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DE WOLDEN - Provincie Drenthe, 
Waterschap Drents Overijsselse Delta 
en zeven gemeentes slaan de handen 
ineen voor een grootschalig innovatief 
circulair project. Partijen participeren 
in het initiatief Verwaarden Groene 
Reststromen van de gebiedscoöperatie 
Zuidwest Drenthe. Doelstelling is 
om binnen twee jaar een centrale 
verwerkingslocatie te realiseren waar 
groene reststromen, zoals bermgras 
en rietsluiksel uit het Nationaal Park 
Weerribben-Wieden, worden verwerkt 
tot (tussen)product. Denk daarbij aan 
groen gas, plaat- en isolatiemateriaal en 
bodemverbeteraars. 

Door regionaal samen te werken zal 
circa 30.000 ton vrijkomend maaisel 
beschikbaar zijn om economische 
activiteiten mogelijk te maken. “In 
de afgelopen jaren is al uitgebreid 
onderzoek gedaan naar en getest met 
de mogelijkheden van verwerking”, 
aldus Jacob Heitman Directeur van de 
Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe. 
“Op fi eldlab schaal zijn de resultaten 
veelbelovend. Nu staan we op het 
punt om de samenwerking met private 
verwerkingspartijen aan te gaan om tot 
daadwerkelijke grootschalige productie en 
distributie te komen. Ook zijn we nog op 

zoek naar een geschikte locatie in de regio 
voor een bermgrashub.” 
Verwaarden van groene reststromen zal 
niet alleen bijdragen aan de circulaire 
opgave, partijen zien ook kansen voor de 
bevordering van bedrijvigheid, innovatie 
en werkgelegenheid. 

Wethouder Gerrie Hempen van gemeente 
De Wolden: “Bermgrasmaaisel is tot 
op heden een afvalproduct. Het kost 
de gemeente veel geld om dit af te 
voeren. Binnenkort krijgen we er een 
fantastisch product voor terug. Kortom: 
het is een écht win-win project. De 
gebiedscoöperatie heeft laten zien dat je 
door overheid, ondernemers en onderwijs 
samen te brengen, dergelijke projecten 
kunt aanzwengelen.” 

Naast Hempen, hebben wethouders 
van Westerveld, Midden-Drenthe, 
Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, 
Hardenberg en DB-lid Wijnen van het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta 
de intentieverklaring tot samenwerking 
ondertekend. Daarnaast is Rendo als 
beheerder van het elektriciteits- en gasnet 
een belangrijke partner. Gedeputeerde 
Jumelet van de Provincie Drenthe heeft 
het offi  ciële moment bekrachtigd door een 
eerste stuk berm symbolisch te maaien. www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Van bermgras naar groen gas
• Kiek! door Jans Schulting
• Column van JOS
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers

De volgende uitgave is 
16 juni 2021
Aanleveren materiaal uiterlijk 
8 juni 2021, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

Van bermgras naar groen gas 
in samenwerking Drenthe en Overijssel



www.hilkobakker.nl

Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,

landschapsonderhoud.

Onderhoud van:

begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

VERHUUR
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Personenauto’s

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
• pergola’s

Wolvenweg 11 | 7963 BG  Ruinen | M 06 439 94 277 | T 0522 472 442
www.hoveniersbedrĳ fsandermeekhof.nl

Westerstraat 59  7963 BB  Ruinen
06-51282183  info@frankechtenhoveniersbedrijf.nl 

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

Gerben Luten - Meppelerweg 62

elke vrijdag en zaterdag geopend

ECHTSCHEIDING |EINDE RELATIE?

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

In verband met COVID-19 

volgen wij de richtlijnen 

van het RIVM.

Met gepaste voorzorgs-

maatregelen kunt u bij 

ons terecht voor een 

bespreking en kunnen 

akten op ons kantoor 

worden ondertekend. 



