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VV Ruinen Dames 2
kampioen!

RUINEN - Het is dames 2 van VV Ruinen wederom gelukt om het kampioenschap binnen te halen in de
7 x 7 competitie. Vorig najaar lukte het de dames al om kampioen te worden, nu waren ze te sterk voor
de dames van Hollandscheveld, Pesse, HZVV en Olde Veste.
Het lukte zelfs om ongeslagen te blijven, er werd slechts 1 wedstrijd gelijk gespeeld tegen
Hollandscheveld.
Op de laatste speelavond in Ruinen werden de
laatste belangrijke punten binnengehaald tegen
Pesse door deze met 6-1 te verslaan. Daarna
werden de dames in de bloemetjes gezet door het
bestuur van VV Ruinen en werd er ‘s avonds nog
lang van het kampioenschap genoten.
Opmerkelijk voor dit team is het grote
leeftijdsverschil, waardoor de dames niet mogen
uitkomen in de 35+ competitie.

De jongste speelster is 26, terwijl de oudste net de
50 is gepasseerd.
De speelsters uit het kampioensteam zijn:
Inge Wiekema, Jannette den Otter, Stieneke Strijker,
Joukelien ter Wee, Annemieke de Lange,
Charlene Mastilo, Gina van Laar, Alien Flik,
Winie Pels, Ina Veeningen en Ria van Dijk.
De coaching werd gedaan door
Catja van der Molen.

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - caravanstalling

AUTOBEDRIJF

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

www.autobedrijfwestera.nl

www.ruunderwaopen.nl
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MOUNTAINBIKE CLINICS
BIJ WTC RUINEN

Op zaterdagmiddag
30 mei en 6, 13 en 20 juni

organiseert WTC Ruinen

MTB clinics

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

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

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

van 15.00 uur tot 17.00 uur
Verzamelen op de Brink bij Café Hees

De clinics worden gegeven door
instructeurs van WTC Ruinen en zijn
bestemd voor beginners en ervaren
fietsers die de techniek willen
verbeteren.
Deelname is gratis
Helm verplicht / leeftijd vanaf 18 jaar
Meer informatie via tel. 0522-473170
Voor deelname vooraf aanmelden via:
wtcruinen@gmail.com
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Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

U vindt het Spreukencafé in Hotel de Stobbe

Pesse - Zuidwolde | Tel. 06 27 37 89 10
info@schoonheidssalon-marleen.nl
Alleen op afspraak!

www.schoonheidssalon-marleen.nl

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

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

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 3 juni 2015
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
woensdag 27 mei 2015 (i.v.m. Pinksteren), 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

DE SCHEIDINGSMAKELAAR

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

Pedicurepraktijk Voeties

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

De Woonmaat Makelaardij
De wijkagent en de andere medewerk(st)ers van de politie in
De Wolden zijn op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
telefonisch bereikbaar via tel. 0900-8844.
* Als elke seconde telt (brand, ongeval, overval etc.)

112

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

0900–8844
Glas: in de glasbak		

Kleding: Kledingbox bij de C1000

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

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

RegioBank Ruinen

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

Jeanet Gerding Bodypoint

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

Kerkdiensten

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

Huisartsenpraktijk Ruinen

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

Zondag 24 mei Pinksteren
PKN-Mariakerk Ruinen
Voorhofkerk Pesse

Zondag 31 mei

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. C. ‘t Lam

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. G. van Zanden

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

Educare, praktijk voor psychologie

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

• omruil / aanschaf
van gasflessen
• regelaars, gasslang
en slangklemmen

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

Vernieuwen of verbouwen?
Bel Geert Oosterhuis

* Verbouw en onderhoud
* Houtwerk
* Stucadoorswerk

* Tegelwerk
* Isolatieglas plaatsen
* Kozijnen - ramen en deuren

Voor al uw bouwkundige
werkzaamheden

Ga je naar:
Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl

Schotel van de maand mei

Ruinen

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

ADVERTEREN?

