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Vroege Vogels van het Dwingelderveld
RUINEN - Op zaterdag 7 april a.s. om
6.30 uur ’s morgens neemt een IVNgids liefhebbers mee op zoek naar de
vogelrijkdom van het Dwingelderveld.
We zwerven over de heide en door
de Anserdennen langs donkere
bossen, schitterende vennen en
zandverstuivingen. Met wat geluk zien
en horen we tientallen vogelsoorten
en ondertussen genieten we van dit
prachtige cultuurhistorische landschap.

De stilte van de vroege ochtend en de
jubelende vogelzang zijn het meer dan
waard om een keer vroeg uit de veren te
komen. Honden kunnen niet mee. Goede
wandelschoenen en een verrekijker zijn
gewenst. De wandeling is kosteloos en
duurt ongeveer 2 uur. Startpunt is de
parkeerplaats bij het Bezoekerscentrum
Dwingelderveld, Benderse 22 in Ruinen.
Opgave vooraf is vereist en kan via
www.ivn-westerveld of 0521-598332.

BEZORGERS
GEZOCHT IN RUINEN
Foto: Albert Henckel

Speelveld op de Zuides wordt
opgeknapt en uitgebreid
RUINEN - Ruim anderhalf jaar geleden kwam vanuit de leerlingenraad van basisschool
’t Oelebröd de vraag of speeltuinstichting Ravotti meerdere speeltoestellen kon
plaatsen voor kinderen uit de bovenbouw. Hier wilde Ravotti graag gehoor aan geven,
een plan van aanpak werd gemaakt. Financiële steun hebben we gekregen van o.a.
initiatiefrijk de Wolden, Jantje Beton, het Oranje fonds en het stimuleringsfonds van de
Rabobank.
Daarnaast zijn steeds meer inwoners van Ruinen donateur van Ravotti. Mede door
deze gelden is het mogelijk nieuwe speeltoestellen aan te schaffen.
Dit voorjaar worden de plannen in praktijk gebracht. Het speelveld aan de Zuides
wordt opgeknapt en geschikt gemaakt als speelveld. Op de NL-doet dag is de
start gemaakt. Het eerste speeltoestel ‘een loopton’ heeft een
plaats gekregen op het speelveld. Volgende maand worden een
prachtige kabelbaan en klimtoestel geplaatst. Daarnaast komt er
meer groen en krijgen de voetbaldoeltjes een andere plaats.
De nieuwe kabelbaan zal feestelijk in gebruik genomen worden.
De opening van het vernieuwde speelveld is op zaterdagmiddag
20 april a.s. Alle kinderen uit Ruinen zijn van harte uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn. Daarna kan een ieder spelen op het
nieuwe speelveld. Wilt u meer weten over speeltuinstichting
Ravotti neem dan een kijkje op de website www.ruinen.net of volg
ons via facebook ‘Ravotti Ruinen’. Wilt u donateur worden, stuur
dan een mail naar speeltuinstichtingravotti@gmail.com

Folders, Hoogeveensche Courant,
Wolder Courant en ’t Ruunder Waopen
Omgeving: De Heurinks - Molenstraat e.o.
Aantal adressen: 200
Verdiensten: ± € 85,= per maand
Omgeving: Kalvermaat - Kroezenmaat e.o.
Aantal adressen: 115 (kleine wijk)
Verdiensten: ± € 65,= per maand
Interesse? Mail: bezorgers@uwverspreider.nl
Of schrijf je in via onze site:
www.uwverspreider.nl

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 18 april 2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 10 april 2018, 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
Boetiek de Smederije.
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
Podoloog, Podoposturaaltherapeut, Zorgschoenspecialist
Kinderpodologie, sportpodologie, inlays voor diabetische- en reumatische
voet. Aanmeetlocaties in Hoogeveen, Beilen, Vledder, Steenwijk,
Heerenveen. Tel. 06 179 01 746 | www.podoloogdrenthe.nl
Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306

