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Komt dat zien! De heide kleurt paars

Wandel mee met gids over
paarse heide Dwingelderveld

REGIO - In augustus bloeit de struikheide in het Nationaal Park Dwingelderveld volop.
Wie wil meegenieten van deze Paarse Pracht kan in augustus meegaan met een gids van
Natuurmonumenten. De drie Paarse Pracht-wandelingen staan gepland op donderdag
13, 20 en 27 augustus, en duren van 19.00 tot ongeveer 21.00 uur. Opgave voor deze
wandelingen is nodig via www.nm.nl/bcdwingelderveld, of bij de balie van
Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22 te Ruinen.
Reeëntochten over paarse heide
Naast de drie geplande Paarse Prachtwandelingen, zijn er bij Bezoekerscentrum
Dwingelderveld ook andere mogelijkheden
om te genieten van de paarse heide. Tijdens
de reeënwandelingen en –fietstochten gaat

een gids van Natuurmonumenten op zoek
naar reeën. Onderweg staat de gids stil bij
de bijzonderheden van het gebied en laat
mooie plekjes zien. Ook voor deze tochten
is aanmelden nodig en kan via de website
van Natuurmonumenten.

Nat feest tijdens spuitvoetbal
op campings in Ruinen
RUINEN - Het recreatieseizoen in de regio is in volle gang. Weer of geen weer, er is altijd
wel wat te doen. Op de campings de Wiltzangh en Landclub Ruinen konden de
campinggasten vorige week tijdens heerlijke weersomstandigheden een nat pak halen
want er werd een partijtje spuitvoetbal georganiseerd.
Traditioneel verlenen de mensen van
Brandweer Ruinen hieraan hun
medewerking en rukken met groot
materieel uit om van een partijtje
voetbal een compleet waterballet te maken.
‘Altijd een feestje’, lacht Hilly Nijstad van
Camping De Wiltzangh enthousiast.
Zij is zeer tevreden over de bezetting van
de campingplaatsen op dit moment.

Maak je eigen

DAZENVAL!!!
voor
Complete set

€ 13,95

Dit is het 25e seizoen dat André en
Hilly Nijstad de camping runnen.
Geen jubileumfeest maar wel een leuk
verhaal over de Hilly en haar camping was
vorig weekend te lezen in de rubriek
‘Mijn camping’ in de bijlage van een groot
landelijk dagblad. Het artikel is te lezen op:
www.facebook.com/wiltzangh.
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welkom in...

Hees 32
7963 PB Ruinen
tel: 06 2324 3416
www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt het Spreukencafé in Hotel de Stobbe

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

UW RIETEN DAK
WEER ALS NIEUW!
mosvrij.
Wij maken uw rieten dak n.
de
Vraag naar de mogelijkhe

Specialismen:

Jong en dynamisch, met vakmanschap en kwaliteit hoog in het vaandel, dat is wat ons
typeert. We leveren altijd perfect werk af en zijn lid van de Vakfederatie Rietdekkers.
Dit betekent voor u nog eens een extra waarborg op het gebied van kwaliteit.

• Glasbewassing
• Schoorsteenvegen
• Vloeronderhoud
• Gevelreiniging
• Eénmalig
schoonmaken
• Uitlenen mankracht

Ons bedrijf heeft vakkundig
geschoold personeel in dienst,
dus een betere garantie voor
goed en grondig werk.

VERSCHOMA B.V. is VCA*
gecertificeerd en staat voor
strakke regels op het gebied
van veiligheid, milieu en
welzijn.
Voor bedrijf en particulier.
Door onze zeer goede

Voor inlichtingen: kostenbeheersing zijn

Steenberger Esweg 31 | 7921 AX Zuidwolde | telefoon: (0528) - 362 889
mobiel: 06 - 285 40 845 | e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl

VERSCHOMA B.V.
Echtenseweg 13a
7909 HV Hoogeveen
Tel. 0528 - 25 1504 /
272844 of
06 - 53 299 775
verschoma@zonnet.nl

wij in staat
om scherpe
aanbiedingen
voor u te
maken.
Bel maar
eens!
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Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 18 augustus 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.)

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

RegioBank Ruinen

112

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!

