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Opgave advertenties: ruunderwaopen@hotmail.com, tel. 0521-593035.
Inleveren tevens mogelijk bij: Marskramer Luten te Ruinen. Druk: De Reest Multimedia Meppel/Staphorst.
Verspreiding: Boomuitgevers Nieuwsmedia. Zet- en drukfouten voorbehouden.

2-WEKELIJKS DORPSBLAD VOOR RUINEN, ANSEN, PESSE, ECHTEN EN OOSTEINDE

Ondernemers schenken shirts aan Jeugd MTB Ruinen
RUINEN - Onlangs hebben 3 ondernemers uit Ruinen, Home Team – Marcel Linde,
Steenbergen Technisch Installatiebedrijf en AT&I, alle jonge mountainbikers van Jeugd
MTB Ruinen een shirt geschonken. Jeugd MTB Ruinen is een groep kinderen tussen de
10 en 15 jaar en is ontstaan uit een activiteit die werd georganiseerd in samenwerking
met de gemeente De Wolden. Het kwam op de agenda bij de naschoolse activiteiten,
tegenwoordig te vinden via www.actiefnaschooltijd.nl.

Wij zijn uw bank!

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl
Westerstraat 54
7963 BD Ruinen
Tel. 0522 - 472528
Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 16:00 uur

Al enkele jaren worden er in de vakanties
van de basisscholen vanuit Ruinen
mountainbikemiddagen georganiseerd.
Deze middagen werden erg enthousiast
ontvangen bij de kinderen en de ouders.
Al snel kwam de vraag of er misschien
elke week op een vaste avond kon worden
gefietst. Vanaf vorig jaar mei is hiermee
gestart.
Iedere woensdagavond wordt er nu om
18.45 uur gestart en gefietst op de MTB
vanaf de parkeerplaats bij het voetbalveld.
Het zijn dan ritjes van ongeveer 1.5 uur in
de bossen rondom Ruinen. Deze avonden
staan in het teken van fietsen, techniekoefeningen en soms worden er spelletjes op
de fiets gedaan, maar natuurlijk staat het
plezier maken voorop.
De genoemde 3 ondernemers hebben ook
kinderen die meedoen met deze groep.
Zij vonden het initiatief zo leuk dat ze de
hele groep, inclusief de begeleiders(-ster),
in herkenbare shirts hebben gestoken.

Momenteel is er groep van ongeveer
10 kinderen met enkele begeleiders en
soms fietsen ook ouders mee op de
mountainbike. Dit alles gaat op een leuke
manier en in een gemoedelijke sfeer zonder
enige verplichting. Inmiddels zijn er al een
paar mountainbike toertochten in de omgeving gezamenlijk gereden en er zijn ook
al kinderen die soms een wedstrijdje mee
pakken.
In de nieuwe shirts zijn ze nu zeker herkenbaar als groep. Uiteraard hebben de
sponsors een mooi boeket ontvangen als
bedankje voor dit mooie gebaar.
Zijn er nog meer kinderen (minimale leeftijd 10 jaar) die mee willen fietsen op de
woensdagavonden? Die zijn dan uiteraard
ook van harte welkom om 18.45 uur op de
parkeerplaats bij de voetbalvelden. Eigen
fiets mee en helm is verplicht.
Misschien wel prettig om vooraf even door
te geven dat je komt. Opgave en informatie
bij Jan Koster (0522-472347 janenzwaantje.
koster@planet.nl)

Belasting besparen bij
overlijden?
Kies voor onze gratis
testament-check!
Meppel
0522 25 28 50
Ruinen
0522 47 03 37
Zuidwolde 0528 37 12 28
mr drs H.A. Enting
notaris/agrarisch specialist

Zuidwolde/Ruinen
www.lexisnotarissen.nl

TOMATEN
PLANTEN!!

€ 1,-

PER STUK

Munnekenweg 6 - 7963 PV Ruinen - Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.lensenschilders.nl

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

glas
schilder
afbouw advies

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
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brinkhof advies

Achterma 11 7963 PM Ruinen
Tel.: 0522 - 47 25 66
E-mail: brinkhof@brinkhofadvies.nl
Website: www.brinkhofadvies.nl
Brinkhof advies

Onderdeel van Brinkhof glas en schilderwerken b.v
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brinkhof adv

Achterma 11 7963 PM
Tel.: 0522 - 47 25 66
E-mail: brinkhof@br
Website: www.brinkho
Brinkhof advies

Onderdeel van Brinkhof glas en sch

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 14 juni 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 6 juni 2017 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.
Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Marskramer Luten.
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

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
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
SCHEIDINGSDESKUNDIGE Margriet Steenbergen
www.deskundigscheiden.nl / info@deskundigscheiden.nl
Telefoonnummer 0528-251975 en/of 06-15949896
Spreekuurlocaties Hoogeveen – Meppel – De Wolden – Zwolle – Assen
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

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 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.: 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
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

De Woonmaat Makelaardij
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 RUINEN Tel. 0522-820218 of 06-15002415,
www.jeanetgerding.nl
De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

Kerkdiensten
Zondag 4 juni
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Dr. C. J. ’t Lam
Zondag 11 juni
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. G. van Zanden
Kruispuntkerk Pesse 19.00 uur Ds. G. van Zanden

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Voor alle

geslaagden
Verwen ze eens met:
• een cadeaubon
• een lekker geurtje
• een frisse douchegel
• een leuke ketting
• een mooi horloge
• een geschenkdoos
*Drogisterij
KEUZE GENOEG*
| Parfumerie

Foto QUELLE
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY
ZEGEREN
HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA Ruinen | T (0522) 47 14 54

Onafhankelijk
Hypotheekadvies bij uw
Hypotheekspecialist!
De Wolden Financiële Dienstverlening
Waarom verder zoeken
als u in uw dorp terecht kunt.
Westerstraat 54, Ruinen
Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.
Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon,
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING
en vele anderen.
1e gesprek gratis!