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 - 137 071 05 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

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 Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl
De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 13.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.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
Koos Hulzebos Administraties
Trompenweg 6 7963 DL Ruinen, Telefoon 06-49892028
Financiële dienstverlening, jaarrekening, inkomstenbelasting, subsidie,
interim qualified controller, ondernmerscoach.
www.kooshulzebosadministraties.nl - info@kooshulzebosadministraties.nl
De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 8 april
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. E. van Beesten
Zondag 15 april
PKN-Mariakerk Ruinen10.00 uur Ds. G.J.V. Solinger
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Dhr. G. Heinen

Inzamelingsactie voor de
Voedselbank 8 april a.s.
Oog voor voedsel, hart voor
mensen
DE WOLDEN - In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen
onder de armoedegrens. Helaas ook in de gemeente De
Wolden. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk
te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende
eten te kunnen voorzien, wordt samengewerkt met bedrijven,
instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen
voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten
verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto:
“Oog voor voedsel, hart voor mensen“.
Zaterdag 8 april a.s. organiseert Diaconaal Verband De Wolden
een inzamelingsactie bij alle supermarkten in de gemeente De
Wolden. ‘Wij gaan producten inzamelen voor de Voedselbank
die goed gebruikt kunnen worden voor het maken van de
voedselpakketten. Het ontbreekt hun vaak aan houdbare
levensmiddelen, zoals rijst, pasta’s, soep, maar ook shampoo
en tandpasta. Wij gaan vooral deze producten voor hun
inzamelen. Zaterdag 8 april 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’, aldus een woordvoerder van het Diaconaal
Verband De Wolden. Diaconaal Verband De Wolden is een
samenwerking van de diaconieën van alle kerken in De Wolden.

Tweede bijeenkomst
‘Samen Doen’ in de Boerhoorn
DE WOLDEN – Donderdagavond 5 april a.s. zal de tweede
bijeenkomst zijn van ‘Samen Doen’. ‘Samen Doen’ is speciaal
opgericht voor iedereen die het leuk vindt om anderen te
ontmoeten om leuke din-gen mee te doen. In januari is de 1e
bijeenkomst geweest en van hieruit is een werkgroep ontstaan
die 1x per 8 weken een leuke activiteit organiseert voor iedereen
van 40 jaar en ouder. Zo staat er in juni een kookworkshop
gepland en kan er in september een workshop biljarten worden
gevolgd.
Op donderdag 5 april staat er een spelletjesavond gepland in
ontmoetingscentrum De Boerhoorn te Zuidwolde. De avond
begint om 19.30 uur en aanmelden is niet nodig. ‘Samen Doen’
is een bewo-nersinitiatief met ondersteuning van Welzijn De
Wolden. Wilt u graag meer informatie kijk dan op
www.welzijndewolden.nl of bel tel. 0528 – 378686.

