
van het kabouterteam van VV Ruinen.
Na de onthulling van het bord kregen de
‘kabouters’ tot en met de C-junioren een
training aangeboden door jeugdtrainers van
PEC Zwolle. Dit was zeer geslaagd.
De jeugdleden genoten van de training met
diverse moderne trainingsvormen en
–technieken. De B- en A-junioren speelden
een voetgolfcompetitite. Na de training
voor de jeugd gaf Bert Ebbens, Manager
Jeugdopleidingen van PEC Zwolle, een

presentatie in de kantine van VV Ruinen
voor de jeugdtrainers en –leiders.
Hierin werd vooral aandacht besteed aan
omgangsvormen van jeugdtrainers en
-leiders met hun spelers . Een verslag met
foto’s van de training en uitreiking van de
trainingsjasjes is te vinden op
www.vvruinen.nl

10 jaar Jeanet Gerding Bodypoint
RUINEN - Jeanet Gerding Bodypoint bestaat alweer 10 jaar. Zij startte op 20 juni 2005 in
Hoogeveen bij Fantastic Sports en na een jaar kreeg ze, tot februari 2010, een eigen plekje aan
Het Haagje in Hoogeveen. Nu is de praktijk bijna 5,5 jaar in Ruinen gevestigd en uitgebouwd tot
een leuk en gezellig bedrijf, wat het centrum is voor beweging, massage, dry needling en
ontspanning.
Het jubileum willen Jeanet en haar team niet
onopgemerkt voorbij laten gaan en wil dit graag
met iedereen vieren. Zij heeft hiervoor in
samenwerking met de verenigingen van Ruinen
op zaterdag 20 juni a.s. een sportinstuif
georganiseerd.
In en bij het pand aan de Meppelerweg 36A2 in
Ruinen zijn er tal van kraampjes ingericht door
de verenigingen om hun vereniging en sport
te promoten en waar tussen 10.00 en 15.30
uur leuke (sportieve) demonstraties worden
gegeven.
Eén van de hoogtepunten deze dag is de
aanwezigheid van 5-voudig wereldkampioen
KICKBOKSEN Jan Lomulder en Europees en
Duits kampioene Lesley van der Blij (16 jaar).
Natuurlijk ontbreekt ook een demo van deze
2 sporters niet.
Uiteraard zijn ook de diverse ruimtes en de
behandelkamers te bezichtigen, waar gratis
Wi-Fi voor elke klant of bezoeker is, en wordt
er informatie gegeven over o.a. triggerpoint
therapie, dry needling, medical taping,
sportmassage, bindweefselmassage, hotstone
massage, etc.

Jeanet vertelt enthousiast over de mogelijkheden
van haar praktijk: “De bewegingsbanken zijn
erg geschikt voor mensen die hun gewrichten
niet meer kunnen en/of mogen belasten en toch
hun spieren soepel willen houden.
Mensen met o.a. reumatische aandoeningen,
MS en artrose. Een behandeling is altijd onder
deskundige begeleiding.
In combinatie met een gewichtsconsulente
(aanwezig in de praktijk) een eetpatroon
samenstellen om af te vallen en tegelijkertijd te
bewegen op de
bewegingsbanken
(slender you) en/of in
de cardioruimte
kan ook.
Er zijn verschillende
combinaties mogelijk.”
Graag tot zaterdag
20 juni, wij Sandra,
Joke, Anja, Edith, Bert,
Marja, Rick, staan
graag voor u klaar“,
besluit Jeanet Gerding.

www.ruunderwaopen.nl
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Gewoon een goede service en kwaliteit. Daar zijn wij best trots op!

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 1 juli 2015
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 23 juni 2015, 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com

Uitvaartvereniging Ruinen

“De Laatste Eer”, administratie: H.J. Scheper, Zuides 3, 7963 CR Ruinen
Tel. 0522-472450. E-mail: scheper2@planet.nl
Bij overlijden bellen: 0522-281878 (C.C. Wassink - dag en nacht)

Annerie Kremer uitvaartzorg

‘Afscheid nemen op uw eigen wijze’
Wij begeleiden alle uitvaarten, waar u ook bent verzekerd.
T 0522-245021-www.kremeruitvaartzorg.nl-info@kremeruitvaartzorg.nl

met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.