De Wolden
Financiële dienstverlening

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de

0522 - 472 528

Zelfstandig Adviseur

balieruinen@wolden.nl

Westerstraat 11 | 7963 BA Ruinen | T (0522) 47 14 54

WTC 1e MTB Streetrace Ruinen
Donderdagavond 15 juni 2017
Het parcours biedt uitdaging voor de deelnemers en is heel aantrekkelijk voor het publiek. Het parcours gaat
met diverse hindernissen door de Oosterstraat via het Arnt Wheelworks plein door de Zuivelstraat en Klinge,
langs Buitencentrum de Poort waar Luning Infra zandbak moet worden overwonnen, via de Kloosterstraat
terug naar de Brink waar de start en finish is.
Iedereen, jong en oud die wel eens op de mountainbike fietst, kan deelnemen.
Kijk voor informatie en mogelijkheid voor inschrijven op:
www.wtcruinen.nl/evenementen/mtb-streetrace

Programma
Het programma ziet er als volgt uit :
Start 18.30 uur:
Jeugd 8/10 jaar én jeugd 10/12 jaar
Start 19.15 uur:
Jeugd 12/14 jaar én Funklasse (senioren)
		
Dames en Funklasse (senioren)Heren
De Funklasse is een wedstrijd waaraan iedereen mag deelnemen
die in het bezit is van een mountainbike.
Start 20.15 uur:
Licentiehouders KNWU Dames én
		
Licentiehouders KNWU Heren
Hoofdsponsoren

WTC 1e MTB Streetrace Ruinen donderdagavond 15 juni 2017

JOS Column
WASKRACHT!
Ien mien bijkeuken stiet een kaste.
Ien die kaste staot allemaol materialen
waormit aj oen huus hemmel kunt
maken. Chloor umme deur het huussie
te speulen as ie wilt det het er
hemmel rök, wasmiddelen veur de witte,
de bonte en de kookwasse en
verscheiden flessen mit aandere
schoonmaakmiddelen.
Van jif tut andy, van biotex tut wasglans
en van witte en bonte reus tut
keuperpoets.
Det spul is daor allemaole naor toe
verhuusd vanuut het keukenkassie toen
wij op de kleinkiender gungen passen.
Chloor mut niet ien een leeg (laag) kassie as daor kleine porken ummetoe
scharrelt. Wel ies lastig..want ie mit
altied een paar passen lopen aj ien de
keuken zuk spul neudig hebt.

RUINEN - Op donderdag 15 juni 2017 zal
door WTC voor de eerste keer in
Ruinen een MTB Streetrace worden
georganiseerd. Een Streetrace is een
relatief nieuw fenomeen en een sterk
groeiende tak van fiets- en/of funevenementen. Een Moutainbike-Streetrace wordt
in wedstrijdverband gehouden op een
parcours van ± 1.5 km.
De start is op de Brink waarna het parcours
gevolgd wordt met diverse hindernissen
door de Oosterstraat via het Arnt
Wheelworksplein door de Zuivelstraat en
Klinge, langs Buitencentrum de Poort waar
de Luning Infra-zandbak moet worden
overwonnen, via de Kloosterstraat terug
naar de Brink waar de finish is.

Mixteam TC RUNA ongeslagen Kampioen!

RUINEN - Het Mixteam van TC RUNA met Angela Luning, Laura Merks, Rosan Smit,
Daan Morsink en Marc de Vries is afgelopen weekend ongeslagen kampioen geworden in
de leeftijdscategorie 11 t/m 17 jaar.
De jonge TC RUNA-spelers wisten van gerenommeerde clubs uit Assen en Groningen
alle punten mee naar Ruinen te nemen en konden afgelopen weekend de champagne
ontkurken en werden door de jeugdcommissie in het zonnetje gezet!