Ingmar Hut 06 15563048
info@carcleaninghut.nl
www.carcleaninghut.nl

Te huur in Ruinen
VRIJSTAANDE WONING
MET 4 KAMERS

Informatie tel. 06 232 026 47
VEURUUTGAANK

As ie groot eworden bint mit een kroontiespenne en
een pottie schrief-inkt dan valt het niet mit um al die
moderne manieren van communicatie onder de knie
te kriegen.
De computer blef veur veul senioren geheimen
hebben. Kwesties die allent mar op elost wordt as
een van de kiender of kleinkiender op vesite bint die
even naor det “monster”kiekt.Wat veur heur een klik
op een knoppe is was veur oe as senior een probleem
waor aj oe gien raod mit wussen. Een kuunst wat aj
mar niet onder de knie kregen, ook al har ie van alles
al prebeerd.
Kiender mut ien de toekomst ook aans geboren
worden; op de linkerhaand mut standaard mar een
stee komen waor de ”veegtillefoon” op past. Want
zunder computer en tillefoon is een meense nargens
meer. De wereld is er deur veraanderd. Twintig jaor
elene was het s morgens drok en ruzig op de straote.
Dan verzamelde de jeugd op de vaste plekke zodet
ze saomen naor het onderwies op t Hogevene of ien
Möppelt kunden trappen. Van wied of heurde ie de
köppel ankomen; de ene lachte nog harder as de
aander en die kwekkende jolige köppel heurde bij het
dorpsbeeld.
Verleden tied; alleman is doonde mit zien eigen
tillefoon. Gekwek van jonge stemmen wordt zeldzaam.
Veuruutgaank? Ik weet het niet. Een vriendin hef een
kleindochter die al een eerste tillefoon hef. Ze kan er
van alles mit. Spellegies doon, meziek van internet
halen, meer dan oma ien heur jaoren ooit zal kunnen.
Bij mien vriendin, heur oma dus is ze op vezite. Ze zet
een onbekend zwart ding staon.
“Oma..wat is dat? “Mien vriendin zeg det het een
typmachine is. Zo ene waor alleman vrogger op
tiepte. Heur kleinkeind kent wel internet..mar gien
typemachine.
Oma is bliede det er ook ies een ding is waor zij meer
verstaand van hef dan het jonkvolk. Ze döt er een
vel papier ien en zeg tegen het kiend det ze mar een
toetse an mut slaon. Er komp een letter. Nog een letter.
De letters wordt een woord, het woord wordt een zin..
en de kleindochter is verrukt van dizze “uutviending”.
Det er zo mar een heel verhaal op det papier komp…..
“Oma wat handig… hoef je ook niet steeds naar de
printer te lopen.” zeg ze vol bewondering. Ja..zeg
oma..det neumt ze “veuruutgaank”.

GEVRAAGD
MEDEWERKERS m/v

Voor informatie kunt u
telefonisch contact opnemen
Tel. 0522 471978 of 06 543 661 04
Haarmode Marloes | uw kapster aan huis

T 06 273 285 79

GEVRAAGD
HULP IN DE BIGGEN/KRAAMSTAL
op de zaterdag- en/of zondagochtend
SCHOONMAAKSTER WOONHUIS
1x per 2 weken, 3 uur
Fam. Beekman • Hees 19 Ruinen
tel. 06 228 204 07 (na 18.00 uur)

Nieuwe EHBO-cursus in Ruinen
Op zaterdag 7 april start in Ruinen een versnelde basiscursus
Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. In slechts 2 zaterdagen en
2 dinsdagavonden leer je wat je moet doen in een medische
noodsituatie.
De cursus omvat vele letsels, waaronder ook eerste hulp aan
kinderen en baby's en reanimatie + AED. De cursus wordt
afgesloten met een oﬃcieel examen. Wanneer je aanvullend
verzekerd bent dan kan het zijn dat de zorgverzekering (een
deel van) de cursus vergoed. Voor opgave of meer info:
cursus@ehboruinen.nl

Aanvraagformulier zwemabonnement voor Zwembad Ruinen 2018
Oude Benderseweg 9 - 7963 PX Ruinen - info@zwembadruinen.nl - 0522-471529
Gegevens hoofdaanvrager:
Naam:

…………………………………………………………..……..……………………………………

Op onderstaande data ligt uw abonnement tegen
voorverkooptarief klaar bij de kassa van het
zwembad:

Geboortedatum: ………………..……………….……………………………………………………………………

Dinsdag 24 april van 19.00 uur tot 21.00 uur

Adres:

Donderdag 26 april van 19.00 uur tot 21.00 uur

……………………………………………………………………………………………………….

Postcode & woonplaats

…………………………………………………………………………………………

Tel. nr.

………………………………………………………………………………………………………

E-mail

………………………………………………………………………………………………………

Gegevens overige gezinsleden voor de supplementen:
Voor- en achternaam

Abonnementen zijn alleen op deze dagen voor
de voorverkoopprijs op te halen.
Daarna voor de seizoenverkoopprijs.
Er kan gepind worden.

