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Passie op het Platteland
winnaar Raspaard 2021
DE WOLDEN - Uit handen van
burgemeester Inge Nieuwenhuizen
ontvingen Vera Vos en Manon Hessels
van het project Passie op het Platteland
afgelopen week Raspaard 2021.
Maar wat is Passie op het Platteland
eigenlijk? Als we hier in onze omgeving
wonen, dan hebben allemaal toch
passie op en voor het platteland?
En waarom moet er dan een platform of
project van gemaakt worden?
De redactie van ‘t Ruunder Waopen ging
op zoek naar antwoorden en kwam
terecht op een mooi vormgegeven
website.
Over het project
Passie op het Platteland is een project
voor en door jongeren op het platteland.
Vormgever Vera Vos (22, De Wijk),
filmmaker Manon Hessels (26, Ruinen)
en jongerenwerker Mascha Konterman
(29) rijden met een knalgele bus langs
de jongeren op het platteland. Er wordt
namelijk verondersteld dat jongeren
veelal wegtrekken en dat er niets te
beleven valt, maar niets is minder waar.
Jongeren op het platteland
‘De Wolden is een uitgestrekte
plattelandsgemeente, waar jongeren
soms ver van elkaar vandaan wonen. ‘We
gaan op zoek naar de jonge generatie
op het platteland om hun verhalen,
meningen, passies in beeld te brengen en
te delen met elkaar! Met onze eigen bus

● Particuliere schadeverzekingen
● Zakelijke schadeverzekeringen
● Hypotheken
● Bankzaken - RegioBank

en thuishalte rijden we naar de uiterste
uithoeken van De Wolden!’

W www.veldsink.nl | E ruinen@veldsink.nl

Wat doen jongeren hier zoal? Wat is hun
relatie met het platteland?
Er gebeurt hier van alles! Je moet het
alleen wat meer opzoeken en dát is
precies wat wij gaan doen!

T 0522 47 25 28
Brink 41 7963 AB Ruinen
maandag t/m vrijdag
open van 09.00 tot 16.00 uur

Via bellen, social media en live
gesprekken, zetten we een soort
kettingreactie in gang. Zo hopen we via
via en ons kent ons steeds meer jongeren
te bereiken. Uiteindelijk bundelen we deze
informatie in een interactieve kaart, een
webserie en een social media platform om
zo de jongeren een podium te geven en
met elkaar te verbinden’.
Het 3-tal van makers werkt samen met
een groep jongeren die d.m.v. hun passie
ondersteuning biedt aan het project. De
jongeren laten zien dat wonen op het
platteland meer inhoudt dan het beeld
‘boeren op klompen’ en dat je ook als
jongere je passie/beroep in alle vrijheid en
ruimte kunt beleven op het platteland.
Op hun zoektocht in de gele VW bus werd
o.a. Ruinen aangedaan voor interviews
met Ine Zegeren, Nora ‘t Hart en
Gijs Broeksma.

passieophetplatteland.nu

Wat lees je zoal in deze
uitgave?
• Passie op het Platteland winnaar
Raspaard 2021
• Kiek! door Jans Schulting
• Landschapsbeheer Drenthe
• Column van Sander
• Kerkblad Om de Ruiner Toren
• Nieuws uit de Wolden
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
De volgende uitgave is
23 februari 2022
Aanleveren materiaal uiterlijk
15 februari 2022, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

©De Wolden

www.ruunderwaopen.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.
Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.
Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

www.hilkobakker.nl

VERHUUR

enauto’s
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Person

T. 0528 251 504

Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

www.verschoma.nl | info@verschoma.nl
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BRILLEN VOOR JONG & OUD,
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bij de Smederije
drie dagen lang de laatste opruiming met
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KORTING

P.S. de nieuwe collectie druppelt binnen!