Steunzolen en Inlays

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Marskramer Luten.

Pedicuresalon Alie Broekman

Bel voor informatie: 0521-593035.
- Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels)
van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden
artikelen gratis plaatsen.
- Druk- en zetfouten voorbehouden.

Belangrijke informatie / service

Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl
Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie,
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman,
medisch pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930

Arslan & Ter Wee Advocaten

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

DE SCHEIDINGSMAKELAAR

Margriet Steenbergen, Juridisch Adviseur Personen- en Familierecht
p/a Zuidwolderweg 16, 7932 PP Echten, Tel. 06-15949896
W www.scheidingsmakelaar.nl E steenbergen@scheidingsmakelaar.nl

Pedicurepraktijk Voeties

Diabetische en Reumatische voet, Schimmeldiagnostiek, Nagelreparatie,
Nagelregulatie, Anti-druk techniek en Orthesiologie.
Arina de Jonge - Medisch Pedicure - Armstraat 26B - Ruinen
Tel. 06-26172917

De Woonmaat Makelaardij
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.)

112

* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag)

0900–8844
Glas: in de glasbak		

Kleding: Kledingbox bij de C1000

Oud papier Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden

Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

RegioBank Ruinen

Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: balieruinen@wolden.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op afspraak kan ook!

Jeanet Gerding Bodypoint

Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage,
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio.
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINENTel. 0522-820218 of 06-15002415,
www.jeanetgerding.nl

Kerkdiensten

Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand
Dorpsbelangen Rune - Secr.: 0522-472333 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06-36002316 www.dbrune.nl

Huisartsenpraktijk Ruinen

Groeneweg 4 -7963 BX Ruinen, Tel. 0522-471212 / spoed 0522-472878
apotheek 0522-473389 / receptenlijn 0522-470023

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

Zondag 21 juni

PKN-Mariakerk Ruinen
Voorhofkerk Pesse
Voorhofkerk Pesse

Zondag 28 juni

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

10.30 uur
10.00 uur
19.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. G. van Zanden
Ds. G. van Zanden, zangdienst

10.00 uur
10.00 uur

Ds. S. Wiersma-Smelt
Ds. C. ‘t Lam

Dierenarts De Wolden

Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Fysiotherapeuten

R.T. Schreuder / G. Boesjes, tel. 0522-472045

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden

Blankenstein 410, 7943 PW Meppel www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.30 tot 11.30 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-55945851

Fysiotherapie / Manuele therapie / Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie / Kinderfysiotherapie / Ergotherapie
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-472400

Educare, praktijk voor psychologie

Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-240396

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Ruinen A1 wint bekerfinale
RUINEN - Zaterdag 6 juni jl. heeft Ruinen A1 in Steenwijk de
beker finale weten te winnen. In een zinderende finale werd het
Friese Read Swart A1 met 4-2 verslagen.
Ruinen A1 keek na 25 minuten echter nog tegen een 0-2
achterstand aan. Via doelpunten van Bram Snoeken,
Jurgen Hoorn (2x) en Kaz Stam wist de ploeg van trainer
Jantinus de Vries de wedstrijd toch nog om te keren in
Ruiners voordeel, wat na afloop een groot feest met de
supporters tot gevolg had. Dit werd bij terugkomst in Ruinen
voortgezet in de kantine.

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.
Al 30 jaa
re
in het grorvaring
en!

Pesse - Zuidwolde | Tel. 06 27 37 89 10

Tuinaanleg
& Onderhoud

info@schoonheidssalon-marleen.nl
Alleen op afspraak!

www.schoonheidssalon-marleen.nl

De BofHond

(huis) Dierverzorging

Vakantie geboekt?
Nu nog iemand om de dieren te verzorgen!
De BofHond biedt uitkomst!
Wij verzorgen alle dieren bij u thuis,
verzamelen de post en zetten de container
aan de weg!

Eursinge 1, 7935 AC Eursinge, Ruinen, Pesse, tel. (0528) 241986
E-mail: info@hilkobakker.nl, www.hilkobakker.nl

ADVERTEREN?
‘T RUUNDER WAOPEN!

Tel.: 06-10638154
info@hus-de-bofhond.nl
www.hus-de-bofhond.nl

www.ruunderwaopen.nl

ERVAAR DE UNIEKE

ONDERSTEUNING

De op maat gemaakte matrassen
van Pullman geven u de individuele
ondersteuning die u nodig heeft.
Probeer het matras uit in onze
showroom en profiteer van deze
actie. Wilt u meer weten over het
matras? Wij helpen u graag verder.