Geboortedatum

1. ………………………………………………………….…………………………………………………… ………/………/……………….
2. ………………………………………………………..……..……………………………………………… …...…/………/……………….
3. …………………………………………………………..…...……..……………………………………… ………/………/……………….
4. ………………………………………………………..…………..………………………………………… ………/………/……………….
5.

…………………………………………………………..……….….......................................... ..……/………/………………..
(recente pasfoto’s bijvoegen, alleen van het gezicht, formaat 3,5 bij 4,5 cm, met de naam op de achterkant)

Vink de gewenste abonnement code aan:
□
□
□
□

Voorverkoop (t/m 27 april 2018)

A: Hoofdaanvrager gezinsabonnement (alle leden wonend op hetzelfde adres)
B: Supplement per extra gezinslid gezinsabonnement (partner en kinderen tot 18 jr.)
C: Persoonlijk abonnement 3 t/m 17 jaar en 65+
D: Persoonlijk abonnement 18+

Seizoenverkoop

€ 115,00
€ 7,50
€ 53,00
€ 66,00

€ 135,00
€ 9,00
€ 63,00
€ 78,00

Kijk ook eens op onze website www.zwembadruinen.nl
Met het abonnement van Zwembad Ruinen heeft u ook toegang tot de zwembaden in Zuidwolde en De Wijk.

Dit formulier kunt u t/m 27 april 2018 inleveren bij:
De Marskramer, Bestaria, Armstraat 27 of in de brievenbus van het zwembad.

Datum:…………/……………/ 2018

Handtekening: …………………………………………………………

Succesvol seizoen hersengymnastiek Ruinen afgerond met
spannende Finaleavond
RUINEN - Donderdag 15 maart jl. is het seizoen 2017/2018 van de Hersengymnastiek Ruinen afgesloten met de finaleavond, waarbij
de beste vier teams (van de 12) van het afgelopen seizoen het tegen elkaar hebben opgenomen.
De teams kregen 54 vragen verdeeld over 7 rondes voorgeschoteld in de meest uiteenlopende categorieën. Met een flinke groep
toeschouwers was het in dorpshuis ’t Neie Punt een spannende maar vooral ook gezellige avond. Ook tijdens deze avond is weer
volop gebruik gemaakt van het QuizMaster systeem. De aanschaf hiervan is, naast een flinke bijdrage vanuit Initiatiefrijk De Wolden,
tevens mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 500,- vanuit Stichting Ruinen 1865.
Net zoals tijdens de reguliere competitie, deden de teams ook tijdens de finaleavond niet voor elkaar onder. In de uiteindelijke uitslag
zat er namelijk tussen de nummer 1 en 3 maar 6 punten verschil. Het team dat uiteindelijk de langste adem bleek te hebben was team
Taxi Rudi, bestaande uit Arne Klomp, Marnick Pinxterhuis en Jan Rolf Staal. Net als vorig seizoen mogen zij zich weer voor een jaar
de kampioen van de Hersengymnastiek Ruinen noemen.
Uitslag finaleavond Hersengymnastiek Ruinen
1e
2e
3e
4e

Taxi Rudi 92 punten
Smitties 89 punten
VWOS 86 punten
Loopgroep Ruinen 38 punten

Publieksprijzen: Betsy Mulder en Kees Opmeer
De Hersengymnastiek gaat nu het zomerreces in.
In november start seizoen 2018/2019. Lijkt het
u leuk om een aantal avonden in een gezellige
laagdrempelige sfeer uw hersenen te laten
kraken? Meld u dan aan, nieuwe teams zijn van
harte welkom. Ook als u vragen heeft over een
eventuele deelname, laat het ons gerust weten.
Mail dan naar: josmennink@home.nl.