Nieuws van de
Zonnebloem

Ik waar de bijkeuken an het schonen
toen ik det spul bekeke; wat toch
singelier det reclamemakers dudelijk allemaole de mode volgt.
Want de plestieken flesse veur andy
stunt naost de "witte reus veur bonte
was". Het leken wel zussies.
Allebeide een rose doppe..rose ienholt
en de flesse haoste de zölfde vorm en
greutte. Ik mus even genieten.
Witte reus veur bonte wasse...
is det mooi of is det mooi.
Mar ik gunge an de slag mit de leren
lappe en de stofzoeger en mien
gedachten dweelden of van de
reklamemakers tut de vraoge
Wat zullen wij vandage eten??
Toen ik op de klokke keke was er niet
veule tied umme nog naor de winkel te
jakkeren. En ik har de wasmeschiene
ook net nog vol edrökt mit wat donker
en bont goed. Gauw daor ook nog even
een scheut wasmiddel ien.
Ik haostte mij naor de winkel veur het
eten. Ja wij eet s aoms middag zoas de
buurvrouw vrogger zee.
Bij het thuuskomen zag ik het
schoonmaakmiddel Andy op de
meschiene staon; ik begrepe det ik veur
ien de wasmeschiene ien de
gauwigheid de verkeerde flesse
egrepen har.
De flesse van de lavendelfrisse
allesreiniger. Een neeje slogan veur
reklamemakers: ook met Andy wordt uw
was blinkend schoon.

V.l.n.r.: Marc de Vries, Rosan Smit,
Angela Luning, Daan Morsink en
Laura Merks.

RUINEN - Donderdag 18 mei jl. hebben
Zonnebloem de Wolden en Zonnebloem
Hoogeveen gezamenlijk een busreis naar
Gaasterland en Hindelopen gemaakt.
Deze busreis werd gesponsord door:
Univé, RegioBank, Modehuis Dekker,
Bakker Drost. Ook is er nog een toezegging
van de NAM voor sponsoring.

Nadat de bus de 3 opstappunten had aangedaan gingen we via binnendoor wegen
naar Giethoorn. Daar was de 1e pleisterplaats en kregen we koffie met gebak.
Sporters met een zomerstop
De weg naar Gaasterland werd daarna
kunnen tennissen bij TC RUNA vervolgd en bij Laaksum stapten
2 vissersvrouwen in. Zij vertelden leuke
RUINEN - Heeft jouw sportclub een zomer- anekdotes over de omgeving.
stop? Dan biedt TC RUNA in de maanden
juni, juli en augustus de gelegenheid om
In Hindelopen een heerlijke stoofkennis te maken met tennis op het
schotel aangeboden. ’s Middags hebben
gezellige tennispark aan de Neuzendijk.
we samen met de vissersvrouwen
Hindelopen verkend en konden we ook
Belangstellenden kunnen gebruik maken
nog vis kopen. Na ons laatste kopje koffie
van de banen van TC RUNA met een
te hebben genuttigd keerden we moe maar
kennismakingszomerabonnement.
voldaan terug. Het was een mooie reis met
Heb je belangstelling meld je dan aan via
een goede chauffeur, die ervoor zorgde
tcruna@hotmail.com.
dat we zonder gehobbel langs alle mooie
Zie ook de advertentie elders in dit blad.
paadjes zijn gegaan.
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Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

SABO 43 Compact Benzinemaaier

ACTIE!

€ 699,00 €

564,00

art. nr. SA1741 *ACTIEMODEL 2017
(art.nr. 1462)
Het populairste model met
centrale maaihoogteverstelling en
variabele duwboomhoogte is nu
uitgerust met designelementen en
stalen wielen.
Alle SABO-benzinemaaiers met
43 mm en maaibreedte zijn met
de READYSTART-functie uitgerust.
Briggs & Stratton’s READYSTART startsysteem is de standaard voor
eenvoudig starten. Eenvoudig en betrouwbaar voor iedereen. Geen
primen, geen choke, geen probleem. De TurboStarTM-techniek zorgt
voor een optimaal transport van het snijgoed in de vangzak. Uit de
kofferbak of de keldertrap op. De snedehoogte wordt via de centrale
snedehoogteverstelling kinderlijk eenvoudig ingesteld. Soms moet
de grasmaaier opgetild worden. Handig: een stevig handvat op de
behuizing.
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Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24
WWW.AT-I.NL

T 0522-47 15 81

WWW.INTECHNEAU.NL

www.stobbe.nl

T 0522-47 04 56

Voor de Blanken 3 • 7963 RP Ruinen

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

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES
)eerlijk!
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Nieuwge!hakt per
Nu ook erpakt
v
250 gram

Munnekenweg 6
7963 PV Ruinen
Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

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

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

Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl

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

Advertorial

Lexis Notarissen in Ruinen verhuist naar pand Univé
RUINEN - Per 1 juni 2017 verhuist het notariskantoor van Lexis Notarissen van
Westerstraat nr. 80 naar Westerstraat nr. 41A. Geen grote veranderingen, eigenlijk alleen
het kantooradres wijzigt. Openingstijden, de dienstverlening en de personen die het
kantoor bemannen blijven allemaal hetzelfde.

bij het publiek. Daarom is duidelijk
aangegeven, dat Univé in nr. 41 en Lexis
Notarissen in nr. 41A gevestigd is.