Westerstraat 12 | Ruinen
T. (0522) 473 240

Maandag: gesloten
Di. t/m vr.: 9.00 - 17.00 uur | Za.: 9.00 - 12.00 uur

Oosterstraat 2 • Ruinen • 0522-473328
info@optiekruinen.nl • www.optiekruinen.nl

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE
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 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

Een gewonde ree gevonden?

Bel 24/7 de Valwildregeling T. 06 192 405 55

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
Alteveerstraat 136 | 7907 AC Hoogeveen | Tel. spreekuur: ma. t/m vr. van 12.0013.30 uur: 0528-447012. 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

Steunzolen en Inlays

Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022
www.laurensvanvenrooij.nl

WAAR MOET IK ZIJN?

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 huidoneffenheden 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 / fitness, 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
Bezoekadres: Het Nieuwe Raedthuys, Brink 19a - 7963 AA Ruinen
www.kooshulzebosadministraties.nl | info@kooshulzebosadministraties.nl

Moojet Beauty&More

Schoonheidssalon | Huidverbetering | CENZAA producten
Kloosterstraat 3a | 7963 AH Ruinen | Afspraak maken: T. 06 229 852 29
info@moojet.nl |www.moojet.nl

Kracht van kunst

Expositie Atelier | Kloosterstraat 10 | Ruinen
Natuurlijke materialen ambachtelijk samen
Bijzondere projecten gerealiseerd door Antoinette Cremers |
T. 06 538 919 78 | info@antoinette-art.nl

Grondsels Marke, winkel voor agro, kamperen en outdoor

Alles voor huis- en boerderijdieren, stal, tuin, elektrische accu-kruiwagens,
stalstrooisels, camper en kamperen, heel veel bordspellen, outdoor kleding,
werkkleding, schoenen, laarzen, klompen, ijzerwaren en nog veel meer.
Grondselweg 10 |9418 TP Wijster | tel. 06 229 03 449 | 06 4999 6314
www.grondsels.nl | info@grondsels.nl

JouW BEDRIJF OOK OP DEZE PAGINA?
info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134

KIEK!

JANS SCHULTING
Pech, pech, pech, de leukste
meester is nu definitief weg!
RUINEN - Na bijna twintig jaar aan Integraal Kindcentrum
‘t Oelebröd verbonden te zijn geweest, heeft meester Paul een
nieuwe uitdaging gevonden op Stad en Esch in Meppel en wordt
hij ‘meneer Smid’. Vrijdag 21 januari jl. was er een drive through
op de parkeerplaats van De Marse georganiseerd om afscheid te
nemen van meester Paul.
Meester Paul van groep 8, werd die dag met de fiets opgehaald door
de juffen Carolien en Annemieke. En in Ruinen aangekomen stond
daar de trekker van de familie van der Vegt klaar met muziek mogelijk
gemaakt door Speeltuinvereniging Ravotti.
Op het plein hebben de kinderen in groepjes uiteraard gedanst op
meester Pauls favoriete muziek. Daarna hebben alle klassen om beurt
een poosje gegymd met meester Paul en hadden ze allemaal een Ajax
gerelateerd cadeautje zoals Ajax-zeep en-spray, rood-witte sponsjes,
rood-witte afwasborstels, maar ook een sjaal, stickers en vaantje van
Ajax voor meester Paul.
Meester Paul had voor alle kinderen een lekkere verrassing.

verhuisd
VERHUIS

bericht

Ik ben per 1 januari
verhuisd naar ‘t Neie Punt
Jan Wierengaweg 71 | 7963 CM Ruinen
Geesje Bennink-Westerbrink

Bedankt!
Alle warme belangstelling, steun en medeleven
in welke vorm dan ook, in de afgelopen jaren en
na het overlijden onze moeder en oma

Marry Pries-Slagter
hebben wij bijzonder gewaardeerd. Wij willen
iedereen daarvoor hartelijk bedanken!
Kinderen en kleinkinderen
Ruinen, februari 2022

Meester paul in de spotlights

Het afscheid van meester Paul werd vastgelegd door
Jans. Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