Gekleurd Grijs in De Wolden
DE WOLDEN - In april staat Drenthe bol van de culturele
activiteiten tijdens ‘Gekleurd Grijs in Actie!’. In deze actiemaand
worden in de hele provincie diverse culturele activiteiten
georganiseerd speciaal voor senioren. Het aanbod varieert van
dans, theater, erfgoed, beeldende kunst tot een workshop yoga.
In de gemeente De Wolden kunnen senioren op
donderdagmiddag 19 april deelnemen aan een workshop met
speksteen. Kunstenares Elisa van den Berg helpt de deelnemers
in de Kunstwerkplaats in Zuidwolde met het maken van een
eigen beeldje. Ook in de omliggende gemeenten in Drenthe zijn
activiteiten, waaronder een workshop stamboomonderzoek in
Hoogeveen en een schilderworkshop in Meppel.Het volledige
programma van Gekleurd Grijs, met een omschrijving van de

activiteiten, wanneer en waar ze plaatsvinden, de kosten en
de verschillende vervoersmogelijkheden, staat op de website
gekleurdgrijs.nl en in het programmaboekje dat in heel Drenthe is
verspreid.
Stichting Vier het Leven, Trias Welzijn en de VOR-bus hebben
zich aan Gekleurd Grijs verbonden waardoor de activiteiten voor
iedereen goed bereikbaar zijn. Op vrijdag 20 april is iedereen
welkom op het Gekleurd Grijs Festival in Woonwijkcentrum
Holdert in Emmen.
Actuele informatie over het programma vindt u op: www.
gekleurdgrijs.nl Volg ons ook op Facebook!
www.facebook.com/gekleurdgrijs Het project Gekleurd Grijs is
mogelijk dankzij bijdragen van de provincie Drenthe, Fonds voor
Cultuurparticipatie, gemeente Emmen, Lang Leve Kunst en
RTV Drenthe.

Actualiseren brochure senioren sport
DE WOLDEN - De brochure senioren sport is een totaaloverzicht van alle sport- en beweegactiviteiten voor de wat oudere sporter in
De Wolden. Met deze brochure wil de gemeente senioren goed informeren over alle sport- en beweegactiviteiten in hun buurt.
De gemeente wil graag een geactualiseerde en uitgebreidere brochure uitbrengen.
Staat u al vermeld in de brochure? Controleer dan of uw gegevens nog juist zijn. De brochure is te vinden op dewoldensport.nl. Heeft
uw vereniging of organisatie een sport- en beweegaanbod voor senioren en staat dit nog niet in de brochure? Laat dat dan weten.
Vermelding is geheel gratis!
Wijzigingen en nieuw aanbod doorgeven
Wilt u wijzigingen doorgeven of een vermelding in de brochure? Neem dan gerust contact op met Gerdo van Dalen, sportfunctionaris
van gemeente De Wolden via telefoonnummer 14 0528 of e-mail sport@dewolden.nl.

Laat het voorjaar
maar komen!

De collecte van het Reumafonds
heeft € 1.908,94 opgebracht.
Collectanten en gevers bedankt!
Het Comité