0900–8844

Jeanet Gerding Bodypoint

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

Glas: in de glasbak		

Kleding: Kledingbox bij de C1000

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

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

Zaterdag 15 augustus

Huisartsenpraktijk Ruinen

Zondag 16 augustus

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

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 Prima Life

Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie /
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-472400

Educare, praktijk voor psychologie

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

De Priensenije

PKN-Mariakerk Ruinen
Olden Kinholt
Voorhofkerk Pesse

Zondag 23 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

19.00 uur

Ds. G. Naber

10.30 uur
10.15 uur
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. G. van Zanden
Ds. C. ‘t Lam

10.00 uur
10.00 uur

Ds. E. Akkerman
Ds. C. ‘t Lam
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Fietsplezier voor iedereen..!!

gs!!

Kom lan
Batavus
Gazelle

GEPANEERDE
FRIKANDEL

Sparta
Multicycle
Merida
Giant

€ 0,80

Groot assortiment fietsen en
elektrische fietsen van diverse merken.

Raleigh

Ruime collectie accessoires en onderdelen.

Loekie

Snelle en vakkundige reparaties.

Alpina

Zadelmeetsysteem voor fietsen zonder
zadelpijn.

SQ Lab zadels

Bedrijfs fietsprojecten

Bodyscanning

Bestaria
Ruinen

Uw Bike Totaal winkel:

Vredenburg Tweewielers
Ruinen/Wanneperveen
Havelte

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

www.vredenburgbiketotaal.nl

MOEITELOOS OPSTAAN

MET PRACHTIGE

Brink 39
7963 AB Ruinen
0522 - 47 12 77
Veneweg 77
7946 LE Wanneperveen
0522 - 25 12 06
Dorpsstraat 67
7971 CR Havelte
0521 - 34 14 42

Prijs in stof vanaf

€ 1.295,00

RELAXFAUTEUILS!

Prijs in leer vanaf

De sta-op-functie biedt u praktische

€ 1.395,00

hulp bij het opstaan, door uw beweging te volgen en u te ondersteunen.
De kwaliteit, afwerking en service
van deze fauteuils

zijn van top-

niveau. Bezoek onze showroom en wij
helpen u graag verder!

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

-

Sl apen

-

Sto f fering

-

Projecten

-

Advies

-

Zonwering

www.biketotaal.nl

Bodyscanning voor een comfortabele
fietshouding.

Nieuwsbrief Zomer
Stand van zaken
Op moment van schrijven staat de teller op 5.081!
Om de zogeheten vraagbundeling, het verzamelen van handtekeningen van inwoners
van De Wolden die ook vinden dat er glasvezel voor de hele gemeente moet komen, te
laten slagen zijn er zo’n 6.890 handtekeningen nodig.
Het aantal op de teller loopt binnenkort
weer flink op, doordat er nog veel extra
verklaringen bijkomen. Woningcorporatie
Actium tekent voor al haar huurwoningen
een intentieverklaring: De gemeente
De Wolden heeft de woningcorporatie
Actium uitgenodigd aan te sluiten bij het
bewonersinitiatief Glasvezel De Wolden.
Elles Dost, directeur Actium “We vinden
het een mooi initiatief en willen snel internet
ook mogelijk maken voor de bewoners van
onze woningen.” In totaal telt Actium zo’n
1.700 huurwoningen in de gemeente
De Wolden. Bewonersinitiatief Glasvezel
De Wolden verwacht dat een aantal
bewoners van deze huurwoningen zelf al
getekend heeft. Geschat wordt dat er dan
zo’n 800-1.000 intentieverklaringen in één
keer bij komen. Een geweldige boost voor
het aantal intentieverklaringen en het
einddoel komt steeds dichterbij! Wilt u ook
zien hoe we ervoor staan?
Kijk op de teller op onze site:
Glasvezeldewolden.nl

dank voor de interesse - we hopen dat u
ook getekend heeft!
Daarnaast zijn er in Zuidwolde, Ruinen en
De Wijk ‘sta-zaterdagen’ geweest, waarbij
vrijwilligers een zaterdag lang mensen te
woord stonden en natuurlijk aanspoorden
om ook een handtekening onder een
intentieverklaring te zetten!
Deze sta-dagen hebben een groot na-ijl
effect gehad, met tientallen tot honderden
aanmeldingen in de week na een
sta-zaterdag omdat u uw vrienden, buren
en mede-inwoners over het bewonersinitiatief Glasvezel De Wolden vertelde!
Bedankt daarvoor!
Vervolgacties na de zomer!
Omdat we de teller al op meer dan
5000 verklaringen staat, zonder Actium
meegerekend, en met Actium erbij al dicht
bij de 6000 zitten, gaan we na de zomer
nog een aantal acties houden!

