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Suze Brock van TC Runa districtskampioen
RUINEN – Afgelopen week werden de Districts Jeugd Kampioenschappen
Groningen / Drenthe gespeeld bij de Hertenkamp in Assen.
Suze Brock van TC Runa deed mee in de categorie meisjes 13 tot en met 14 jaar.
Na een zwaarbevochten halve finale van bijna 3 uur plaatste ze zich voor de finale op
zaterdag. Deze won ze overtuigend met 6-3, 6-1.
Trainster Anita Bos is apetrots dat voor
het eerst een jeugdlid van TC Runa
districtskampioen is geworden.

Wij zijn uw bank!

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl
Westerstraat 54
7963 BD Ruinen

Jongste volwassenteam
TC RUNA kampioen

Tel. 0522 - 472528
Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 16:00 uur

RUINEN - Het jongste volwassenteam van
TC Runa, bestaande uit Frank Leffers, Mart
van Bezoen, Dirk-Jan Brand, Mike Stoel,
Astrid Niezing, Rosanne Luning en Suze
Brock, heeft de voorjaarscompetitie goed
afgesloten.
De beslissende wedstrijden werden eerder
in de competitie al in Hoogezand gespeeld.
Met een 4-3 voorsprong moest de laatste
mix de beslissing brengen. Deze werd in de
supertiebreak beslecht. Toen deze overduidelijk door Runa werd gewonnen leek het
kampioenschap binnen handbereik.
De resterende competitie dagen winnen
was genoeg.

ZOMERING
WERKKLtE-sD
hirts
Shorts en
van Herock!

Team Runa met v.l.n.r. Dirk-Jan Brand, Mike Stoel, Rosanne Luning, Frank Leffers,
Astrid Niezing, Suze Brock en Mart van Bezoen.

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

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking
Meppel Tel.: 0522 262644

www.lensenschilders.nl

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - caravanstalling

AUTOBEDRIJF

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

www.autobedrijfwestera.nl

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

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

glas
schilder
afbouw advies

Wolvenweg 11
7963 BG Ruinen
06-43994277 / 0522-472442
meekhof_sander@hotmail.com
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
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Achterma 11 7963 PM Ruinen
Tel.:
Cortina, Merida,
Loekie0522
en Alpina- 47 25 66
E-mail:
brinkhof@brinkhofadvies.nl
* Zeer scherp geprijsde
overjarige ﬁetsen
* Assortiment van kleinWebsite:
tot groot (Geen
e-bikes)
www.brinkhofadvies.nl
* Koga, Gazelle, Batavus, Sparta, MultiCycle,

* Voor onderhoud en reparaties kunt u bij ons
terecht, ookBrinkhof
voor e-bikes
advies

Onderdeel van Brinkhof glas en schilderwerken b.v

Westerstraat 65, Ruinen Tel. 0522 47 12 24
Brink 39

* 7963 AB Ruinen * Tel. 0522-471277
E: info@vredenburgbiketotaal.nl

www.stobbe.nl

U vindt Bij de Heeren van Ruinen tegenover Hotel de Stobbe

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 28 juni 2017
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 20 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
Zaterdag 17 juni
’t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber
Zondag 18 juni
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. C. J. ’t Lam
Zondag 25 juni
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. C. J. ’t Lam
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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

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.

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

www.natuurlijkonderdak.nl

Zomerse evenementen in
Zwembad Ruinen

mogelijkheid om kennis te maken met de
duiksport.
Op zaterdag 5 augustus komt de
brandweer naar het zwembad voor
zomerse spuitspelletjes, speciaal voor de
kinderen. Geen mooi weer op 5 augustus?
Dan wordt een andere datum geprikt.