oop
Bij elke aank
n
ontvangt u ee
druppel

Advertorial

Zuurstoftherapie pakt rimpels aan
ECHTEN – Bij Boerlanderij Beautysalon kan men van nu terecht voor een effectieve aanpak van rimpels en het verbeteren van
de verouderde, vale of doffe huid. De nieuwe behandeling, genaamd DermaOxy zuurstoftherapie, zorgt voor huidversteviging en
rimpelvermindering, zónder chirurgische ingrepen. Tijdens het Open Huis van Boerlanderij Beautysalon, op vrijdag 6 april, kan iedereen
die zich hiervoor heeft ingeschreven, een gratis proefbehandeling ondergaan.
“Naarmate we ouder worden, vermindert de toevoer van zuurstof naar de huid. Hoe minder zuurstof de huid kan opnemen,
hoe slechter de stofwisseling tussen de cellen werkt”, legt de huidspecialiste Danica Kleindienst uit. Een vale huid, rimpels en
huidverslapping is het gevolg. Met DermaOxy zuurstoftherapie wordt een betere doorbloeding, aanmaak van collageen voor een
stevige huid en effectieve aanpak van rimpels bewerkstelligd. Zuurstoftherapie kan al toegepast als de eerste rimpels/lijntjes zichtbaar
zijn.
De schoonheidspecialiste is zeer enthousiast over de methode. ‘‘De DermaOxyzuurstoftherapie spreekt me vooral aan omdat het
lichaamseigen is. Met ander woorden: het lichaam wordt zélf aan het werk gezet om actief te worden. Er komen dus geen chemische
stoffen bij kijken. Niet alleen de conditie, maar ook alle functies van de huid verbeteren. Voor het beste resultaat is het raadzaam
een kuur van zes behandelingen te ondergaan’’. Over de behandeling vertelt Danica: ‘‘De huid wordt zorgvuldig gereinigd. Met een
peeling worden de dode huidcellen verwijderd waarna de behandeling plaatsvindt met de DermaOxy; een machine die 90 procent
geconcentreerde zuurstof produceert. Met een airbrush wordt een speciaal ontwikkeld serum op het gezicht aangebracht.
Vervolgens wordt er 2 tot 3 keer zuurstof over de huid ‘geairbrushd’. De zuurstofbehandeling zorgt ervoor dat het serum dieper
in de huid aangebracht wordt. Een behandeling duurt ongeveer 20 tot 30 minuten en het resultaat is opmerkelijk: fijne lijntjes en
rimpels worden zichtbaar minder, de huid ziet er jonger uit en voelt fris aan, de vochtbalans in de huid wordt hersteld, de huid toont
levendigheid, vitaliteit en straalt weer. Ook de elasticiteit en de structuur van de huid verbetert.”
Bent u benieuwd wat DermaOxy voor uw huid kan betekenen en wilt u reserveren voor een proefbehandeling op 6 april?
Bel 06-27028503

Boerlanderij Beautysalon
Kanaalweg 5, 7932 PV Echten
info@boerlanderij.nl www.boerlanderij.nl

Ben jij de vrijwilliger die
met liefde maaltijden
serveert aan onze klanten
in ‘t Neie Punt in Ruinen?
Maak een afspraak! Wij maken
graag kennis met je en bespreken
dan de mogelijkheden met elkaar.
Janneke Schieving
adviseur informele zorg en welzijn

Tel. 06-51902154
Diever

Dwingeloo

j.schieving@zzwd.nl
Havelte

Koekange

ZZWD is de meest complete
zorgaanbieder in Zuidwest-Drenthe
Nabij

Vertrouwd

Gastvrij

www.zzwd.nl
Ruinen

Vledder

LET OP!: NATIONALE OPEN HUIZEN DAG
ZATERDAG 7 APRIL
GAAT U EEN
WONING
BEKIJKEN OF
WELLICHT
ZELFS KOPEN...?
Let op: U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold
dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur

STOTIJN

notariaat & mediation

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

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:
T: de Wijk 0522 - 440 473

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Jaarvergadering
Uitvaartvereniging “DE LAATSTE EER”
Ruinen
Op donderdag 26 april 2018 om 20.00 uur
in café Hees Brink 47 te Ruinen
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Notulen
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag secretaris
Verslag kascommissie
Financieel verslag van de penningmeester
Bestuursverkiezing:
Aftredend: dhr. H.J. Scheper (niet herkiesbaar)
kandidaat mevr. Irene Smit-Vos
Tegenkandidaten kunnen bij de secretaris
worden opgegeven tot een uur voor de
vergadering tel. 0522-472450
8. Rondvraag
9. Sluiting
Het bestuur

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld:
voor sommige activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk:
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