Lexis Notarissen zal zich blijven richten op
alle voorkomende notariële diensten:
overdracht van onroerend goed en
“Na ruim 15 jaar gevestigd te zijn in Ruinen bij kijken, zoals een geschikte gezamenlijke hypotheken, testamenten en volmachten,
ruimte”, vervolgt Enting.
kunnen we wel concluderen dat veel
samenlevingscontracten en huwelijksvoorOp een gegeven moment kwam Enting in
mensen uit Ruinen en omgeving het
waarden. Maar ook ondernemingsrecht
gesprek met Geert Sanders van Univé in
notariskantoor van Lexis Notarissen
en agrarische zaken. Daarnaast worden
Ruinen. Vanwege de fusie van regionale
hebben bezocht. Zowel ondernemers als
echtscheidingen begeleid en
Univé kantoren kwam vorig jaar ruimte
particulieren uit deze omgeving hebben
nalatenschappen afgewikkeld.
beschikbaar in het mooie Univé pand om
wij als cliënten mogen verwelkomen.
Omdat we in een gemeente wonen en werdeze te kunnen verhuren als zelfstandige
ken met een qua gebied grote oppervlakte
kantoorruimte.
Dat geeft een goede basis voor de
en relatief veel ouderen, komen we ook
toekomst van ons kantoor in Ruinen.”
regelmatig bij de mensen thuis, op
Toen was de stap snel gezet omdat het
Zo vertelt Henk Enting, notaris van Lexis
afspraak. Het publiek eist dat we mobiel
“oude” gedeelte van het pand uitermate
Notarissen.
zijn en daar haken we graag op in. Zo zien
geschikt is als bespreek- en passeerkamer we het kantoor in Ruinen ook: we hebben
“Eigenlijk waren we al eerder op zoek naar ten behoeve van het notariskantoor.
de mogelijkheid om snel en adequaat te
De entree is vooralsnog gezamenlijk, maar handelen vanuit het hoofdkantoor in
een andere ruimte, omdat de ruimte in de
oude smederij van Harm de Weerd te groot Lexis Notarissen heeft een eigen
Zuidwolde en gebruiken de gehuurde
wachtkamer.
is gebleken. Qua voorzieningen en
ruimte van Univé voor het voeren van
uitstraling was het pand op nr. 80 zeer
besprekingen en het passeren van de
goed maar pogingen om het pand te delen Ook Geert Sanders is enthousiast: “Omdat akten.
het statige maar ook moderne pand bij heel
met een andere dienstverlener mislukten.
veel mensen bekend is en ook nog eens
Lexis Notarissen in Ruinen is op afspraak
gunstig gelegen is in Ruinen, met tegelijk
Wij hebben wel vaker gesproken over
geopend en is iedere dag bereikbaar tussen
mogelijkheden met andere dienstverleners veel parkeerruimte leent het pand zich
8:30 uur en 13:00 uur en van 13:30 uur tot
goed voor de verhuur van dit zelfstandige
in Ruinen om gezamenlijk een pand te
en met 17:00 uur en dinsdagavond van
gedeelte aan een andere dienstverlener.”
betrekken zodat je elkaar ook kunt
18:00 uur tot 21:00 uur op telefoonnummer
versterken, maar daar komt toch wel meer Natuurlijk moet er geen verwarring ontstaan 0522-470337.
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Voor wie is de Rabo BasisHypotheek?
De Rabo BasisHypotheek is voor iedereen, maar sluit met name
aan op de doelgroep starters en op oversluiters, doorstromers met
een bestaande Annuïteiten- of Lineaire hypotheek.
Wat kenmerkt de Rabo BasisHypotheek?
1. Lagere rente voor alle rentevaste perioden.*
2. Een Annuïteiten- of Lineaire hypotheek met goede
basisvoorwaarden.
3. Mogelijk met Nationale Hypotheek Garantie.
* Vraag onze adviseurs naar de voorwaarden.
Bent u benieuwd naar wat u kan lenen? Kom langs tijdens onze
inloopmiddagen op dinsdag van 16.00-20.00 uur aan Donau 12
in Hoogeveen of op onze locatie in Diever.
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MEDITATIE
Vrijheid. Wat is vrijheid überhaupt en hoeveel vrijheid is goed
voor een mens?
Een maand geleden vierden we Bevrijdingsdag. Toen beseften
wij weer eens hoe weinig vanzelfsprekend vrij-zijn is: andere
mensen, en vooral de mensen die gezag over ons uitvoeren
(de overheden, de werkgevers, de mensen met invloed in onze
familie-, kennissen en vriendenkring) leggen ons makkelijk van
alles op dat onze persoonlijke vrijheid beperkt. Vrijheid is dus
ook altijd een sociaal gebeuren. Gegunde vrijheid, toegestaan
door de ander (die boven ons staat of met ons is), een
geschenk.
Dit inzicht past goed bij het jubileum van onze landelijke Protestantse Kerk dit jaar. De kerkhervormer Martin Luther protesteerde vijfhonderd jaar geleden tegen teveel kerkelijke
regelzucht en bazigheid. De kerk van toen wilde mensen pas
dan van het eeuwig heil voorzien, als ze voldeden aan
bepaalde morele en vooral ook financiële eisen. Luther zei
toen: dit accepteer ik niet. Of iemand het eeuwige leven krijgt,
is alleen een zaak tussen hem en zijn Schepper. En het is een
puur cadeau van de Schepper dat hij ons in alle vrijheid geeft:
daar hoef je dan als mens niet eerst speciaal nog van alles
voor te doen. Dit cadeau kost de Schepper wel heel veel: het
moeten leren leven met onze onvolmaaktheden. Wat hem dat
kost, zie je bijvoorbeeld aan het lijden van zijn door-ons-in-desteek-gelaten Zoon aan het kruis. Maar God gunt ons mensen
het eeuwige leven van harte, simpelweg omdat Hij van ons
houdt. Hij neemt ons voor lief zoals we zijn. Het eeuwige leven
is zijn vrije genadegave aan ons en hierin ligt ook onze vrijheid
besloten.
Er bestaat in die zin nooit puur “individuele” vrijheid! De vrijheid
van jou of mij is altijd een vrijheid die iemand anders initieert
of “voor lief neemt”. Dat is wat de christelijke traditie vooral
kwijt wil: vrijheid is altijd een sociaal gebeuren waarin iemand
iemand anders iets schenkt, terwijl hem dat best veel kost!
De dichter Guillaume van der Graft zei eens in een gedicht:
“vrijheid smaakt naar pijn”! Vrijheid is enerzijds iets
fantastisch moois om van te genieten (naast de liefde
eigenlijk: het mooiste!). Maar anderzijds ook gauw iets waarbij
één individu dusdanig zijn veld uitzet dat het bij een ander voor
onbehagen zorgt, vrijwillig geaccepteerd onbehagen, uit liefde;
of onvrijwillig opgelegd, gedwongen onbehagen. Een goede
reden, je als mens altijd weer af te vragen: ga ik er wel goed
genoeg mee om?