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

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis
T. 06 273 285 79

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

Schoonheidsspecialiste Conny v/d Berg 
www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Ook voor permanent ontharen en huidoneff enheden verwijderen!
Achterma 15 Ruinen - tel. 06 109 686 33

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

Veldsink De Wolden | RegioBank Ruinen
Brink 41 - 7963 AB Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: ruinen@veldsink.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, 
endermologie,zonnebank, infrarood sauna, cardio / fi tness, dieet / voeding
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN
Tel.: 0522-820218 of 06 150 024 15 | www.jeanetgerding.nl

De Widt Consultancy & Accountancy
Ossebroeken 11-i, 9411 VR Beilen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
Aanleveren administratie en afspraak mogelijk op Karelspad 53, Ruinen
www.dewidt.nl

Voetencentrum Wender
Zere voeten? Ga naar de podotherapeut in Ruinen. De podotherapeut biedt 
specialistische voetzorg aan iedereen, waaronder mensen met diabetes of 
reuma, kinderen en sporters. De podotherapeut is aanwezig op de 
woensdagen in de oneven weken. Maak een afspraak via:  088 - 454 77 00 
www.podotherapeut.nl | Meppelerweg 36A | 7963 RX Ruinen

Praktijk voor Haptonomie Evert P. Luning
Zuiderlaan 142 - 7944 EJ Meppel
Tel. 06 839 754 84  -  e-mail: info@evertluning.nl
www.evertluning.nl

Koos Hulzebos Administraties
Financiële administraties, Ondersteuning startende ondernemers, 
Ondernemerscoaching, Belastingaangiften, Subsidies
Trompenweg 6 - 7963 DL RUINEN - Tel. 06 – 498 920 28
www.kooshulzebosadministraties.nl | info@kooshulzebosadministraties.nl

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.)

 1 1 2
* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag)         

 0 9 0 0 – 8 8 4 4

Glas: in de glasbak | Kleding: Kledingbox bij de COOP

Oud papier Ruinen elke 4e zaterdag van de maand

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

Dorpsbelangen Rune - Secr.: 06 300 83 521 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

Tandartspraktijk Ruinen
Groene Weg 6 - 7963 BX Ruinen - Tel. 0522-471947
Tijdens avonduren en weekenden is de dienstdoende tandarts voor 
spoedgevallen bereikbaar via telefoonnummer: 0900-7900 790

Dierenarts De Wolden
Tel. 0522-471221 of 0528-371291

FyXsio Fysiotherapie Ruinen. Meppelerweg 36a
Praktijk gespecialiseerd in spier-gerelateerde klachten.  Dry needling |
Neurokinetische therapie | Revalidatie (o.a. nieuwe heup, nieuwe knie) 
Contracten met alle zorgverzekeraars. Ernst Holwerda: T. 06 291 886 82
Wouter Holwerda: T. 06 810 759 32 | info@fyxsio.nl |www.fyxsio.nl

Verloskundigenpraktijk Hoogeveen
Dr. G. H. Amshoff weg | 1-4 | 7909 AA Hoogeveen | Tel. spreekuur: ma. t/m vr. van 
12.00-13.30 uur: 0528-286288 Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-523 445 48
info@verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl
www.verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4  7941 CA Meppel   www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.00 tot 12.00 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 0522-745245

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

Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie I. Smit, Hinkenkamp 41, 7963 DD Ruinen.
E-mail: dle.ruinen@gmail.com | Website: www.delaatste-eerruinen.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

WAAR MOET IK ZIJN?BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

JouW BEDRIJF OOK OP DEZE PAGINA?

info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134



KIEK! JANS SCHULTING

boetserende boeren
Jans Schulting ging weer op pad, zag dat de boeren in het 
buitengebied weer mooi werk hebben geleverd en legde dat 
met zijn camera vast.
Meer werk zien van Jans? Kijk op zijn fb-pagina!

Familieberichten

Het is ongeloo� ijk stil en leeg, maar mooi 
zijn de herinneringen aan

Henk Smink

Voor de vele blijken van belangstelling en 
medeleven in welke vorm dan ook, 
ondervonden na zijn korte ziekbed

en overlijden, 
betuigen wij onze oprechte dank.