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 daarbij horen. 14.00 – 15.30 uur, start Bezoekerscentrum
NP Dwingelderveld, Benderse 22
‘Puntjes op de i’ in ’t Neie Punt te Ruinen
Krijgt u een foto niet bij een What’s app bericht of lukt het niet om een
app te installeren op uw tablet of laptop? Sinds enige tijd kunt u terecht
bij de vrijwilligers inlooppunt ‘Puntjes op de i’ in ’t Neie Punt te Ruinen.
Elke maandagavond van 19.00 – 20.00 uur helpen zij u graag verder
met bovenstaande, óf andere kleine, vragen rondom het gebruik van uw
tablet, smartphone of laptop. Het inlooppunt is kosteloos.

Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Openingstijden mei t/m oktober.
Groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 0522-472485
Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees
Wandelen met de boswachter, elke zondagmiddag op stap met de gids
van Natuurmonumenten. Ga mee, lekker de natuur in. Jas en laarzen aan

APRIL
Zaterdag 7 april
21.00 uur

Kwak in de bak
Dobbelspel – Café Hees

Zaterdag 14 april

Dressuurwedstrijd L.R. & P.C De Vrederuiters
Pony’s klasse B t/m M2
Clubterrein achter de brandweerkazerne
(Kloosterstraat 5)

Zaterdag 14 april
20.00 uur

Pokeren
Café Hees

Zondag 15 april

Dressuurwedstrijd L.R. & P.C De Vrederuiters
Paarden klasse B t/m M2
Clubterrein achter de brandweerkazerne
(Kloosterstraat 5)

Zaterdag 21 april
20.00 uur

Café Quiz
Café Hees

Vrijdag 27 april
20.00 uur

Koningsdag – Eiergooien i.s.m. V.V.Vo
Café Hees

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net , www.ruinen.nl
en www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op:
ruunderwaopen@hotmail.com

Bezoekerscentrum
dagelijks geopend
RUINEN - In het voorjaar begint de natuur te ontwaken. Ook in
het Dwingelderveld groeit en bloeit er van alles. De kikkers laten
zich weer zien, veel vogelsoorten ﬂuiten hun mooiste lied en
verschillende bomen hebben vrolijk kleurend bloesem. Een mooi
moment om de natuur in te gaan.
De bezoekers weer dagelijks welkom bij bezoekerscentrum
Dwingelderveld aan de Benderse 22 in Ruinen. Het centrum is
open tussen 10.00 tot 17.00 uur. De medewerkers en vrijwilligers
van Natuurmonumenten geven daar informatie over het grootste
natte heidegebied van West-Europa en hebben verschillende
wandel- en fietskaarten. Het is een ideaal startpunt voor een
leuke wandel- of fietstocht. Na een lange wandel- of fietstocht
kunnen bezoekers uitrusten in de koﬃehoek of genieten van de
vlindertuin met insectenhotel.
Ook voor kinderen is er elke dag wel iets te beleven. Er zijn
verschillende speurtochten zoals ‘Brammetje het Lammetje’
of ‘De wereld van OERRR’. Regelmatig zijn er wandelingen en
activiteiten. In veel gevallen is vooraf aanmelden nodig en kan via
www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld. Hier staat ook een
overzicht met activiteiten die de komende periode georganiseerd
worden.

Jong geleerd is oud gedaan!

Met JongWijs leert uw kind stap voor stap met bankzaken omgaan.

Komt u vóór 27 april 2018 om een gratis JongWijs pakket te openen
en stort u direct €50 op de spaarrekening?
Dan hebben wij naast het JongWijs cadeau ook nog een

bioscoopbon voor uw kind klaarliggen!
Dat maakt sparen toch direct leuk?!
Nog eens €5 extra verdienen? Vraag naar de voorwaarden!

Via onderstaand telefoonnummer kunt u ons bereiken om direct een afspraak te maken!

De Wijk
0522-476780

Ruinen
0522-472528

Zuidwolde
0528-370592