VAN SANDER
Snoeicursus jonge
hoogstamfruitbomen
REGIO - Landschapsbeheer Drenthe organiseert in de periode
februari – april drie cursussen over het snoeien van jonge hoogstamfruitbomen. Fruitbomen leveren een belangrijke bijdrage
aan de soortenrijkdom in Drenthe. Zo vinden diverse diersoorten
er voedsel en biedt een boomgaard onderdak aan onder andere
de steenuil. Om fruitbomen op de juiste wijze te onderhouden en
de groei van fruit te stimuleren, is juiste kennis daarover noodzakelijk.
De snoeicursus gaat in op het onderhoud van jonge fruitbomen. In de
eerste jaren na de aanplant is het namelijk belangrijk om de boom de
juiste vorm mee te geven. Op die manier wordt de vruchtgroei gestimuleerd en kunt u na verloop van tijd genieten van heerlijke appels of
peren. Wist u bijvoorbeeld dat een appelboom een appelvorm moet
krijgen en een perenboom een piramidevorm?
Waardevolle cultuurhistorie
Van oorsprong hadden veel boerderijen in Drenthe een boomgaard
die bestond uit verschillende soorten (hoogstam)fruitbomen. Vanwege de waardevolle bijdrage aan het streekeigen karakter stimuleert
Landschapsbeheer Drenthe de inrichting en onderhoud van boomgaarden.
Cursus
De eerste cursus wordt online en op twee avonden gegeven. Deelnemers leren meer over de ontwikkeling, de verschillende beheermogelijkheden van hoogstamfruitbomen en de best mogelijke snoeiwijze.
Ze krijgen inzicht in de theoretische achtergronden van het snoeien
en ontvangen praktische tips. Tevens wordt aandacht besteed aan
bodem en bemesting. Na afloop van de eerste avond krijgen de deelnemers huiswerk mee ‘naar huis’. Dit kunnen ze de week erna inleveren
en vragen stellen, eventueel aan de hand van foto’s. De cursus wordt
gegeven door Karin Edens van snoeibedrijf De Boomgaard. De tweede
en derde cursus hoopt Landschapsbeheer Drenthe weer op locatie te
kunnen geven. Hierover volgt binnenkort meer informatie.
Data en tijd
Cursus 1: donderdag 10 en 17 februari, 19.30 – 21.30 uur
digitale inloop: 19.15 uur
Cursus 2: donderdag 3 en zaterdag 5 maart
op locatie in de gemeente Tynaarlo
Cursus 3: donderdag 31 maart en zaterdag 2 april
op locatie in de gemeente Westerveld
Opgave
U kunt zich via de website van Landschapsbeheer Drenthe
www.lbdrenthe.nl aanmelden voor één van de cursussen.
Het aanmeldformulier vindt u in de agenda. Deelname aan de cursus
is gratis voor vrijwilligers van Landschapsbeheer Drenthe.
Niet-vrijwilligers betalen een bijdrage, inclusief cursusmateriaal.
Per cursus geldt een maximaal aantal deelnemers van 20 personen.
Let op! Inschrijven voor de cursus kan tot en met de maandag voordat
de eerste cursusdag plaatsvindt.