  
  Jannie Smink – Prins

  kinderen
  kleinkinderen

Ruinen, mei 2021

waopenties

TE KOOP
Gezondheidszadel voor fi ets of E-bike 

2-delig en verstelbaar 
Info: R. van Tarry
T. (0522) 473 584



ColumnJOS

AMBTENAREN

Humor is een mooi ding mar niet alleman zit er vol mit. 
Ook ambtenaren niet allemaole. Bleek oons een toertie 
elene toen wij te maken kregen mit zoas ze det neumt de 
ambtelijke meule. Van de meensen op kantoor waor wij de 
bool verzekerd hebt kregen wij een bericht. Daorien stunt 
det alle trekkers registreerd mut worden aj er nog mit op 
de straote wilt jakkeren. Now bebbe wij al jaoren een old 
trekkertie; er is mit emeejd, eheujd, pakkies van t laand 
ehaald en de leste jaoren stiet det mooie roje trekkertie ien 
de schure. Te wachten tut het volksfeest want dan mag e 
jaorlijks nog veur een versierde wagen jagen. Aj er de straote 
mit op wilt an mut det dink dus registreerd worden. Zal ien 
de toekomst wel belasting over betaald mutten worden..doet 
ze niet veur niks....zee mien man zoer.

Affein, een formulier ienvullen via internet..det gelokte. 
Mar as bericht trogge kregen wij van de deenstdoonde 
ambtenaar een verzeuk of wij het vin nummer wel opneej 
wollen sturen en dan op de foto want ze vunden het jaortal 
en het mark van t olde dingie niet bij mekare passen. Now 
heb ik gien kennis an vin nummers; ik hebbe ook weinig 
verstaand van internetzaken. Ik kan ik wel wat internetten 
mar een foto maken op mien tillefoon en det dan via internet 
bij de rieksdeenst van die ambtenaar kriegen det giet mij net 
eem te wied. En mien man internet niet die interniet. Dan bin 
ie de kiender neudig.

Die hebt een overdaod an humor. Oonze zeune meuk een 
hele riege fotos van het trekkertie, stuurde det via internet 
naor de ambtenar en schreef det hij hoopte det de man 
een groot fotoalbum hef..en raod ies wat? Dreej dagen 
later het verzeuk umme de varve die bij de restauratie van 
het oldtimertie gebruukt is vot te krabben want het vin 
nummer was nog niet goed leesbaar. Oonze zeune an t 
krabben, fotograferen en deursturen. Mar de ondeugde stak 
um over de arg lange en meuizaome ambtelijke route; hij 
fotografeerde ook  mien man en stuurde die foto  mit. Mit 
de mededeling det dit de eigenaar was en det die geern wol 
weten of hij ook oormarken ien kreeg en wanneer dan.

Het bleef een paar week stille. Toen kwamp er een breef van 
dezölfde ambtenaar mit neeje verzeuken; de trekker was niet 
helemaole dudelijk an de ene kaante en daorumme har hij 
twieffel over het mark. Wij weet niet beter dan det het een 
McCormick is. Niks gien antwoord over de oormarken!! Neeje 
serie foto’s emaakt en op estuurd. De deensen warkt daor 
dunkt oons naost mekaar en niet mit mekaar want naost 
het geharrewar mit die ambtenaar kregen wij officieel van 
die rieksdeenst de mededeling det wij veur tweej trekkers 
registratie hadden an evraogd.

Wij keken mekaar bliede an; oonze trekker har volgens 
de deenst een jonkie ekregen? Op de vraoge daorove 
kregen wij gien antwoord; wel lag een dag of wat later de 
goodgekeurde registratie ien de busse; gien letter meer over 
de tweejde registratie, het vin  nummer en de oormarken. 
Jammer; wij kregen er n et aordigheid an. Daor hadden ze op 
zo’n duf  kantoor toch ook wel even over kunnen glimlippen. 

Humor? Nee niet echt. Een kameraod van mien man 
(ambtenaar) zee: Wat hej toch tegen ambtenaren.
Ze doet jao niks....Tja..