De belangrijkste is een zogeheten
‘veegactie’ waarbij we langs adressen
Inmiddels kleurt De Wolden op onze status in De Wolden gaan waar nog geen
pagina al flink paars. Wilt u ook volgen hoe intentieverklaring is getekend. Mee gaan
leden van dorps- en streekbelangen,
De Wolden steeds verder paars kleurt?
Kijk op onze statuspagina en u kunt precies vrijwilligers die langs de deuren zijn
gegaan, een deel van de gemeenteraad
zien waar men een intentieverklaring
en het college. We hopen op deze dag de
getekend heeft!
laatste 800 tot 1000 handtekeningen op
Met de intentieverklaringen van Actium
te halen, waarna we in de volgende fase
erbij komen we al heel dicht bij de
komen; de aanleg!
benodigde 6890 intentieverklaringen.
De huidige stand is dan ook genoeg
voor ons om na de zomer een aantal
vervolgacties te houden om dan ook de
laatste verklaringen op te halen.
Met de stand van zaken zoals die nu zijn
hebben wij er vertrouwen in dat we tot
aanleg kunnen overgaan - mits we na de
zomer de benodigde intentieverklaringen
kunnen ophalen!
Om die laatste handtekeningen op te halen
houden we een aantal acties, hier leest u
verderop in deze nieuwsbrief meer over.
Presentaties
In álle kernen in De Wolden zijn op
uitnodiging van Dorps- en Streekbelangen
in dorpshuizen presentaties gegeven door
vrijwilligers van het bewonersinitiatief
Glasvezel De Wolden.
Het is gebleken dat de informatieavonden
een uitstekende manier zijn geweest om
mensen te vertellen waarom glasvezel
zo belangrijk is! De beste bezochte
informatieavond was die in Ruinen, met
zo’n 110 mensen die meer over Glasvezel
De Wolden wilden weten! Iedereen die een
informatieavond bezocht heeft, hartelijk

Tijdens deze veegactie zal pers aanwezig
zijn, Streekradio De Wolden zal zelfs de
hele dag live verslag doen en interviews
houden met bewoners, vrijwilligers en
prominenten.

De veegactie wordt gehouden op
12 september. We willen met bussen
vanuit een centraal punt in De Wolden
vertrekken en zo door heel De Wolden
rijden om op één dag de laatste benodigde
handtekeningen op te halen! Noteer
12 september dus alvast in uw agenda!

Tot 12 september 2015 kunt u nog
tekenen!
Heeft u nog niet getekend? U heeft tot en
met 12 september nog de gelegenheid.
Op deze dag kunnen er mensen bij u
langskomen om u te vragen alsnog mee
te doen.
Deze datum is uw laatste kans om met de
vraagbundeling mee te doen.
Beter is het om niet af te wachten, maar
meteen te tekenen als u ook maar
enigszins gebaat bent bij de komst van
een snel glasvezelnetwerk waarmee we
bijdragen aan het vitaal en leefbaar
houden van de gemeente De Wolden.
Voor iedereen die vanaf het begin, tijdens
de vraagbundeling meedoet, worden geen
aansluitkosten in rekening gebracht.
Wilt u hier meer over weten?
Kijk op onze veel gestelde vragen pagina
op Glasvezeldewolden.nl.

Vernieuwen of verbouwen?
Bel Geert Oosterhuis

* Verbouw en onderhoud
* Houtwerk
* Stucadoorswerk

De winkel voor al uw:

•
•
•
•
•
•
•
•

Hand- en elektrisch gereedschap
Technische installatiematerialen
Levering/begeleiding van DoeHetZelftechnische
installatie
pakketten
Diervoeders
Alles voor ruiter
en paard
Bestrijdingsmiddelen
Outdoorkleding etc.
Tuinmachines
en -gereedschap

T 0522-47 15 81

* Tegelwerk
* Isolatieglas plaatsen
* Kozijnen - ramen en deuren

Voor al uw bouwkundige
werkzaamheden

Ruinen

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

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

WWW.AT-I.NL

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

Grondverzetbedrijf R. Luning
Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
Tel. 0522-470506 of
06-55868616

Het adres voor:

•
•
•
•
•

Al uw installatie en montage
Technisch advies en begeleiding
Duurzaam en energiebesparend advies,
berekeningen en systemen
PV Zonnepanelen
Intech Energy Zonneboilers

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

Grondwerk

Bestrating

•

Infra

Uw adres voor
  • Levering van geelzand
    & teelaarde.
             • Zeven van grond < 2 cm
           • Aanleg van
           - bestratingen, tuinen,
                        - manegebakken, enz.
  