Deze actie is geldig tot en met 31 augustus 2015
* Bij een eenpersoonsmatras ontvangt u 25% korting

50%
korting
2e Pullman matras*

WWW.SNOEKENRUINEN.NL
Meppelerweg 1a
7963 RV Ruinen
T. 0522 - 47 17 40

Me ube le n

-
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-
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-

Projecten

-

Advies

-

Zonwering

Attentie
Ruinen
Geachte klant,
Wij zijn op donderdag 18 juni 2015 voor het
laatst open als C1000-winkel. Vanaf die dag
om uiterlijk 20:00 uur is onze winkel tijdelijk
gesloten om daarna op dinsdag 30 juni om
08:00 uur te openen als COOP-supermarkt.
Met dezelfde vertrouwde gezichten en onze
vertrouwde service.
Om de verbouwing goed voor te bereiden,
sluiten wij op donderdag 18 juni 2015 om
20:00 uur. Op vrijdag 19 juni 2015 starten wij
om 08:00 uur de leegverkoop en kunt u
profiteren tot 16:00 uur van 25% kassakorting
op de winkelvoorraad*.
Met vriendelijke groet,
Het winkelteam van C1000 Joop Veenkamp

C1000 J. Veenkamp

Westerstraat 17 - 7963 BA Ruinen - Tel. 0522-478510 - Fax 0522-478512
TEVENS SLIJTERIJ EN POSTKANTOOR AANWEZIG

*Exclusief artikelen met door de wet uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar,
beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.

Bibliotheek Ruinen
gaat verhuizen
Van 18 t/m 26 juni is
Bibliotheek Ruinen
gesloten wegens verhuizing.
Vanaf 28 mei geldt een extra lange

uitleentermijn.

Dus neem vast boeken mee voor de
vakantie!
Vanaf maandag 29 juni
ben je van harte welkom in de
nieuwe Bibliotheek
aan de Mr. H. Smeengestraat
in het schoolgebouw.

ZATERDAGAVOND = SPARERIBS AVOND
een heerlijke schotel met frites of steakfrites
met cajun kruiden en rauwkost

€ 9,95
Bestaria
Ruinen

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

Kruiswoordpuzzel
Column

minimama
Goedemorgen: Meneer!
Op advies van een lezer heb ik
mijn groet een beetje aangepast
Het werkte, nog niet helemaal
De eerste keer, keek u, iets verrast
De tweede keer, zag ik, een frons in
uw voorhoofd
Aan het einde van de week, leek er
iets van een glimlach te ontstaan
Meneer, u begrijpt het al …. ik blijf hier
mee doorgaan!
> Meneer uit Pesse, bedankt voor
uw mail <
Leren, doe je je leven lang
Zo kwam mijn dochtertje uit school:
“Mama wij hebben vandaag geleerd
dat je alles eerlijk moet verdelen”
Niks mis mee…
“Als je veel geld hebt moet je dit delen
met mensen die minder geld hebben”
Interessant…
“Iedereen die niet werkt moet gewoon
geld krijgen”
Ze gaat door; iedereen, altijd, allemaal,
evenveel.
Wat voor lessen geven ze
tegenwoordig op school??
Politiek?? Is ver van mijn bed
Premier Rutte op selfies met
dorpsgenoten;
Is het dichtste bij.
Dochterlief ratelt door
doet ondertussen de afwas;
Zo spaart ze, voor leuke dingen.
Ik vraag hoeveel geld ze al heeft,
En besluit, dat ik vandaag de
helft krijg…
“Maar jij deed niks!!”
Haar spontane reactie; iedereen
zal alles delen is …
Vergeten, misschien; kort door
de bocht,
Maar duidelijk;
Verschil tussen willen, kunnen, doen.
We leren; elke dag

- ie weet wè wie -

HORIZONTAAL: 1 vis; 6 zeerover;
12 gemalen graan; 14 zee-inham;
16 bijwoord; 18 grondtoon; 19 gril; 21 spil;
22 zevende toon; 23 telwoord;
25 versiersel; 28 tuin; 29 slok; 31 spinsel;
32 deel van het been;
33 bijwoord; 34 kier; 36 bevlieging;
38 meetkundig getal; 39 zeden;
40 smalle straat; 42 lap; 43 actie;
45 darmspoeling; 48 het eigene;
51 voorzetsel; 53 opgang; 54 plezier;
55 onder andere; 56 houding;
58 stiftje; 60 knevel; 62 wapen;
63 werkplaats; 65 woonboot; 66 reeds;
67 Anno Domini; 68 smalle plank;
69 getijde; 71 lidwoord; 72 bemanning;
74 volmacht; 76 rondrijden; 77 preekstoel.