‘T RUUNDER WAOPEN!

www.ruunderwaopen.nl

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Halve Kip
Schotel € 6,

25

Bestaria
Ruinen

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

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

Column

minimama

Elke morgen

Als ik de honden uitlaat
Kom ik een fietser tegemoet
“goedemorgen”
Stilte
De volgende morgen probeer ik het
opnieuw
“goedemorgen”
Stilte
Lieve man
Ik blijf het proberen

Schoonheidsspecialiste Marleen Bakker
opent nieuwe salon aan huis
PESSE - Voor schoonheidsspecialiste Marleen Bakker was het al jarenlang een droom
om een salon aan huis te hebben. En op 1 juni a.s. komt haar droom uit. Dan opent zij
Schoonheidssalon Marleen aan de Warreveen 57 in Pesse.
Om dit heuglijke feit te vieren krijgen haar
klanten de hele maand juni 10% korting op
alle behandelingen en 20% korting op alle
producten van Henriette Faroche.

gelpolish op handen of voeten en
pedicurebehandelingen. Maar ook kunnen
mensen vrijblijvend een afspraak bij
Marleen maken voor huid of productadvies.
Eerder was Schoonheidssalon Marleen
Marleen, die bijna zes jaar geleden haar
vierenhalf jaar gevestigd aan de
opleiding allround schoonheidsspecialiste
Dorpsstraat in Pesse. Ook in Zuidwolde is
afrondde aan het Alfa College in Hoogeveen, zij actief. Hier is Schoonheidssalon Marleen
werkt alleen op afspraak, tel. 06-27378910. samen met Kapsalon Esmay gevestigd in
Kwalitatief hoogwaardige producten,
het pand van de Bewegings- en
ontspanning en huidverbetering staan in
Zonnestudio aan de Landschapslaan 1.
haar salon voorop.
‘Voor mijn klanten in Zuidwolde verandert
er niets’, aldus Marleen.
Mensen kunnen bij haar terecht voor
gezichtsbehandelingen, ontharen, visagie, Voor meer informatie:
verven van wimpers of wenkbrauwen,
www.schoonheidssalon-marleen.nl

Het is een soort hobby
Iedereen groeten op straat
Een beetje vriendelijkheid geven
Aan iedereen
Een zonnestraaltje zijn
Als de echte achter de wolken is
verdwenen
Ik merk
Dat vooral toeristen er aan moeten
wennen
Draaiende hoofden, verbaasde
gezichten
Ze groeten meestal niet, dat kan ik
ze ook niet verplichten
Voor hen,
Welkom in Drenthe.
Voor meneer,
morgen…
Groet ik u weer!

- ie weet wè wie Adverteren?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Advertorial

Ontdek de nieuwe generatie
elektrische fietsen van Gazelle!
Kom gratis proefrijden bij Vredenburg Tweewielers in Havelte.
Bij Vredenburg Tweewielers kunt u terecht voor de nieuwe generatie elektrische fietsen van
Koninklijke Gazelle. Er is veel vernieuwd en dat laat de fietsfabrikant heel Nederland graag zelf
ontdekken. Ervaar het ook en kom gratis
proefrijden op 2e Pinksterdag tijdens de Gazelle Opstapdag bij Vredenburg Tweewielers.
Ontdek het zelf!
Wie kennis wil maken met de nieuwe
generatie elektrische fietsen van Gazelle, kan
terecht bij Gazelle-specialist Vredenburg in
Havelte. Op 25 mei a.s. om 11.00 uur staat
daar een promotieteam van Gazelle klaar om
u op weg te helpen.