Column

IEMAND UIT HET DORP AAN DE JAS KUNNEN TREKKEN,
DÁT IS GEMEENTEPOLITIEK
Ik neem u mee terug naar een
ochtend in februari 2020.
Corona werd toen alleen nog
gedronken. Een gelukkiger tijd
voor velen van ons, als we eraan
terugdenken. Niet voor een van
onze dorpsgenoten.
Die morgen is hij in alle vroegte op
de fiets gesprongen.
De man is er klaar mee. Hij wil hulp.
Opgenomen worden, het liefst. Al weken, maanden, kampt hij
met psychische problemen. Om het minste of geringste slaan
de stoppen door. Slapen doet-ie nauwelijks meer. Hij verloor
daardoor zijn baan en zijn rijbewijs.
De problemen stapelen zich op.
Steeds doet hij een beroep op gemeente De Wolden, die dan
sinds een paar jaar belast is met zorgtaken. Steeds krijgt hij nul
op rekest. Tijd om een daad te stellen, uit pure wanhoop.
Bij het gemeentehuis gooit hij zijn fiets neer en slaat hij dertien
ruiten in. Al op de terugweg wordt hij aangehouden.
Hij bekent meteen. ‘Er wordt niet naar me geluisterd. Als ik het
had opgekropt, had ik misschien wel veel meer aangericht.’
Een paar maanden later hoor ik dit aan in de rechtbank van
Assen. Het probleem is mij duidelijk: de man is het probleem
geworden van de gemeente, waardoor de gemeente ook
meteen zijn probleem werd. Ruiten inslaan is niet goed te
praten, maar iemand laten stikken evenmin.
In 2015 kieperde ‘Den Haag’ veel zorgtaken over de schutting
naar gemeenten. Alleen vergaten ze erbij te zeggen hoe
ontzettend ingewikkeld het zou gaan worden. Ze hoefden niet
veel zorg zelf uit te voeren, ze kochten het in bij bedrijven en
specialisten. Gevolg: gemeenten gingen niet over de inhoud,
maar hadden er ook niet bijster veel verstand van. Hoe dan ook
draaiden ze op voor de facturen. En, het meest schrijnende,
ome Staat had er geen envelop met geld bijgedaan toen de
taken werden overgedragen.
En zoals dat gaat op ieders rekening: zaken waar ineens meer
geld naartoe moet, gaan ten koste van andere dingen. Een
jongere die hulp nodig heeft, kun je moeilijk zorg ontzeggen.
Dus het mes ging in buurthuizen, zwembaden, andere publieke
voorzieningen. Juist die dingen waar gemeenten in mijn boekje
over moeten gaan.
Maar ze zijn gedegradeerd tot bijrijder van de buschauffeur,
in dit geval ons kabinet. En de gekozen raadsleden, die het
naast hun gewone baan moeten doen in onze gemeente? Die
hebben steeds meer moeite om het allemaal nog op een rij te
krijgen.
Wat zegt dit alles over komende gemeenteraadsverkiezingen?
Waar gaan die over, in De Wolden? Inmiddels over álles, ben ik
bang. De eerste partijprogramma’s die ik heb gezien, verzanden
in algemeenheden. Nauwelijks concrete zaken. Juist van die
zaken waardoor mensen juist betrokken raken bij gemeenten.

Landschapsbeheer Drenthe
www.lbdrenthe.nl

Om het nog een verder-van-uw-bed-show te maken:
met Gea Leffers en Tjalling de Wit verliest Ruinen twee
raadsleden na de verkiezingen. Het is nog maar zeer de vraag
of er dorpsgenoten voor terugkomen. Ze staan nauwelijks op
verkiesbare plekken. En dat is een probleem. Iemand in de
buurt aan de jas kunnen trekken die voor jou het verschil kan
maken, dát is gemeentepolitiek.
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Ds. M. Boersma
ds.markboersma@pkn-ruinen.nl
tel. 06-51901144
mevr. B. Huizenga-Veld
Oldenhave 4, tel. 0522-472631
Johan Platen, tel. 06-12878066
Hulp/ informatielijn
tel. 06-20425585
margriet.middelbrink@gmail.com
www.pkn-ruinen.nl
www.facebook.com/
PknRuinenMariakerk
info@pkn-ruinen.nl

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner
Toren graag inleveren vóór of op vrijdag 28 januari 2022.
Bij: redactieodrt@pkn-ruinen.nl
MEDITATIE
Krommunicatie