JUNIMAAND
JURKENMAAND

20%
korting
op elke
jurk!

Herhaalreceptenlijn
0522 470 023 of via
praktijkruinen.praktijkinfo.nl

AAN ALLE PATIËNTEN VAN
HUISARTSENPRAKTIJK

RUINEN

Wilt u uw herhaalmedicijnen ruim 
voor de zomervakantie bestellen? 

bij voorkeur in de maand juni 

Openingstijden
- ‘s morgens van  8.00  - 10.00 uur
- ‘s middags van 15.00 - 17.00 uur

Bij voorbaat dank

Team Apotheek Ruinen



KERKDIENSTEN

COLOFON
Informatie en opgave advertenties
info@ruunderwaopen.nl
Annetta Dekker - T. 06 143 63 134

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 16 juni 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

DINSDAG 8 juni 2021, 17.00 uur
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.
Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Boetiek de Smederije, Westerstraat 12 Ruinen.

Uitgave AD Drukwerk & Design
 www.addwingeloo.nl
Redactie & 
Vormgeving Annetta Dekker

Druk De Reest Multimedia
Verspreiding B&L Verspreidingen
 Klachten over de verspreiding
 klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

Zondag 6 juni
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. M.Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-
Feenstra

Zondag13 juni
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Drs. L.W. Jansen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-
Feenstra

Kerkdiensten in de Mariakerk
Vanaf mei worden er weer wekelijkse kerkdiensten 
gehouden in de Mariakerk in Ruinen.  Daarbij moeten wij 
ons aan het protocol houden. Dat betekent dat we de 
afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden.  Daardoor 
zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. Om 
ons hier aan te houden moet u van te voren een plaats 
reserveren. 

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u dit doorgeven 
aan Johan Platen op tel. nr. 06 128 780 66, uiterlijk de 
vrijdag voor de dienst voor 20.00 uur.
In de dienst mag er nog niet gezongen worden.it is onder 
voorbehoud van de coronamaatregelen.

Inzamelingsactie voor de 
Voedselbank 
“Oog voor voedsel, hart voor mensen“

DE WOLDEN - Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven 
onder de armoedegrens. Wist je dat niemand honger hoeft te 
hebben als we voedseloverschotten aan hen geven? Dat is goed 
voor mens en milieu. De voedselbanken delen elke week eten 
uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Bedrijven, 
instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel 
en diensten.

Zaterdag 5 juni a.s. organiseert Diaconaal Verband De Wolden een 
inzamelingsactie bij de supermarkten in Ruinerwold, Koekange, 
De Wijk en Zuidwolde. ‘Wij gaan produkten inzamelen voor de 
voedselbank die zij goed kunnen gebruiken voor het maken 
van de voedselpakketten. Het ontbreekt hen vaak aan houdbare 
levensmiddelen, zoals rijst, pasta’s, soep, thee/koffi  e, maar ook 
wasmiddel. Wij gaan vooral deze produkten voor hen inzamelen’, 
aldus een van de organisatoren. Zaterdag 5 juni a.s. staan er 
vrijwilligers voor de winkel om je te helpen bij het kopen van de juiste 
artikelen. Na deze afgerekend te hebben, kun je ze bij hen inleveren 
voor de voedselpakketten. Uiteraard worden 
de coronaregels deze dag in acht genomen.

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

ZOEK JIJ
VAKANTIEWERK & WERK

IN DE WEEKENDEN?

Theehuys Anserdennen
Schapendrift 1 • 7964 KE Ansen

Ben jij van nature een positieve en harde werker, 
kun je jezelf goed motiveren en vind je het heerlijk 
gasten te ontvangen en in de watten te leggen, 
dan horen wij graag van je!

Via mail aan theehuys.anserdennen@planet.nl of
bel naar Renske T. 06 575 858 17



WAT GAAN WE DOEN?ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

MEER INFO
- www.ruinen.nl
- www.ruinenalert.nl
- www.dorpshuisruinen/activiteiten

Evenementen en activiteiten in Drenthe vind je 
op de website www.drenthe.nl of download de 
handige drenthe-app.