Nieuwe generatie
De elektrische fietsen van Gazelle zijn op
heel veel punten vernieuwd. Ieder model en
elektrisch systeem heeft zijn zo eigen
voordelen. Zo kunt u schakelen terwijl u
trapt met de Shift Sensor, bepaalt u zelf uw
actieradius en meten slimme sensoren uw
snelheid, trapkracht en pedaalomwentelingen
Tijdens een proefrit kunt u het gemak en
om een optimale elektrische ondersteuning
comfort van elektrisch fietsen zelf ontdekken. te bieden.
Nieuwsgierig naar nog meer vernieuwingen?
Kies de elektrische fiets die bij u past!
Kijk op gazelle.nl/nieuwe-generatie.
Met gemak iedere dag 10 kilometer naar
het werk en terug? Of fluitend de heuvel op
Nieuwsgierig?
tijdens uw zomervakantie?
Wilt u zelf ontdekken wat de nieuwe
generatie elektrische fietsen van Gazelle
Met een elektrische fiets van Gazelle trapt u zo bijzonder maakt?
elke afstand moeiteloos weg! De innovatieve Kom dan op 2e Pinksterdag bij Gazelleelektrische fietsen van Gazelle geven u
specialist Vredenburg te Havelte naar de
precies het extra zetje dat u nodig heeft.
Gazelle Opstapdag!

zonnebril op sterkte
montuur € ? +Enkelvoudige glazen € 25.-

Zelfkleurend
€ 99.Zichtbaar leesdeel
€ 85.Onzichtbaar leesdeel € 125.-

KIES VOOR
MODE, KWALITEIT en . . . AANDACHT
in Ruinen

Open op

Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur.
Zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak (0522) 473328

Oosterstraat 2
7963 AC Ruinen
Tel. 0522-473328

JOUW UNIEKE BED

SPECIAAL VOOR JOU GEMAAKT
Profiteer

van

het

tijdelijke

voordeel op de unieke beddencollectie van Auping. Stel je eigen
bed samen op basis van jouw
persoonlijke voorkeuren! Bezoek
onze showroom en wij helpen u
graag verder!

Deze actie is geldig tot en met 31 mei 2015

15%
AUPING

WWW.SNOEKENRUINEN.NL
Meppelerweg 1a

VOORDEEL

7963 RV Ruinen
T. 0522 - 47 17 40

Me u b e le n

-

S l ap e n

-

S to f fe r i n g

-

P ro j e c te n

-

Ad v i e s

-

Zo nwe r ing

Mooi Ruinen Run vanaf de Brink in Ruinen
De Mooi Ruinen Run is de 3e loop van
het Loopcircuit de Wolden. Voor de
volwassenen zijn er mooie prijzen te winnen
bij dit Loopcircuit. De jongeren krijgen als
ze aan 3 van de 6 jeugdwedstrijden
Op de Brink is voor de fun een luchtkussen meedoen een leuke herinnering en de
volwassenen ontvangen bij deelname aan
aanwezig. Alle sportievelingen hopen
4 van de 7 wedstrijden een t-shirt.
natuurlijk op veel toeschouwers op de
Nóg een reden om mee te doen!
Brink en langs de route. Dus trek zelf de
hardloopschoenen aan om mee te doen
Voor meer info hierover:
of kom deze sportievelingen gezellig
www.loopcircuitdewolden.nl.
aanmoedigen.

RUINEN – Zondag 7 juni a.s. is er weer volop gezelligheid met de Mooi Ruinen Run.
De Mooi Ruinen Run start op de Brink in Ruinen. Dit loopevenement wordt voor de
17de keer georganiseerd door de Loopgroep Ruinen en weet ieder jaar rond de 300
lopers aan de start te krijgen.
Het programma start om 13.30 uur met de
jeugd die afhankelijk van de leeftijd een
afstand van 800 of 1600 meter gaat lopen.
Deze ronde wordt gelopen over de Brink
en rond de Ruiner kerk. Vanaf 14.30 uur
starten de lopers voor 5 en 10 kilometer.
Deze deelnemers maken een mooie ronde
vanaf de Brink langs molen De Zaandplatte,
vervolgens richting het Bezoekerscentrum
en weer terug via de Benderse.
De deelnemers aan de 10 kilometer zullen
deze ronde 2 keer gaan lopen. Onderweg
zijn er 3 waterposten ingericht voor de
dorstige lopers.
Deelnemers kunnen op 2 manieren
inschrijven. Voorinschrijving kan via
www.inschrijven.nl tot 5 juni a.s. Op 7 juni
kan iedereen inschrijven vanaf 12.30 uur bij
Café Brinkzicht (Hees) tot 15 minuten voor
de start van de wedstrijd.
Voor de precieze starttijden kun je ook de
website van Loopgroep Ruinen raadplegen
www.loopgroepruinen.nl.
Op de website vind je ook alle sponsoren
van de Mooi Ruinen Run die het weer
mogelijk maken om dit sportieve
evenement te organiseren.