In onze moderne cultuur wordt nog wel eens gesproken over
de “individuele” vrijheid die iedereen voor zichzelf zou kunnen
opeisen. Af en toe heeft men het dan zelfs over het “claimen”
van vrijheid. Mensen claimen, onbeschoft grof te mogen
twitteren op internet, of zich kwetsend te mogen uiten in de
politiek of in de cultuur, gewoon omdat het “hun goed recht” is.
De rest interesseert hen ogenschijnlijk niet zo. Hun omgeving
moet er maar gewoon aan wennen. Maar of dit de beste manier
is, om met de vrijheid die je toevertrouwd is, om te gaan?
De apostel Paulus zegt ergens: “U bent geroepen om vrij te
zijn. Maar misbruik de vrijheid a.u.b. niet…, maar dien elkaar
liever in liefde,” (Gal. 5: 13).
Vorige maand hield ook het NRC-handelsblad online een
fotowedstrijd met als thema “Vrijheid”. Prachtige foto’s werden
opgestuurd, die de vrijheid op een mooie positieve manier
verbeeldden! Ik zag foto’s van vliegende vogels; van mensen
die een grote vrije ruimte binnentreden (een natuurvlakte, een
groot ondiep meer, de heldere hemel boven je, via bergtoppen).
Ik zag mensen heerlijk op een terrasje zitten en een ijsje eten,
heerlijk losgaan op een feest of gewoon zo maar vrolijk zijn,
springen, spelen en gek doen met elkaar. Ik zag mensen zich
heerlijk los denken van alles, zich “Zen voelen” bij het
mediteren. En mij werd duidelijk: er bestaan gelukkig ook nog
vele andere leuke vormen van vrijheid, vormen die iemand
anders minder pijn doen. Ook zij zijn ons vast geschonken door
Hogerhand en worden ons vast van harte gegund.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber
VANUIT DE PASTORIE
Wat is Ruinen toch een prachtig leefgebied op dit moment.
Ook de mensen van elders krijgen dat door. Ze komen weer
aan met hun fietsen achter op de auto, nemen de terrasjes in
beslag, kopen een ijsje of bezoeken de Mariakerk.
Als de Mariakerk open is, gaan ze naar binnen, snuiven de
verheven stilte in zich op en branden er soms een kaarsje.
En je raakt met hen in gesprek. Over waar zij vandaan komen.
Over waar zij naartoe willen. Over hun leven als lust en als last.
Heel soms laten ze iets los over hun persoonlijke passies en
verlangens, gedachten en drijfveren. In de mooie rustige natuur,
op de grote stille heide en in de stille verhevenheid van de
Mariakerk, worden zij in de loop van een dagdeel wat stiller,
laten zij het meer oppervlakkige eventjes los, om voor een
moment als vanzelf toe te drijven naar het iets diepere Geheim
dat in alles zit: dat ons leven méér dan gewoon maar gewoon
is. Leuk!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber
Bij de diensten
Vanuit de liturgische kleur rood, die voor het vuur van
Pinksteren staat, trekken wij in de komende maand toe naar de
kleur groen en vieren we ons bestaan voor Gods aangezicht als
een grote prachtig bloeiende zomer.
Zondag 4 juni – 10.00 uur – Mariakerk
Een dienst die wij van harte aanbevelen, want het is Pinksteren!
Thema van de dienst is: “Vuur!” en wij vieren en herdenken
de uitstorting van de levensadem en het bezielend vuur in
ons bestaan en onze harten. Ook ons kerkkoor is mee van de
partij! – Voor de dienst is het mogelijk de “Deeldoosjes” die wij
aan het begin van het kerkelijk jaar uitdeelden (zie hier elders),
in te leveren, zodat het onder andere door u gespaarde geld
voor een nog gezamenlijk te bepalen goed doel kan worden
bestemd.