Voor de Blanken 3 • Ruinen

•

       • Levering van bestratingsmaterialen,
         nieuw & gebruikt

                  • Kraan- en shovelwerkzaamheden

www.rluning.nl / info@rluning.nl

Column

minimama
Oude vrouwtjes,
En rollators.
Wat is daarmee??
Dat vraag ik me ook wel eens af..
Gisteren...
Als derde in een lange rij.
Van links komt een vrouwtje met
hulpmiddel, voorzien van een
allervriendelijkst gezicht.
Nummer één rekent af, mevrouw
overhandigt haar boodschappen aan

Doomijn gaat er op uit met
de BSO van Ruinen!
RUINEN - Op BSO Smeengestraat, Ruinen doen we in de vakantie allerlei leuke activiteiten
en hebben we regelmatig een uitstapje. Zo zijn we naar het circus/kermis museum in
Steenwijk geweest wat aansluit op het thema “circus” waar we mee bezig zijn.
De kinderen mochten een rondje draaien in
de zweefmolen en oud Hollandse spellen
uitproberen. De kinderen keken hun ogen uit.
Aansluitend op het educatieve uitstapje is er
een bezoek gebracht aan het Echtensebos.
Onderweg in de bus was het erg stil.
De kinderen hadden even hun ogen
gesloten, bijkomen van de vele indrukken.
Eenmaal aangekomen in het Echtensebos
waren de kinderen weer vol energie!
Aan een touw slingeren, klimmen in de
boomstammen, luisteren naar de dieren en
het allerleukste; over de grote keien lopen
welke in het water liggen.
Doomijn heeft nog veel meer leuke dingen in
het vooruitzicht!
Zoals in de vakantie; door middel van

spelletjes, activiteiten en uitstapjes leren de
kinderen elke week over 2 beroepen.
Elk beroep komt wel aan bod van brandweer
tot kapper, van bakker tot politieagent.
Na de vakantie zit kinderopvang Doomijn
ook niet stil… verschillende activiteiten liggen
al in de planning. Wij vinden het belangrijk
dat de kinderen hierin meedenken, zodat we
aansluiten op de behoefte en wensen van
onze kinderen.
Bent u nieuwsgierig geworden?
Kom langs en ontdek jouw Doomijn!
Meer informatie over peuterspeelzalen en
kinderopvang van Doomijn vindt u op de
website www.doomijn.nl.
U bent ook van harte welkom op onze
Doomijn-locaties.

de caissière.
Verwarring alom.
Een twijfelend kassameisje, een
verontwaardigd zich omdraaiende
jongedame ...
Met een knipoog zeg ik zachtjes
“we halen haar zo weer in.”
Een lach....
Vanmorgen...
Andere winkel, andere dame, zelfde
hulpmiddel.
Schuift van rechts richting lange rij.
Zegt vriendelijk tegen me.
“Gaat u maar eerst; ik weet niet wie
hier het eerste stond.”
Mijn lach weet ik te onderdrukken...
De wat oudere man achter me vuurt
echter: “ja dat lijkt me logisch:
mevrouw stond er ook veel eerder”
Om vervolgens hoofdschuddend toe
te kijken:
hoe de dame vóór hem invoegt.
er volgt:
...stilte...
Ik vraag me af
wat was er gebeurt,
als het een tiener was geweest....

- ie weet wè wie -

Yannick Runhart uit Ruinen
Nederlands Kampioen MTB
DE WOLDEN - Op een heuvelachtig parcours in Zoetermeer is Yannick Runhart uit Ruinen Nederlands Kampioen MTB geworden. In een spectaculaire rit van 75 minuten kwam
hij als winnaar over de streep.
Een prachtig resultaat voor Yannick die
het volgende seizoen de overstap naar de
Elite maakt.
Namens het college van B&W
feliciteerde wethouder
Jan van ’t Zand de Nederlands
Kampioen. ”‘Omdat ik zelf een
groot wielrenliefhebber ben
weet ik ongeveer wat Yannick
heeft moeten doen (en laten)
om kampioen te worden.
Het komt je absoluut niet
aanwaaien.
Een ontzettend knappe
prestatie van Yannick die

daarmee De Wolden ook weer op de kaart
zet”,’ aldus Jan van ’t Zand.