VERTICAAL: 2 voormiddag;
3 mannelijk dier; 4 een beetje; 5 namelijk;
7 ibidem; 8 advies; 9 lokmiddel;
10 ad interim; 11 trompet; 13 periode van
het Mesozoïcum; 15 toxisch;
17 binnenwater; 19 mink; 20 wasstaaf;
22 gerecht; 24 op dit moment;
26 gedachte; 27 traditie; 28 holmium;
Prijswinnaar mei-puzzel: Anita Duinkerken,
30 plantaardig voedsel; 32 dierendokter;
Zwederaweg 62
35 uitbouw; 37 heisa; 39 uitgeput;
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50
41 opening; 44 padvindersleider;
te besteden bij AT&I, af te halen bij
46 toren; 47 vrucht; 48 uitsparing;
Marskramer/Toys2Play Luten,
49 discipline; 50 zwijn; 52 stilstaand water;
Smeengestraat 21, 7963 AJ Ruinen
55 plaats; 57 stoomschip;
Juni-puzzel inleveren voor vrijdag 31 juli 2015 a.s. bij 59 pit; 61 voorzetsel; 63 bloedvat;
64 schoon; 67 oppervlaktemaat;
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeengestraat 21,
70 zangstem; 72 compagnon;
7963 AJ Ruinen
73 persoonlijk voornaamwoord;
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij
74 zangnoot; 75 voorzetsel.
Marskramer Luten.

Wieler Skeeler Weekend Ruinen
RUINEN - Op zaterdag 27 juni en zondag 28 juni a.s. wordt voor de derde keer het Wieler
Skeeler Weekend Ruinen gehouden. Dit sportieve weekend wordt georganiseerd door
de Wieler Toer Club Ruinen Een gezellige evenement zodanig opgezet zodat er voor elk
wat wils is, voor zowel jong als oud, recreatief als fanatiek. Er kan worden gestart met de
racefiets, mountainbike, reguliere fiets, skeelers en op de step.
Op beide dagen zijn er 5 verschillende
activiteiten, zowel voor de recreatieve als
fanatieke fietsers, skeelers en steppers.
Bij de wegtochten kunnen de deelnemers
kiezen uit afstanden van 60, 90 of 120 km.
Op zaterdag en zondag gaan de routes
door 2 Nationale Parken te weten:
Het Drents-Friese Wold en Het
Dwingelderveld. Verder zijn er Mountainbike
tochten van 30, 50 en 70 km. Deze routes
zijn uitgezet in de omgeving van Echten
en Zuidwolde, i.s.m. Staatsbosbeheer en
particuliere grondbezitters.

De deelnemers komen door een bosrijk
gebied afgewisseld met heide, vlakke
bospaden en technische tracks.
Dan zijn er nog skeelertochten en
steptochten van 15, 30, 60 en 90 km.
Voor deze tochten zijn de routes op
zaterdag en zondag verschillend, dus een
mooie gelegenheid om op beide dagen te
rijden.
De mountainbikers kunnen starten tussen
9.00 uur en 10.00 uur. De skeelers en de
steppers tussen 9.00 en 11.30 uur. En de
wegtochten tussen 8.30 en 11.00 uur.

Zondag 21 juni
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Geschenkdozen van:

MEXX, Replay, Beckham, Esprit,
Axe, Dove, Banani, Vogue etc.

Heerlijke geuren van:

Guess, Davidoff, Azzaro, Calvin Klein,
MEXX, Banani, Million, Boss etc.