Zondag 11 juni – 10.00 uur - Mariakerk
Wij laten ons verrassen door de inspirerende woorden van
gastvoorganger ds. G. Venhuizen uit Nijensleek.
Zondag 18 juni – 10.00 uur – Mariakerk
We vieren een “dienst van Schrift en Tafel”, na het lezen uit de
Schrift van het verhaal van de arme Lazarus (Luc. 16: 19-31)
delen wij brood en wijn met elkaar bij de viering van het heilig
Avondmaal. Het kan niet anders zijn dan dat het eerste deel
van de dienst aan het tweede gedeelte zijn eigen kleur geeft.
Zondag 25 juni – 10.00 uur – Mariakerk –
GEZINSDIENST VOOR JONG EN OUD

Toen wij negen maanden geleden onze Startdienst vierden, met
als thema “Deel je leven!”, werd iedereen uitgenodigd mee te
doen met een spaaractie. Wie wilde, kon het bouwpakket van
een Deeldoos mee naar huis nemen, waarmee hij kleingeld
kon verzamelen voor het goede doel. In de ochtenddienst van
zondag 4 juni a.s. (Pinksteren) willen wij graag weer aandacht
schenken aan deze actie. Er is dan gelegenheid je Deel-doos
in te leveren. Wij bepalen gezamenlijk het goede doel voor wie
het geld bestemd is. Al vast hartelijk dank voor het doen!
Kom ook naar de

“Gemeente-lunch”
Zondag 25 juni 2017
in de tuin van de Pastorie
bij de Mariakerk

Aanvang: 11.30 uur
oftewel: na de ochtenddienst

Op zondag 25 juni vieren wij een gezinsdienst, gaaf voor alle
leeftijden! Met deze dienst ronden wij, zoals elk jaar, het seizoen van de Zondagsschool af. Dit jaar is het een bijzondere
dienst, want wegens het teruglopend aantal kinderen STOPT
DE ZONDAGSSCHOOL in haar huidige vorm. We blikken
dankbaar terug naar vroeger en hopen dan ook veel oudleerlingen en oud-leiding te mogen begroeten in de kerk!
Tegelijkertijd trekken wij voortvarend de toekomst tegemoet.
Na de dienst is er in de tuin van de pastorie gelegenheid voor
ontmoeting & gezelligheid. Wij houden tussen de middag een
heerlijke “GEMEENTE-LUNCH” (zie hier elders)! Welkom allemaal!
Zondag 2 juli – 10.00 uur – Mariakerk
We lezen Lucas 15: 1-10, over verliezen en verloren gaan - en
gevonden worden!

Sluitingsdienst van de zondagsschool

Op zondag 25 juni vieren we de sluitingsdienst van de
zondagsschool.
Dit jaar is het een bijzondere dienst, want wegens het teruglopend aantal kinderen, stopt de zondagsschool in de huidige
vorm.We kijken terug op vroeger, beleven nu en blikken vooruit
naar de toekomst.
We hopen veel oud-leerlingen en oud-leiding te mogen
begroeten in de kerk!
Bertha, Paula, Anette en Alida

Jouw “Deel-je-leven”-Deeldoosje hartelijk dank voor het inleveren
op zondag 4 juni

Op zondag 25 juni houden wij in de tuin van de pastorie een
heuse “Gemeente-lunch”. Kom er ook gezellig bij! De formule
is vrij makkelijk: iedereen neemt voor de lunch iets te eten mee
en samen hebben we dan vast meer dan genoeg. Als je van te
voren even aangeeft wat je meebrengt (via de email-adressen
info@pkn-ruinen.nl of gnaber@hetnet.nl of telefonisch via de
nummers 0522-470204 of 0522-471543), weten we ongeveer
wat eventueel nog ontbreekt, om het zelf aan te vullen.
Je hoeft alleen iets mee te nemen als je het leuk vind om te
doen! Ook diegenen die niets bij zich hebben, zijn zondag
25 juni uiteraard heel hartelijk welkom, er is vast meer dan
genoeg voor iedereen! Heel hartelijk welkom allemaal!
De gemeentelunch wordt georganiseerd als finale afronding
van ons jaarthema van het afgelopen jaar: “Deel je leven”.
Zeg nou zelf, hoe kun je nou beter je leven met elkaar delen
dan elkaar op deze ongedwongen manier te ontmoeten?!
Er is gezorgd voor voldoende zitgelegenheid en ook de
kinderen zullen zich vast wel vermaken in de tuin.
Wat je meeneemt, kan voor de kerkdienst al afgegeven worden
in De Bron.

Tenslotte:
Je staat 50 jaar lang tegen de deur van het leven te duwen,
totdat je er achter komt dat die deur naar binnen open gaat.
				
								
Oblomov
Redactie Om de Ruiner Toren

GESLAAGD?!

Laat de zomer maar komen!

Dan kan de vlag uit!
KJES van
Leuke JUR
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...en voor een geslaagd cadeautje
slaag je bij ons altijd!
Ook een ruim assortiment
‘geslaagd-wenskaarten’
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E
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O
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Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl

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

FLEX-BV?

altijd scherp!