Gymnastiekvereniging D.O.O.
Ruinen
Opgericht 2 december 1937

De lessen
gaan weer
beginnen!

Vanaf volgende week starten de gym- en danslessen weer.
Jong of oud. Kom gewoon langs en doe eens mee.
Hierbij het nieuwe rooster voor het seizoen 2015-2016
Maandag:
08.45 - 09.30 u
15.30 - 16.15 u
16.15 - 17.00 u
17.00 - 17.45 u
17.45 - 18.30 u
18.45 - 19.30 u
19.30 - 20.15 u

Fit & Vitaal 65+ dames / heren
Ieniemienie gym (t/m 3 jaar)
Jumping one (groep 3-4-5)
Boyz (groep 3 t/m 8)
Jumping second (groep 6-7-8)
Dames Beter Bewegen
Aerobic / Steps

Dinsdag:
15.30 - 16.15 u
16.15 - 17.00 u
17.00 - 17.45 u
17.45 - 18.30 u
18.30 - 19.15 u
19.15 - 20.00 u
20.00 - 20.45 u

Mieniegym (groep 1-2)
Girls gym first (groep 3-4-5)
Girls gym second (groep 6-7-8)
Jumping XL (middelbare school)
Teenage gym (middelbare school)
Bodypump / BBB
Old School

Donderdag:
19.15 - 20.00 u

Conditiegroep

NIEUW Bloklessen (tijdelijk):
di: 13.30 - 14.30 u Nordic Walking (1 sept – nov.)
do: 16.15 - 17.00 u Let’s Dance groep 3-4-5 (20 aug. - Kerst)
do: 17.00 - 17.45 u Let’s Dance vanaf groep 6 (20 aug. - Kerst)
vr: 08.45 - 09.30 u Fit & Vitaal 65+ (oktober - april)

De lessen zijn in de gymzaal aan de Wolvenweg.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.dooruinen.nl

PAARSE PRACHT ACTIE
t/m 28 augustus a.s.
10% KORTING

op de PAARSE (lavendel) bad-, douche- en bodyproducten
van Therme, Kneipp en DA Huismerk

Het adres voor uw:
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HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA Ruinen | T (0522) 47 14 54

Boetiek ”De Smederije”

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

Vakantie, om naar uit te kijken.
DE WINST

!

IS VOOR U

erk.
instoogm
ft geen w
n!
va
n
te
Univé hee
ch
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

Als u er meerdere keren per jaar op uittrekt, is de doorlopende reisverzekering van Univé precies wat u nodig hebt.
Met de doorlopende reisverzekering heeft u in één keer alles
geregeld: u bent altijd goed verzekerd.

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

AUGUSTUS

MEXICANO WRAP
MAAND

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

Westerstraat 56, Ruinen

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

€ 2,25

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

Bestaria
Ruinen

Mr. Harm Smeengestraat 5 Ruinen
Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.nl
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Denk aan het inschrijven voor:

•

Pokeren

•

Hef Rune Talent?

Op donderdag 27 augustus via pokeren@vvvoruinen.nl.
Op zondag 30 augustus via hefrunetalent@vvvoruinen.nl.
Vrijkaartjes winnen voor de vrijdag-of zaterdagavond?
Maak een originele foto met de poster uit de feestgids en
plaats deze op het facebookaccount van VVVo Ruinen!
Kijk voor het volledige programma op www.vvvoruinen.nl en volg ons op facebook en twitter.