RUINEN - Het buitenzwembad van Ruinen is alweer bijna twee maanden open en heeft
op de hete voorjaarsdagen al aan vele bezoekers verkoeling en vermaak geboden.
Maar dat is nog maar het begin! De zomer staat voor de deur en er zijn tal van
verschillende zomerse evenementen in het zwembad.
Midzomernachtduik
Een van de jaarlijks terugkerende tradities
in het zwembad is de Midzomernachtduik.
Dit jaar kun je op vrijdag 23 juni tussen
23.30 en 00.30 uur een nachtelijke duik
nemen. Uiteraard is het zwembad voor de
gelegenheid feestelijk verlicht en klinkt er
zomerse muziek uit de boxen.
De kosten voor deelname zijn € 2,00, voor
abonnementhouders is deelname gratis.
Zijn de weersverwachtingen voor 23 juni
niet zo zomers?
Dan wordt een andere datum geprikt!
Houdt de Facebookpagina dus goed in de
gaten.
Zwemvierdaagse
Ook Zwembad Ruinen doet mee aan de
landelijke Zwemvierdaagse.
Van maandag 3 juli t/m vrijdag 7 juli kun je

tijdens openingstijden van het zwembad
vier keer 20 baantjes komen zwemmen.
De hele Zwemvierdaagse volbracht?
Dan ontvang je een diploma en een
medaille! De kosten voor deelname zijn
€ 5,00 p.p. (excl. entreekosten) en opgeven
is verplicht.
Dit kan via info@zwembadruinen.nl of via
het inschrijfformulier in de kiosk.
Auto te water en brandweer
Voor iedereen die zich wel eens afvraagt
wat je eigenlijk moet doen als je met je auto
te water raakt, wordt er op zondag 18 juni
en zondag 20 augustus een cursus
gegeven in Zwembad Ruinen.
Je gaat daadwerkelijk met een auto te water en leert onder professionele begeleiding
hoe je in zo’n geval moet handelen.
Na afloop biedt de duikclub de

Binnen- en buitenschilderwerk,
beglazing en
alle soorten
wandafwerking

Karelspad 31 • 7963 DK Ruinen
Tel. 0522-471303

06-16809953

Kijk voor actuele informatie, aanvangstijden
en kosten op www.zwembadruinen.nl of op
www.facebook.com/ZwembadRuinen.
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RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

VERHUUR

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

Nieuwge!hakt per
Nu ook erpakt
v
250 gram

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

Paarse Pracht
De winkel voor al uw:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hand- en elektrisch gereedschap
Technische installatiematerialen
Levering/begeleiding van
DoeHetZelf-technische
installatiepakketten
Diervoeders
Alles voor ruiter
en paard
Bestrijdingsmiddelen
Outdoorkleding etc.
Tuinmachines
en -gereedschap
IJzerwaren

T 0522-47 15 81
WWW.AT-I.NL
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Westerstraat 12 - Ruinen - Tel. 0522 - 47 32 40
www.boetiekdesmederije.nl
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Het adres voor:

•
•
•
•
•

Al uw installatie en montage
Technisch advies en begeleiding
Duurzaam en energiebesparend advies,
berekeningen en systemen
Elektra, gas, water, sanitaire installatie
24 uur storingdienst

€ 4,95

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3 • Ruinen

Bestaria
Ruinen

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

WAOPENTIES

Installatietechniek

K.J.vanDIJK
Duurzame Techniek

J.vanDijk

Verloren
Vrijdag 26 mei / zaterdag 27 mei ben ik mijn jas verloren op
Huttenweg / Meppelerweg.
Een donker blauwe door gestikt jack, merk Luhta.
Tel. 06 178 62 478

Langedijk 2 7958 PJ Koekange

*
*
*
*

Telefoon 0522 45 13 18 info@vandijkinstallatie.nl

www.vandijkinstallatie.nl
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Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

Midzomernachtloop:
durf jij midden in de nacht de natuur in?
REGIO - Ben je ooit midden in de nacht de natuur in getrokken? Grote kans van niet.
De meeste gebieden zijn op dat tijdstip niet toegankelijk. Maar binnenkort wel!
Want je kunt je inschrijven voor een van de wandelingen van de Midzomernachtloop in de
nacht van 17 op 18 juni 2017 – georganiseerd door Natuurmonumenten.
Wandel bijvoorbeeld ‘s nachts over de Veluwe. Of juist door Nationaal Park
Dwingelderveld. Inschrijven? Dat kan op www.natuurmonumenten.nl/midzomernacht.
Van De Onlanden tot Visdonk en van 2 tot 42 kilometer – voor iedereen is er een
geschikte route.