DESKUNDIG , DOELTREFFEND
EN VOORDELIG:
T: de Wijk 0522 - 440 473

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Sudoku

WAOPENTIES
Te koop
- schaatsen Zandstra lage noren mt 40
- aardappelschrapmachine Princess
- kunstschilderspullen, o.a. doeken/panelen in diverse maten
Tel. 06 - 128 115 45
Te koop
- voetenbankje (kantelbaar)
- kruk op wieltjes (in hoogte verstelbaar)
Tel. 06-128 115 45
ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

Tuinaanleg
& Onderhoud

Prijswinnaar mei-puzzel
G. Tissing, Molenvledders 1 Ruinen
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden
bij Boetiek de Smederije en af te halen bij Marskramer/Toys2Play
Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen

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

Juni-puzzel inleveren voor vrijdag 16 juni 2017 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij AT&I Ruinen.

Autobedrijf Wemmenhove:
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VEELZIJDIG
IN MOBILITEIT:

• IN- EN VERKOOP
VAN ALLE MERKEN
PERSONEN- EN
BEDRIJFSAUTO’S
• FINANCIERINGEN EN
LEASEMOGELIJKHEDEN
• VERKOOP ALLE
AUTOMERKEN NIEUW,
ALTIJD CONCURRERENDE
PRIJZEN
• CARMELEON
AUTOVERZEKERINGEN
Meppelerweg 3 - Zuidwolde
tel. (0528) - 37 12 27

wemmenhoveautos.nl

HET GOEDKOOPSTE
ADRES IN DE REGIO
VOOR TREKHAKEN

Verhuur | Reparatie | Occasions | Bedrijfswagens | Wasstraat | APK-keuringen | Auto-lease

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

UW RIETEN DAK
WEER ALS NIEUW!
mosvrij.
Wij maken uw rieten dak n.
de
he
lijk
ge
mo
Vraag naar de

Specialismen:

• 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.

RUNER ROL
Nu € 1.00

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
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!

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

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

Voetbalsters(lers), Volleybalsters(lers), Badmintonners
en overige sporters uit Ruinen en omgeving opgelet!!!
In de zomermaanden actief blijven sporten?

Dan is tennis misschien iets voor jou!
ZOMERABONNEMENT VOOR SPORTERS UIT RUINEN EN OMGEVING
Heeft jouw sportclub een zomerstop? Dan bieden we jou nu de gelegenheid om
kennis te maken met tennis op ons gezellige tennispark aan de Neuzendijk.
In de maanden juni, juli en augustus kun je gebruik maken van de banen van
TC RUNA voor een kennismakingszomerabonnement voor € 25,00.
Heb je belangstelling meld je dan aan via tcruna@hotmail.com
TC RUNA tennistoernooien – noteer ze alvast!
* Invitatietoernooi – zondag 18 juni, voor leden en niet-leden.
* DE JONGE GEUZE Enkel clubkampioenschap 3 t/m 14 juli, leeftijd: vanaf +/- 14 jaar.
* OUTDOOR-TC RUNA KNLTB toernooi - 24 t/m 30 juli, (landelijk tennistoernooi)
* UNIVE Clubkampioenschappen dubbel – 11 t/m 22 september
* COOP Wintercompetitie – op de woensdagavonden vanaf eind oktober

FAMILIEBERICHTEN
Iedereen bedankt voor de felicitaties,
bloemen en kaarten
voor ons 65-jarig huwelijk.
Hendrik en Margje van Eijk
ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - caravanstalling

Zonder Geert is alles anders.
De ontelbare brieven, kaarten, telefoontjes,
bloemen en de overweldigende belangstelling
die wij mochten ontvangen na het overlijden en
bij de crematie van mijn lieve man en onze vader

Geert Vos
heeft ons een enorme steun gegeven.

AUTOBEDRIJF

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

www.autobedrijfwestera.nl

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

Ineke Vos - ter Haar
Henri
Evelien - Gerrie
Marije - Peter

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Ruinen, mei 2017

Telefoon 0522 - 472004

“Wie je gekend heeft, vergeet je nooit”

VERHUUR

enauto’s
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Person
Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

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

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

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

Voor het vervangen of repareren
van uw rieten dak.
Ook voor onderhoud bent u bij ons
aan het juiste adres!
Marco van der Zandt
Stoffersweg 17 • 7963 BH Ruinen
T. 06 510 273 10 • E. info@passievoorriet.nl

www.passievoorriet.nl

Wandafwerking,
behang, glasvlies,
spuitwerk

Hoog Rendement glas,
Voordelig !
Investeren in hoog rendement
dubbel glas levert al gauw een
winst op van 7% op uw
spaarrekening !