Woordzoeker

In deze woordzoeker staan woorden verborgen. Sommige letters
worden vaker gebruikt. De overgebleven letters vormen een woord.
Hoe luidt dit woord?
AGGLOMERATIE
ALLEEN
BOEDEL
BOKSER
DAMSCHIJF
DESEM
GEEUW
HEBBEN
HITTE
HOEDE
HYBRIDE
KERING

KLOMP
KUNNE
KWINT
LOONSVERHOGING
LIJDER
MADAME
MALAISE
METEOOR
MICRO
MODDER
MOEDIG
NAMENS

NARCIS
NODIG
OMVER
OPIUM
OPTIE
OPTISCH
OVERIG
RABBI
RAFEL
ROBOT
SCOOTER
SCRUPULE

SEMINAR
STEEL
TEDER
TRUCK
VAMPIER
VERUIT
VOORBIJ
VIJFJE
ZOMAAR
ZWERM

Prijswinnaar juni-puzzel:
Magda van Dongen, Warreveen 31, 7933 PJ Pesse
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij
Marskramer Ruinen, af te halen bij Marskramer/Toys2Play Luten,
Smeengestraat 21, 7963 AJ Ruinen
augustus-puzzel inleveren voor vrijdag 28 augustus 2015 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeengestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij Boetiek de Smederije
ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

*
*
*
*

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

Uw Drogist

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

Henny Booy

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

K. VAN DALEN

Telefoon 0522 - 472004

ALLES IN HUIS!

A ge nda’s
Et ui ’s
Mappe n Sc hr ijfsp ul le n
Sc hr ifte n en z. en z. en z.

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

LOONBEDRIJF EVERT DEKKER

4-rotorhark,
NIEUW
W
U
maximale werkbreedte 12,5 m
NIE
Ook voor:
		
		

Grasmaaien
Balentransport
Zode bemesten (tankinhoud 8400l, onderstel: meelopend
gestuurde tandem, bandenmaat: 700/50-22,5)
Ploegen
Groenbemester zaaien (met driebalks cultivator met brede
ganzevoeten en opgebouwde zaaimachine)

Tevens verhuur ik me los als ZZP’er voor diverse klussen
Oldenhave 14 - Ruinen
(0522) 472 519 / (06) 125 560 22

10%
premie

GEEF UW

EERSTE LIEFDE

EEN TWEEDE LEVEN

MET LEOLUX

op uw oude bank

Toe aan een nieuwe bank,
maar uw oude bank is nog
te goed om weg te doen?
Lever hem bij ons in, wij
zorgen voor een goede
bestemming! Bezoek onze
showroom, onze medewerkers helpen u graag
verder!

WWW.SNOEKENRUINEN.NL
* Actie is geldig van 13 juli t/m
13 september 2015

Meppelerweg 1a
7963 RV Ruinen

Vraag naar de actievoorwaarden in onze
winkel

Me ube le n

-

Slapen

T. 0522 - 47 17 40
-

Sto f fering

-

Projecten

-

Advies

-

Zonwering

FAMILIEBERICHTEN
Hartelijk dank
voor de mooie kaarten, bloemen en cadeaus die
wij ontvingen ter ere van ons 60-jarig huwelijk.
Wolter en Gé Weide

WAOPENTIES
Te koop
HP Photosmart 2575 All-in-one (PSC), in perfecte staat
met kleurencartridge. Vraagprijs € 20,00
Renate Martens, 0522-470556

Verloren
17 juli in het Dwingelderveld: een zwarte fietstas met inhoud, w.o. een
rood jack, een verrekijker en fietssleutels.
K. Weide, Esweg 83 Ruinen, Tel. 0522-470304
ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Hartelijk dank
voor alle kaartjes, bloemen, telefoontjes, bezoek
en andere attenties tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en het herstel thuis.
Ook namens Jan en de rest van ons gezin.

Niesje Luten

Beste mensen,
Na ons 60-jarig huwelijk danken we u voor de
kaartjes, bloemen en goede wensen.
Wij stelden dit zeer op prijs.
Hendrik en Margje Hees
ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

AUTOBEDRIJF

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

www.autobedrijfwestera.nl

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

Tuinaanleg
& Onderhoud

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

Zaterdag 29 augustus a.s.
zijn wij gesloten i.v.m.
het Runer Feest!

MEDEDELING APOTHEEK RUINEN
Per 1 augustus 2015 dient u de medicijnen
die niet worden vergoed door de
zorgverzekering contant of per pin te
voldoen.
(Betalingen per pin hebben de voorkeur)
Alvast bedankt voor uw medewerking

			

Medewerkers Apotheek Ruinen

D
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Knapperig vers stokbrood smaakt altijd.
Heerlijk bij een stukje Franse kaas of belegd met een frisse salade voor bij de
lunch of lekker besmeerd met kruidenboter voor bij de barbecue.