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

Nederland te zien is. Fijn voor de mensen
die de natuur in willen, goed voor dieren en
planten die er wonen en groeien.
Dwingelderveld bij nacht
De wandeling die vanuit bezoekerscentrum Dwingelderveld start is ongeveer
6 kilometer lang en voert je over
kronkelende bos- en heidepaden door de
duisternis. Reflecterende paaltjes wijzen
je de weg en voeren je langs verschillende
posten waar een leuke activiteit wordt
georganiseerd.
De kans is groot dat je tijdens deze
nachtelijke wandeling wilde dieren ontmoet,
zoals uilen of vleermuizen.
En speciaal voor deze nachtwandeling is
Theehuys Anserdennen geopend.
Geef je snel op, want er is een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar.
Over Natuurmonumenten Natuur is van
iedereen en toch ook van niemand.
Juist daarom is het belangrijk dat ze goed
wordt beheerd.
Rond 1900 trokken de eerste Nederlandse
natuurbeschermers er met de fiets op uit.
Niet alleen uit pure belangstelling, maar ook
uit bezorgdheid. Uiteindelijk resulteerde dat
in de vereniging Natuurmonumenten,
die inmiddels al 355 natuurgebieden en
waardevolle landschappen met
monumentale gebouwen beschermt.

Foto: Natuurmonumenten, Andries de la Lande Cremer
Wandel tussen wateren en het ruisende riet,
bewonder prachtige nachtvlinders, rooster
marshmallows of luister rondom een kampvuur naar de verhalen van de boswachter.
Wie denkt dat zo’n loop in het donker snel
verveelt, heeft het mis. ‘s Nachts wemelt
het van het leven in het bos. En als je geen
hand voor ogen ziet, beleef je de natuur
op een andere manier. Je zintuigen gaan
namelijk anders werken. Hoe? Dat ervaar je
door zelf mee te doen.

Je kids meenemen naar een
nachtwandeling?
Goed idee.
De routes zijn een keertje langer opblijven
zeker waard, want ook voor kinderen zijn de
wandelingen leuk én leerzaam.
Een extra bijkomstigheid: met je deelname
aan de Midzomernachtloop help je de natuur een handje. De opbrengst van donaties
gaat naar natuurbeheer, zodat iedereen
kan blijven genieten van al het moois dat in

Dat doet de organisatie door natuur aan te
kopen, te beheren en toegankelijk te maken
voor iedereen.
En dat al sinds 1905, met zo’n
zevenhonderd medewerkers en met steun
van vrienden, duizenden vrijwilligers, leden
en bedrijven.
Meer weten?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl
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€ 4,95
Bestaria
Ruinen

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

RAAMDECORATIE

HUISMERK

25%
KORTING

UIT DE HUISCOLLECTIE
Ben je op zoek naar rolgordijnen, vouwgordijnen,
multishades, verticale
jaloezieën, houten jaloezieën, duettes & plissés of
horizontale jaloezieën? Bij
ons zijn deze tijdelijk in de
aanbieding! Kom gerust
langs in onze showroom,
de koffie staat klaar en onze
medewerkers helpen

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

u graag.