Binnenschilderwerk

Voordelen van HR++ beglazing
-forse besparing op stookkosten
-werkt geluidsisolerend
-waardeverhoging woning
-verbetering energielabel

Buitenschilderwerk

Meer informatie op

www.lensenschilders.nl

tel 0522-26 26 44 mail info@lensenschilders.nl

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum:
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld
Schaapskudde Ruinen
kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte,
iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur
Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Openingstijden: mei en juni: dinsdag-,woensdag- en
donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.
Juli, augustus en september; dinsdag-,woensdag- donderdagen zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. In de herfstvakantie
2x een woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.
Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

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 daar bij horen.
14.00 – 15.30 uur, start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld,
Benderse 22
Fietstocht TIP Ruinen 2017, onder deskundige leiding, elke dinsdagmiddag t/m september 2017.
Vertrek 13.30 uur vanaf De Brink voor de Mariakerk.
Deelname gratis, consumpties voor eigen rekening.
Fietszondagen op 25 juni, 16 juli, 13 augustus en 24 september
Vertrek is dan, 10.30 uur vanaf De Brink voor de Mariakerk.
Info TIP kantoor Ruinen, tel. 0522-471700 of Harmpje Smit
tel: 0522-471946. Deelname voor eigen risico.
’t Neie Punt. Op woensdag in de oneven weken is er van
15.30-16.30 uur internetcafé.
Gratis advies en eerste hulp. Neem hiervoor je eigen laptop,
telefoon of tablet mee.

Wandelen met de boswachter, elke zondagmiddag op stap met
de gids van Natuurmonumenten. Ga mee, lekker de natuur in.

’t Neie Punt. Iedere 1e woensdag van de maand van
10.00 – 11.30 uur is er Creatief intuïtief schrijfcafé.
Hou je van schrijven maar weet je niet altijd waarover?
Kom dan eens meedoen in het schrijfcafé. Je krijgt opdrachten
waarmee je vanzelf tot schrijven komt.
Neem zelf prettige pen(en) en papier mee! Wil je meer weten?
Neem gerust contact op met Cokkie Kraan, 06-42460014

JUNI

Donderdag 15 juni
18.30-20.15 uur

MTB Streetrace start en finish Brink
Div. categorieën en starttijden
zie de advertentie elders in dit blad

Vrijdag 16 juni
15.30 -16.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Kookworkshop
Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 16 juni
19.00 uur

’t Neie Punt
Da Capo klarinet ensemble

Zaterdag 17 juni
16:00 tot 01:00 uur

Amazing meezing festival/Midsummer 		
party Brink

Zondag 18 juni

Mooi Ruinen Run
Start Café Brinkzicht/Hees

Woensdag 21 juni
14.30 – 15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Zomer-Bingo voor iedereen/ voor jong
en oud. Opgave: geahooijer@planet.nl 		
of bij Welkom ZZWD
Avond4daagse
Start Buitencentrum de Poort

Zomeravondbridge in Hotel Kuik iedere dinsdagavond
t/m 29 augustus van 19.45-23.00 uur, aanmelden vóór 15.00 uur
op de speeldag, tel. 06-30244004.

Dinsdag 6 juni
14.30 – 15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Timmeren en verven voor Vaderdag
Opgave: geahooijer@planet.nl

Vrijdag 9 juni
19.30 – 22.00 uur

’t Neie Punt,
Kinderdisco voor groep 7 en 8

Vrijdag 9 juni
12.00 – 14.00 uur

’t Neie Punt
Frans themabuffet. Opgave:
info@dorpshuisruinen.nl
of 088-9684005

Vrijdag 9, zaterdag 10 Volksfeest Ansen
en zondag 11 juni			
Zaterdag 10 juni
8.00 uur

7e Scheperswandeltocht
div. afstanden start v.a Hotel Kuik

Maandag 12 juni
19.00 – 22.00 uur

Sminck Medische Dienstverlening
Cursus BLS (Reanimatie + AED)
Opgave via info@dorpshuisruinen.nl

27 t/m 30 juni

Woensdag 14 juni
19.00 - 21.00 uur

Voorinschrijving Avond4daagse
in ’t Neie Punt

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Evenementen kunt u aanmelden op: TIP@RUINEN.NET

Op zoek naar reeën in het Dwingelderveld
REGIO - In deze periode heb je veel kans
om reeën te zien in Nationaal Park
Dwingelderveld.
In de maanden juni en juli vertrekt een gids
van Natuurmonumenten iedere zaterdagavond om op zoek te gaan naar deze
dieren.
De tochten vertrekken vanaf verschillende
startpunten.

Europa en komen veel voor in het Nationaal
Park Dwingelderveld.

Reeën zijn het kleinste hertensoort van

Foto: Andy Luberti

Ze zijn voornamelijk in de schemer actief.
De meeste kans om ze te zien is dan ook
’s avonds of ’s morgensvroeg.
Stil zijn is wel nodig.

Ze kunnen goed horen en zijn soms erg
schuw. Bij vreemde geluiden laten ze zich
niet zien.
Een volledig overzicht, vertrektijden en
Krakende kleding wordt daarom afgeraden
aanmelden voor deze tochten op
www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld. tijdens deze excursies.

Sterk en stil de tuin in
zonder kabel of benzine!

“Accumachines“

Grasmaaier, trimmer, heggenschaar, bladblazer rug- en/of handgedragen
Alles met 1 accu in 2Ah of 4Ah

Uit voorraad leverbaar,
kom eens kijken voor uitleg van de diverse opties

WWW.AT-I.NL

T 0522-47 15 81

WWW.INTECHNEAU.NL

T 0522-47 04 56

Voor de Blanken 3 • 7963 RP Ruinen

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