KAASSOUFLESSE
€ 0,80

Bestaria
Ruinen

Mr. Harm Smeengestraat 5 Ruinen
Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.nl
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Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216
Elke dag, ook in de vakantie, bakken we
heel veel soorten vers brood en gebak.
Wij staan bekend om onze heerlijke Drentse specialiteiten
zoals; Drentse- krentenstoeten, -turf, -heidekoek, -zwerfkeien etc.
en... Runer heideplag’n.

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

FAMILIEBERICHTEN

Woordzoeker

Bedankt!
Hartverwarmend was de enorme belangstelling
die wij mochten ervaren door uw bezoek,
kaarten en bloemen na het overlijden van mijn
lieve man en onze vader

Hendrik Kelly
Henk
Het heeft diepe indruk op ons gemaakt en erg
goed gedaan.
Hiervoor willen wij u hartelijk danken.
Lammie Kelly-van Lunzen
Gea Kelly
Bert Kelly †
Jenny Kelly-Mulder
Richard Kelly
Marit Limburg
Ruinen, mei 2015

Het heeft ons goed gedaan zoveel warme
reacties te mogen ontvangen na het overlijden
van onze lieve vader, groot- en overgrootvader
en vriend

Roelof Kuyer
Het is fijn te weten dat hij niet alleen bij ons erg
geliefd was, maar ook bij vele anderen.
Jan en Mary Klomp
Rita en Bernhard van Regteren
Rika Vriend-Vierhoven
klein- en achterkleinkinderen

In deze woordzoeker staan woorden verborgen. Sommige letters worden
vaker gebruikt. De overgebleven letters vormen een woord. Hoe luidt dit
woord?
AMULET
AREND
BEHANG
DATUM
DE FACTO
DEFILÉ
DOLER
DOUBLE
DRAAI
EENMAAL
ENFIN
EXPLOOT
FLORET

GEBEEF
GENUS
HACKEN
HOOFD
HOUDEN
IDIOOT
KOPER
KRENG
LANDGOED
LATEI
OMSLACHTIG
ONGENEESLIJK
OSSENTONG

OVERUUR
PALET
PINEUT
PRINT
RAILS
RESPIJT
SCHORT
SEKTE
SLEDE
SNOEP
START
STATION
STEREO

STICK
STOLP
TAART
TEKST
TETTER
TEXAS
TRAPJE
VIRTUOOS
VUREN
WATJE
WITLOF

Prijswinnaar april-puzzel: E. Tissing, Molenvledders 1
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden
bij Snoeken Ruinen, af te halen bij Marskramer/Toys2Play Luten,
Smeengestraat 21, 7963 AJ Ruinen.
Mei-puzzel inleveren voor vrijdag 5 juni 2015 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeengestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij AT&I.

ADVERTEREN? ‘T RUUNDER WAOPEN!
www.ruunderwaopen.nl

Ruinen, mei 2015

Uw Drogist

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

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

Gerben Luten - Meppelerweg 62

Henny Booy

Elke vrijdag en zaterdag geopend
Groot assortiment tuinplanten op voorraad

Uw Bike Totaal winkel:

Vredenburg Tweewielers
Havelte

Dorpsstraat 67
7971 CR Havelte
0521 - 34 14 42
www.vredenburgbiketotaal.nl

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Galerie Atelier Femke-Anne, Brink 19d te Ruinen. Dagelijks open
van 13.00 tot 16.00 uur en op afspraak. Workshops, opdrachten en
place du tertre elke laatste zondag van de maand.
Schaapskooi Ruinen, huidige vertrektijd variabel i.v.m. lammertijd,
april: aankomst en vertrek variabel. Vanaf half mei tot en met eind
oktober: vertrek om 10.00 uur, aankomst om 17.00 uur.
Bezoekerscentrum Dwingelderveld, open van maandag t/m zondag
10.00-17.00 uur