Meppelerweg 1a

Deze actie is geldig t/m 22 juli 2017

Me u b e le n

-

S l ap e n

7963 RV Ruinen

interieur&project
-

S to f fe r i n g

-

P ro j e c te n

T. 0522 - 47 17 40
-

Ad v i e s

-

Zo nwe r ing

JOS Column
MAANDTIES
Wat zit er toch een verschil ien meensen.
Ik waar ien de supermarkt bij oons ien het
dorp. Nog niet zoveul jaor zit daor een
neeje beheerder op. Neeje beheerders..
neeje wetten. Een van die wetten is det de
maandties waor aj ien de winkel de
bosschoppen mit bij mekare zamelt NIET
meer mit naor buten magt. De reden
daorvan is dudelijk; die maandties wordt
deur sommige meensen bliekbaor
gebruukt as decoratiemateriaal; ze raakt er
alle weken weer een toggel kwiet. En die
krengen bint zo duur det het wel lek of Jan
de Bouvrie ze ontwörpen hef. En angezien
de baos zien centen niet van blik bint de
angescharpte regel; maandties binnen de
winkel en niet buten.
Ik haalde deur de winkel de bosschoppen
op ien zo’n winkelmaandtie mit zo’n laank
hengsel mit radties er onder; kuj um achter
oe an trekken. Dan hej niks an de narm
hangen aj ien de winkel toevallig an de
praot koomt mit een aandere bezeuker.
Winkeln is ook een sociaal gebeuren toch?
Bij de kassa de mededeling det het
maandtie vol bosschoppen niet mit naor
buten mug. Det wus ik wel; ik zegge dan
altied tegen het magie achter de kassa
det ik op de fietse bin en het metene zal
melden ak het maandtie weer trogge zette.
Det doe ik ook altied.
Ie ziet mij toch gien tweej kilometer fietsen
mit zo’n maandtie-mit-laank- hengsel
achter mij; ik bin gien optocht.
Dit keer resoluut; Nee…maandtie binnen.
Mar mien fietse stunt buten. Ik ze tegen de
man achter de kassa: wil ie dan de eigenaar wel even roepen um hum te vraogen
mien boschoppen ien de fietstasse te
brengen?
De eigenaar kwaamp. Mit een verhaal van
de diefstal en zo. Det verhaal kende ik wel,
ik begrepe het ook wel..mar daor har ik de
bosschoppen nog niet mit ien de fietstasse. Ik holle van humor dus ik zegge; dan
haal ik de fietse wel even naor binnen.
Det kun e niet goedkeuren. Ik geneut.
Uut de rij wachtenden waorschouwde een
Runer det hij te maken har mit ene die
stukkies schref. Kun hum bliekbaor niks
schelen..geliek har e; net as bij kiender nee
is nee.
Die Runer constateerde wij allebeide geliek
hadden.
Het leven is net cabaret. Ik zette het
maandtie pal veur de uutgaank van de
winkel en dreug daoruut een pak melk naor
de fietse; kwame trogge en dee hetzölfde
mit de yoghurt, de appels enz. Ik waar net
een veugel die of en an vlög umme het
nust klaor te kriegen. Stil genieten was det.
De vrouwe van de eigenaar zag mij
pendelen; ze vreug wat er was. Ik zee det ik
de maandje-binnen-maotregel wel snapte
mar daorop mien pendeldeenst begunt waar.
Zij har de humor umme zölf het maandtie
op te pakken en het mij bij de fietse leeg te
laoten pakken.
Zij kun er wel van genieten. Humor, de wereld
kan niet zunder mar gien hond wil t vreten.
Volgende keer neem ik een tasse mit…….

Wandelen tijdens de
Avond4daagse Ruinen
RUINEN - Op 27 juni 2017 gaat de 2e editie van de Avond4daagse Ruinen van start.
4 avonden lang kunnen wandelaars de mooiste routes (5 of 10 km) door de omgeving
van Ruinen lopen. Evenals vorig jaar bestaat ook nu weer de mogelijkheid om alleen de
laatste avond mee te lopen. Er kan dan gekozen worden uit afstanden van 2,5, 5 of
10 km. Deelname staat open voor jong en oud en kan individueel, maar ook als groep.
In 2016 werd de Avond4daagse voor het
eerst sinds 30 jaar weer georganiseerd in
Ruinen en het was direct een groot succes.
Meer dan 200 wandelaars hadden zich
voor dit gezellige wandelevenement
ingeschreven. De organisatie hoopt dit jaar
minimaal hetzelfde aantal wandelaars aan
de start te mogen verwelkomen.
De start en finish is dit jaar wederom bij
Buitencentrum de Poort.

Oh ja… de buren

Op woensdag 14 juni 2017 (19.00-21.00
uur) kunnen wandelaars gebruik maken
van de voorinschrijving bij 't Neie Punt in
Ruinen.
Op deze manier kan de organisatie zorgen
voor een snelle start op de 4 avonden.
Uiteraard zullen de wandelaars op 30 juni
a.s. bij de finish feestelijk onthaald worden.