Evenementen voor deze rubriek kun je 
aanmelden op: info@ruunderwaopen.nl
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

Oud ijzer en recycle-actie
OOSTEINDE - Belangenvereniging Oosteinde organiseert 
wederom een oud ijzer en recycle-actie.  Deze actie vindt 
plaats op de laatste zaterdag van de maanden: januari, maart, 
mei, juli, september en november vanaf 9.00 tot 12.00 uur. 
In het eerste jaar hadden we alleen de mogelijkheid om oud 
ijzer in te leveren en daar is de inlevering van elektrarecycling 
bijgekomen. Alles waar een stekker aan zit kunt u bij ons 
inleveren waarna wij zorgen voor een correcte recycling van de 
materialen. 
• 31 juli
• 25 september • 27 november
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de 
belangenvereniging:  via de mail belangenvereniging.oosteinde@
gmail.com of telefonisch met Edwin Weide 06–23 79 23 29. Mocht 
u niet in de gelegenheid zijn om de materialen zelf te brengen dan 
kunt u ook contact opnemen door een mail te zenden. 

HOEZIE VEUR DE 
VOGELTIES
Zie vindt er voer as ze hongerig bint,
Aj ’t vol stopt met lekkere dingen
Zie eet de boekies dik en rond
En gaot van bliedschup zingen

Het is in ’t hoezie de hele dag drok
Ie heurt ’t gefl uit van de mezen
Zie roept de aandere vogelties toe
“kom jonges, hier moej nou wezen”

’t Koolmeezie wupt haostig ’t voerhoezie in
En pikt drok in een pindadop gaoties
’t pimpeltie huppelt hèn en weer dèn
En pruuft van de lekkere zaodties

Een roodbörzie wacht ongedurig of,
Zie zöl wal een spekzwaortie willen
Nog evenpies dan is zie ok an de beurt
En kan ze ok de honger wat stillen

Zo vliegt de vogelties of en an
Fijn dat ze zo’n voerhoezie weten,
Want as ’t kold is of hagelt of sneit
Kunt ze daor schoelen en eten

Zörg wij goed veur de vogelties opboeten
Zult ze oens in ’t veurjaor fl uitend begroeten 

  Janny Kok-Wolbers

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 april t/m 31 oktober dinsdag t/m zondag 
geopend van 10.00 – 17.00 uur.  1 november t/m 31 maart 
woensdag t/m zondag 10.00-17.00 uur..
In de schoolvakanties: dagelijks geopend van
10.00-17.00 uur Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: 
voor activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op
www.nm.nl/bcdwingelerveld of
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

Zwembad Ruinen
Voorseizoen 1 mei t/m 8 juli
Maandag 14:15 – 17:00 uur
Dinsdag  07:00 – 10:00 uur & 14:15 – 20:00 uur
Woensdag 07:00 – 10:00 uur & 14:15 – 20:00 uur
Donderdag 07:00 – 10:00 uur & 14:15 – 20:00 uur
Vrijdag  07:00 – 10:00 uur & 14:15 – 17:00 uur
Zaterdag 13:00 – 17:00 uur
Zondag  13:00 – 17:00 uur
www.zwembadruinen.nl

Schaapskudde Ruinen 
Kijk voor actuele info op
www.schaapskudderuinen.nl

Korenmolen de Zaandplatte 
Kijk voor info op www.zaandplatte.nl

Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen blijft tot nader te bepalen datum gesloten.
Voor info: www.stichtinghistorievanruinen.nl

Tourist Info Ruinen
Galerie Femke-Anne
Brink 5 Ruinen, T. 06 143 481 08
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag 9.30-17.00 uur, dinsdag en zondag 13.00-17.00 uur.
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Meer informatie
www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

HOOG RENDEMENT GLAS

DUURZAAM EN

ENERGIEBESPAREND

           

AIRCO CHECK

PCA Gewoon Goed!

Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3

7921 VM Zuidwolde
T. 0528 371 227

www.wemmenhove-peugeot.nl

Laat uw airco
op tijd controleren