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

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

MEI
Zaterdag 23 mei
17.00-21.00 uur

Pinksterevent bij camping de Wiltzangh
Witteveen 2 Ruinen

Zaterdag 30 mei
15.00-17.00 uur

Mountainbike Clinic door WTC
Verzamelen op de Brink bij Café Hees

Zondag 24 mei
14.00-15.30 uur

Zondagmiddagwandeling
Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen

Zondag 31 mei
14.00-15.30 uur

Zondagmiddagwandeling
Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen

Woensdag 27 mei
13.00 uur

Wandelen op woensdag. Start op de Brink

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

Inzamelingsactie voor de Voedselbank
“Armoede kan iedereen treffen’’
Zaterdag 30 mei a.s. staan er vrijwilligers in
de winkel om u te helpen bij het kopen van
de juiste artikelen. Na deze afgerekend te
hebben, kunt u ze bij hen inleveren voor de
voedselpakketten.

DE WOLDEN - In Nederland leeft een door de crisis toenemend aantal mensen in
armoede. Dit komt vaak door werkloosheid, gezondheidsproblemen, scheiding,
schulden of andere oorzaken. Vaak stapelen deze problemen zich op. Armoede kan
iedereen treffen: ouderen, jongeren, alleenstaanden of gezinnen met kinderen.
Het overkomt hoogopgeleiden net zo goed als kansarme mensen.
Ook in de gemeente De Wolden leven
inwoners onder de armoedegrens.
Voedselbank Zuidwest Drenthe helpt hen
door ze tijdelijk te voorzien van een
voedselpakket. De inwoners van
De Wolden kunnen terecht bij de
uitgiftepunten van de Voedselbank in
Hoogeveen en Meppel. In de loop van de
jaren is het aantal mensen dat een beroep
doet op de Voedselbank geleidelijk
toegenomen.

Zaterdag 30 mei a.s. organiseert Diaconaal
Verband De Wolden een inzamelingsactie
bij alle supermarkten in de gemeente
De Wolden. Wij gaan produkten inzamelen
voor de Voedselbank die zij goed kunnen
gebruiken voor het maken van de
voedselpakketten.

Diaconaal Verband De Wolden is een
samenwerking van de diaconieën van alle
kerken in De Wolden.

Het ontbreekt hen vaak aan houdbare
levensmiddelen, zoals rijst, pasta’s, soep,
maar ook shampoo en tandpasta. Wij gaan
vooral deze producten voor hen inzamelen.

€ 7,50 korting

AANBIEDING

PINKSTER

AANBIEDING

GELDIG VAN 20 T/M 23 MEI 2015
Tegen inlevering van deze bon:
Bij aankoop vanaf € 75,00

PINKSTER

Pinksteraanbieding

Boetiek ”De Smederije”
ADVERTEREN?

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

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

Uitnodiging informatieavond Glasvezel
Hierbij nodigen wij alle inwoners van Ruinen en omgeving uit voor het bijwonen van
een informatieavond over Glasvezel in De Wolden
Ook u heeft de spandoeken in ons dorp natuurlijk al zien hangen en op deze avond
krijgt u de gelegenheid alles te weten te komen over dit belangrijke initiatief.
De enthousiaste leden van het Glasvezel Informatie Team zullen alle aspecten van
glasvezel uit de doeken doen.
Ter voorbereiding kunt u vast een kijkje nemen op www.glasvezeldewolden.nl
De avond wordt georganiseerd door DB Rune in samenwerking met Ondernemend
Ruinen en zal plaatsvinden in

Buitencentrum de Poort, Kloosterstraat 12
Aanvang 20:00 uur, zaal open om 19:30 uur