DE WOLDEN - Je buren kies je niet uit.
Ze komen gewoon naast, boven of onder
je wonen of woonden er al toen jij de
sleutel kreeg. Als buren woon je vaak dicht
op elkaar en heb je dagelijks met elaar te
maken.

Oja… de buren! Daarnaast is er ‘Wonen
in Nederland, 21 tips voor een gelukkig
leven met de buren’. Een A5 boekje van 16
pagina’s vol praktische tips in 6 talen voor
medelanders die de Nederlandse taal (nog)
niet machtig zijn.
De 6 standaard talen in het boekje zijn:
Nederlands, Engels, Arabisch, Turks, Pools
en Tigrinya.

Soms hoor je elkaar door de muren heen.
Toch vergeet je heel gemakkelijk dat je
buren hebt. Dat kan leiden tot irritaties
tussen jou en je buren.

Beide boekjes zijn verkrijgbaar bij de
gemeente Hoogeveen en bij
Buurtbemiddeling Hoogeveen en
De Wolden.

Want jullie houden waarschijnlijk van
andere muziek, gaan op andere tijdstippen
slapen en werken, hebben misschien
kinderen die vroeg op bed gaan,
enzovoorts.

U kunt een exemplaar ophalen of vraag er
een aan via e-mail:
buurtbemiddeling@swwh.nl.

Door rekening met elkaar te houden als
buren blijft het leuk in jouw buurt.
En… gaat er iets mis, dan is het
makkelijker om erover te praten als je
elkaar een beetje kent!
Een goed contact is van groot belang voor
een gelukkig leven met je buren.
Buurtbemiddeling Hoogeveen en De
Wolden heeft nu hele informatieve boekjes
beschikbaar vol met tips en adviezen voor
een gelukkig leven met de buren, getiteld

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

Al meer
ervaring indan 30 jaar
het groen
!

Tuinaanleg
& Onderhoud

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

Zondag 18 juni

VADERDAG
Let op onze speciale:

VADERdagfolder

met diverse leuke n
ure
aanbiedingen in ge ingen
k
en geschenkverpak

Geschenkdozen van:
MEXX, Replay, Beckham, Esprit,
Axe, Dove, Banani, Vogue etc.

Heerlijke geuren van:
Mexx, Bruno Banani,
James Bond, S Oliver, Esprit,
Beckham

Lekkere douchecrème
van:
Nivea, Dove, Fa, Axe, Amando
etc.

Zo veel keuze,
zo mooi ingepakt!
Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie

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

CRUMPY
KIPBURGER

URGER,
ROKANTE KIPB
K
N
E
E
T
E
M
JE
US
BROOD
JAMBALLA SA
SLA EN PITTIGE

€ 4,00

Foto QUELLE | CADEAU

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

Bestaria
Ruinen

Mr. Harm Smeengestraat 5 Ruinen
Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.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 09.30 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. I
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
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.

Wandelen met de boswachter, elke zondagmiddag op stap met
de gids van Natuurmonumenten. Ga mee, lekker de natuur in.
Jas en laarzen aan en een frisse neus halen. De gids vertelt ook
over de natuurontwikkeling in het gebied en natuurlijk komen de
seizoenen aan bod, met de planten en dieren die 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. 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
Woensdag 14 juni
19.00 – 21.00 uur

Voorinschrijving Avond4daagse in
’t Neie Punt

Zaterdag 17 juni
16:00 tot 01:00 uur

Amazing meezing festival/Midsummer 		
party Brink

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

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

Teenage Party in de feesttent op 		
Vrijdag 16 juni
20.30 uur
de brink
			
Vrijdag 16 juni
15.30 -16.45 uur

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

27 t/m 30 juni

Vrijdag 16 juni
19.00 uur

’t Neie Punt
Da Capo klarinet ensemble

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

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

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

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

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

Vaderdag 18 juni 2017
Frisse

ZOMERCAKE
Voor maar

€2.

50

Verwen vader met!
VADERDAGGEBAK
en heerlijke

CHOCOLADE
Westerstraat 16 7963 BC Ruinen
Tel. 0522 - 471216