Lekkere douchecrème van:
Nivea, Dove, Fa, Axe, Amando etc.
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Zo veel keuze,
Zo mooi ingepakt!
Drogisterij-Parfumerie
Foto Quelle-Kado

Harry Zegeren

Westerstraat 11 - 7963 BA Ruinen
Tel. 0522 - 471454

Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl
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Even voorstellen: Suzanne Luppes, zakelijk leider ‘t Neie Punt
Mijn naam is Suzanne Luppes, woonachtig in Groningen en sinds 1 mei jl. zakelijk leider van ’t Neie Punt in
Ruinen. Graag verwelkom ik u straks in het nieuwe dorpshuis! Ik heb veel affiniteit met de horeca en koken
en ruime ervaring met het organiseren van activiteiten. De afgelopen twee jaar ben ik werkzaam geweest
als teamleider voeding bij ZZWD. Met veel plezier ga ik nu aan de slag als maatschappelijk ondernemer om
gezamenlijk van ’t Neie Punt een bruisend dorpshart te maken. Tot de opening van het
nieuwe dorpshuis ben ik op dinsdag aanwezig in De Tump. Heeft u vragen?
Kom gerust langs, ook met ideeën, nieuwe activiteiten en/of andere initiatieven. Overige
werkdagen maandag, woensdag en donderdag op afspraak bereikbaar, via T: 06-20388106.

Bij Boetiek ‘De Smederije’ is heel veel leuke

!
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T-shirts v.a. € € 9,95
Capri v.a.
€ € 39,95
Shorts v.a. € 19,95

Boetiek ”De Smederije”

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

Univé's waardevolle adviezen pakken altijd laag uit
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t ú de vru
Daar pluk

Univé Ruinen
Westerstraat 41
7963 BB Ruinen
Telefoon (0522) 47 16 55
Fax
(0522) 47 25 51
E-mail
ruinen@unive.nl

Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen. Want bij het Univé-kantoor bij u in
de buurt staat de deur wagenwijd open. U bent van harte welkom voor een
goed persoonlijk advies. Uiteraard met een lage premie, een uitgebreide
dekking en een perfecte service.
Ons eerste waardevolle advies:
stap snel over de lage drempel van het Univé-kantoor bij u in de buurt!

Attentie
Ruinen

VRIJDAG
19 JUNI 2015

VANAF 08:00 UUR

25%
KORTING

OP ALLE ARTIKELEN*
OP = OP
C1000 J. Veenkamp

Westerstraat 17 - 7963 BA Ruinen - Tel. 0522-478510 - Fax 0522-478512
TEVENS SLIJTERIJ EN POSTKANTOOR AANWEZIG

*Exclusief artikelen met door de wet uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar,
beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Galerie Atelier Femke-Anne, Brink 19d te Ruinen. Dagelijks open
van 13.00 tot 16.00 uur en op afspraak. Workshops, opdrachten en
place du tertre elke laatste zondag van de maand.
Schaapskooi Ruinen, elke dag vertrekt de herder om 10.00 uur en
keert terug om 16.00 uur. Bij terugkomst knuffelkwartiertje en schapen
aaien. Locatie bezoekerscentrum Dwingelderveld
Bezoekerscentrum Dwingelderveld, open van maandag t/m zondag
10.00-17.00 uur

Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur
Museumboerderij Pasmans Huus in de maanden mei en juni op
dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00-16.30 uur
Fietsmiddag Vertrek 13.30, Mariakerk, Brink, Ruinen. Vervolgens elke
dinsdag middag t/m september 2015. Deelname is kosteloos, maar
wel voor eigen risico. Inlichtingen: TIP kantoor tel: 0522-471700 of
tel: 0522-471946

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

JUNI

Woensdag 24 juni
13.00 uur

Wandelen op woensdag, vertrek vanaf de 		
Brink

Woensdag 17 juni
13.00 uur

Wandelen op woensdag vertrek vanaf 		
de Brink

Zaterdag 20 juni
21.00-01.00 uur

Midsummerparty op de Brink in
Mexicaanse style.