Wat wordt het bij u vandaag?

Dit weekend
voor maar € 1.00

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

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Galerie Atelier Femke-Anne, Brink 19d te Ruinen. Dagelijks open
van 13.00-16.00 uur en op afspraak. Workshops, opdrachten en
place du tertre elke laatste zondag van de maand.
Bezoekerscentrum Dwingelderveld, open van maandag t/m zondag
10.00-17.00 uur
Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld
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
Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00
uur, augustus ook op dinsdag-en donderdagmiddag van 14.00-16.30 uur.

AUGUSTUS
Woensdag 12 augustus
18.00-21.00 uur

Brinkavond op de Brink, thema
Paarse Pracht met o.a. demonstratie
oude beroepen

Donderdag 13 augustus
20.30-22.30 uur

Openluchtspel “Waor doet ze’t van?”
Sportpark De Baete, Wolvenweg 10,
Ruinen. Kaartjes reserveren TIP Ruinen 		
0522-471700
				
Zaterdag 15 augustus
Openluchtspel “Waor doet ze’t van?”
20.30-22.30 uur
Sportpark De Baete, Wolvenweg 10,
Ruinen. Kaartjes reserveren TIP Ruinen 		
0522-471700

Museumboerderij Pasmans Huus in augustus op dinsdag,
woensdag en donderdag en zaterdag van 14.00-16.30 uur
Fietsmiddag Vertrek 13.30 uur, Mariakerk, Brink, Ruinen. Vervolgens
elke dinsdagmiddag t/m september 2015. Deelname is kosteloos,
maar wel voor eigen risico. Inlichtingen: TIP kantoor tel: 0522-471700 of
tel: 0522-471946
Bridge dinsdagavond t/m 25 augustus, 20.00 uur bij Hotel Kuik
aanmelden via 06-21376945
Wandelen op woensdag iedere woensdag wandelen vanaf de Brink
start om 13.30 uur
Voor evenementen Bezoekerscentrum zie:
www.natuurmonumenten.nl
				
Zondag 16 augustus
Sarah Smiles, Herberg van Rune,
16.00-20.00 uur
Westerstraat 60 Ruinen
Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Cursus Nordic Walking voor 55+ers in Ruinen
RUINEN - Op 20 augustus a.s. start een Nordic Walking cursus in Ruinen voor 55+ers.
Tien weken lang is er elke donderdagochtend een uur en een kwartier Nordic Walking
onder leiding van een gecertificeerd Nordic Walking instructrice.
Twee oervormen kunnen gevonden worden
voor Nordic Walking. In de oudheid liepen
herders en pelgrims met één of twee
stokken om het wandelen in moeilijke
terreinomstandigheden makkelijker te
maken. Ontlasting van de gewrichten lag
aan de basis van het lopen van stokken
en wordt vandaag de dag door de Nordic
Walkers als zodanig herkend.
Een andere voorloper van het Nordic
Walking moet gezocht worden in de

zomertrainingen van Finse langlaufers.
Sinds het begin van de 20e eeuw
gebruiken zij hun langlaufstokken tijdens
hardlopen, sprongvormen en andere
trainingsvormen. Dit om de coördinatie en
de spierkracht van het bovenlichaam ook
in de zomer te ontwikkelen.
Wilt u ervaren wat Nordic Walking met
uw spieren doet, wilt u uw uithoudingsvermogen verbeteren, gewicht verliezen,
of gewoon heerlijk gezellig wandelen in

de buitenlucht? Neem dan contact op met
Gerdo van Dalen, sportfunctionaris via
e-mail sport@dewolden.nl of via
T. (0528) 291179.

Praat u mee over
de toekomst van
de detailhandel
in De Wolden?
DE WOLDEN - Krijn Sol, Internetondernemer en docent Small Business
en Retail Management aan Hogeschool
Windesheim en gastspreker woensdag
9 september: “De Retail wereld is méér dan
ooit aan grote veranderingen onderhevig!
Is het de crisis of zijn het de online
winkels die de oude retailers het leven zuur
maken?”
De avond wordt georganiseerd door het
Ondernemersplatform De Wolden,
VNO-NCW Noord, MKB-Nederland Noord,
Kennispoort regio Zwolle en de gemeente
De Wolden. Het volledige programma en
locatie volgt later deze maand.
Reserveer woensdagavond 9 september in
uw agenda!