Zaterdag 27 juni en zondag 28 juni
gehele dag
Wieler en Skeeler Weekend, start sporthal		
de Marse

Zondag 21 juni
14.00-15.30 uur

Zondagmiddagwandeling
Bezoekerscentrum, Benderse 22 Ruinen

Zondag 28 juni
14.00-17.00 uur

Place du Tertre Galerij Femke Anne Brink 		
Ruinen

Zondag 21 juni
14.00 uur

Wandeling door omgeving Ruinen langs
bloeiende planten,o.l.v. Nelleke Kuiper.
Aansluitend om 15.30 uur een concert in
de Mariakerk, door dubbel blaaskwintet 		
Boreas o.l.v. Enne Feenstra, zij spelen 		
stukken van Georges Enescu, André Caplet 		
en Jean Françaix

Zondag 28 juni
14.00-15.30 uur

Zondagmiddagwandeling
Bezoekerscentrum, Benderse 22 Ruinen

Maandag 22 t/m vrijdag 26 juni
Zwem4daagse zwembad Ruinen Tijdens openingstijden

Runert Zrwoitslerse room

olletje me
Bladerdeegr

oor €
van € 1.45 v

1.00

JULI
Woensdag 1 juli
13.30 uur

Wandelen op woensdag, vertrek vanaf de 		
Brink

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net

Bespaar op uw
energiekosten!
De zon is een onuitputtelijke energiebron. Zelfs als de
zon niet fel schijnt kunt u zonlicht omzetten in energie.
Met zonnepanelen wekt u uw eigen schone stroom op.

Duurzaam met Intech-Energy
verwarm water met behulp van
PV zonnepanelen
Duurzaamheid is voor een groeiende groep mensen
een interessant onderwerp. Steeds meer mensen
willen zo veel mogelijk energie halen uit hernieuwbare bronnen en er is al veel mogelijk op dat gebied.
Zo kunt u met de boiler van Intech Energy water
verwarmen met behulp van PV zonnepanelen. Dat
levert voordelen op voor het milieu en voor uw
portemonnee.

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216
Elke dag, ook in de vakantie, bakken we
heel veel soorten vers brood en gebak.
Wij staan bekend om onze heerlijke Drentse specialiteiten
zoals; Drentse- krentenstoeten, -turf, -heidekoek, -zwerfkeien etc.
en... Runer heideplag’n.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.30 uur
Zaterdag
8.00 - 16.00 uur

Voor de Blanken 3, 7963 RP Ruinen, T 0522-47 04 56

WWW.INTECHNEAU.NL

*
*
*
*

UNIVÉ RUINEN
Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
welke zal worden gehouden op
woensdag 24 juni 2015
bij Buitencentrum “De Poort”, Kloosterstraat 12
te Ruinen, aanvang 20.00 uur.
Agendapunten:
1.
2.
3.

Opening
Ingekomen stukken/mededelingen
Notulen van de Algemene Vergadering
d.d. 25 juni 2014
4. Bespreking jaarrekening 2014
5. Vaststelling jaarrekening
6. Verlenen decharge Bestuur
7. Benoeming accountant
8. Bestuurszaken
9. Voortgang fusiebespreking
10. Afdelingsvergadering Univé; aftredend
en herkiesbaar J. v/d Linde
11. Rondvraag
12. Sluiting
Een uitgebreid exemplaar van de jaarstukken
ligt ter inzage op ons kantoor.
Het bestuur

O.W.M. Univé Ruinen U.A.
Westerstraat 41, 7963 BB Ruinen
Tel. 0522-471655
e-mail ruinen@univé.nl

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

0522-472871
06-51282183
f.echten@home.nl

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

Uw Drogist

Henny Booy
Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

Vergadering van
uw bedrijf of
vereniging?
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Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

V.O.F. GLAS-, SCHILDERWERKEN EN ZONWERING

Westerstraat 56, Ruinen

Tel. 0522-472715 / 06-53906456
info@booyschilderwerken.nl

Uw adres voor:
• schilderwerken
• glaswerken,
enkel- en dubbelglas
• wandafwerking
• binnenzonwering

“Team Rune”
Wij willen alle deelnemers van ons team
en alle ondernemers uit Ruinen die hun
bijdrage hebben geleverd aan ons team,
heel hartelijk bedanken, zodat het
eindbedrag van dit evenement
ruim € 103.000,00
is geworden.
Alie en Siena

Hagen,
beuk/meidoorn/buxus/taxus/liguster
Gerben
Luten - Meppelerweg 62
Bodembedekkers v.a. € 0,75
planten
v.a. € 0,75
Elke Vaste
vrijdag
en zaterdag
geopend
Groot assortiment
tuinplanten
voorraad
Klimop / Hedera
€ 0,75 op
p/st
Hortensia’s v.a. € 2,00

Gerben Luten - Meppelerweg 62
Elke vrijdag en zaterdag geopend
Groot assortiment tuinplanten op voorraad

SALLY HANSEN

Heel veel nieuwe kleuren!

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - CARAVANSTALLING

AUTOBEDRIJF

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

www.autobedrijfwestera.nl

Vernieuwen of verbouwen?
Bel Geert Oosterhuis

Nu bij aankoop van 1 gelnagellak
de topcoat t.w.v. € 11.95 GRATIS
actie geldig t/m 30 juni of zolang de voorraad strekt

Mooie gelnagels zonder UV lamp!

* Verbouw en onderhoud
* Houtwerk
* Stucadoorswerk

Voor al uw bouwkundige
werkzaamheden

Drogisterij-Parfumerie
Foto Quelle-Kado

Harry Zegeren

Westerstraat 11 - 7963 BA Ruinen
Tel. 0522 - 471454

* Tegelwerk
* Isolatieglas plaatsen
* Kozijnen - ramen en deuren

Ruinen

T (0522) 472 428
M (06) 204 768 01
E oosterhuis8@hetnet.nl

Attentie
Ruinen

VRIJDAG
19 JUNI 2015

van 13:00 uur tot 16:00 uur

50%
KORTING

OP ALLE
VERS/DIEPVRIES ARTIKELEN
OP = OP
C1000 J. Veenkamp

Westerstraat 17 - 7963 BA Ruinen - Tel. 0522-478510 - Fax 0522-478512
TEVENS SLIJTERIJ EN POSTKANTOOR AANWEZIG
*Exclusief artikelen met door de wet uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar,
beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.

Supermarkt even dicht?
BIJ MARSKRAMER LUTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diverse schoonmaakartikelen
lampen
batterijen
stofzuigerzakken
wegwerpborden & -bestek
vuilniszakken
diepvrieszakken
boterhamzakjes
ﬁlterzakjes
wens- en ansichtkaarten
voor (bijna) alle gelegenheden
puzzelboekjes enz. enz.

én dat allemaal voor de

SCHERPSTE PRIJZEN!

WAOPENTIES
Gezocht
Oorijzer(s) en/of strikmutsen
Ik sta in de zomer op de Brinkavonden en kan nog wel
wat mutsen gebruiken.
Tel. 0522-472418
ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof
Voor uw complete
• tuinaanleg • onderhoud
• renovatie • bestratingen
Het plaatsen van tuinhuisjes,
schuttingen, vlonders en pergola’s

BIJNA ALLES!

Behalve voedingsmiddelen niet verkrijgbaar.

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

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

Hoge besparingen en het werkt
altijd, zelfs bij bewolking en vrieskou.
Als advies- en installatiebureau Intechneau zijn
we op de hoogte van alle ontwikkelingen op dit
gebied en we vinden het niet meer dan logisch dat
we die kennis inzetten voor onze opdrachtgevers.
Zonnepanelen zijn dan ook een vanzelfsprekend
onderdeel van ons veelzijdige aanbod.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen volop proﬁteren van
de voordelen die de plaatsing van zonnepanelen biedt. Met
onze Energiescan berekenen we wat voor uw situatie het beste
resultaat oplevert. Zonnepanelen worden door verschillende
aanbieders op de markt gebracht, maar niet iedereen levert daar
ook deskundig advies bij. Zonnepanelen uitzoeken en monteren
vergt echter vakkennis. We helpen u er graag bij.

Kwaliteitsproduct
De panelen die wij monteren hebben een lange levensduur, die
nog eens onderstreept wordt door een vijfsterren tüv-keurmerk.
Ze kunnen op platte en schuine daken geplaatst worden en zijn
onder meer in te schakelen voor het verwarmen van water. Zo
kunt u ‘s avonds proﬁteren van water dat overdag door uw eigen
zonnepanelen is voorverwarmd. Voor iedere klant maken we een
calculatie om de terugverdientijd te berekenen.

VOOR DE BLANKEN 3 • 7963 RP RUINEN

WWW.INTECHNEAU.NL • INFO@INTECHNEAU.NL • T 0522 47 04 56

Gewoon een goede service en kwaliteit. Daar zijn wij best trots op!