‘Een goed verstaander heeft aan één woord genoeg’. Je hebt
niet altijd veel woorden nodig om elkaar te begrijpen. Maar het
overkomt mij toch wel geregeld, dat ik op bepaalde punten
iemand naadloos aanvoel, maar op andere vlakken totaal voorbij
leef aan wat die andere bezighoudt.
Goede communicatie, het is zo belangrijk en het gaat zo vaak
mis. Het volgende verhaal uit mijn defensietijd zal ik nooit
vergeten. Vanuit onze basis in Zuid-Irak gingen we met een
patrouille naar een internationale basis in de Poolse sector, dicht
bij de stad Al Hilla. Op het kamp bevond zich de resten van het
oude Babylon. Bij voorbeeld de fundamenten van de paleizen
van Nebukadnezar. Daniël was here! We bezochten een handvol
Nederlandse militairen, werkzaam in de staf. Eén of twee
namen we mee terug voor verlof. Een majoor vertelde over de
spraakverwarringen op de internationale staf.
Dit voorbeeld blijft me bij: er werd een keer enorm gevochten
bij de stad Al Kut (ik verzin het niet). Daar zaten Oekraïense
militairen. Er werd hulp ingeroepen van Amerikaanse
gevechtsvliegtuigen. Die kunnen alleen bommen gooien
met hulp van waarnemers aan de grond, in dit geval collega’s
uit Oekraïne. De F-15’s waren opgestegen en in no time bij
het doelgebied. Dan moet er contact gelegd worden met de
collega’s aan de grond. De Amerikanen konden geen Oekraïens
verstaan en andersom ging ook niet. Zodoende werd de
missie afgebroken. Alles draait om elkaar kunnen verstaan
en begrijpen. Een mooiere illustratie van een Babylonische
spraakverwarring kon ik niet krijgen in Babel. Helaas was dit niet
het enige voorbeeld. Samenwerken en communiceren, het is
een kunst apart en het vergt veel.
Tot slot de onderwijzer in mij: waar lezen we in de bijbel het
verhaal van de torenbouw van Babel?
Mark Boersma

Mark Boersma

SPREEKUUR DOMINEE

Ds. M. Boersma houdt op vrijdag van 13.00–14.00 uur
spreekuur in de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen.
U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN

De kerkdiensten zijn weer te bezoeken vanaf 30 januari 2022,
ook online zijn ze te volgen via de website www.pknruinen-nl.
We houden nog wel anderhalve meter afstand en we dragen bij
het komen en gaan de mondkapjes.

Zondag 13 februari, 10.00 uur
voorganger: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
Zondag 20 februari, 10.00 uur
voorganger: ds. M. Boersma
Zondag 27 februari, 10.00 uur
voorganger: ds. T.J. Braam uit Wittelte
Zondag 06 maart, 10.00 uur
voorganger: ds. M. Boersma
Dienst in ‘t Neie Punt
Zaterdag 12 februari, 18.30 uur
voorganger: mevr. A. Vermaas
Zaterdag 12 maart, 18.30 uur
voorganger: mevr. G. Bijl
KERKRENTMEESTERS

Kerkbalans 2022, in de loop van februari wordt zoals gebruikelijk
de envelop voor de Kerkbalans 2022 weer bezorgd, waarbij
we hopen dat er dit jaar een mooi bedrag mag binnen komen.
Helaas hebben we in 2021 moeten constateren dat het bedrag
wat binnen is gekomen aanzienlijk lager is. Wij hadden in 2020
nog € 55.000,= maar helaas in 2021 maar € 47.500,=. Misschien
dat het te maken heeft met het feit dat we de toezeggingen
vorig jaar niet hebben kunnen ophalen i.v.m. Corona, maar we
zijn er wel van geschrokken. Hopelijk zal het dit jaar weer een
hoger bedrag zijn.

MARIAKERK

De PKN gemeente in Ruinen is geen uitzondering op de
landelijke ontwikkelingen. Met een teruglopend ledenaantal en
een steeds moeilijker rond te krijgen begroting heeft de PKN
gemeente besloten dat er wat moet gebeuren.
De erediensten worden door een kleiner aantal kerkleden
bezocht en de huidige kerkzaal is in de winter te groot en te
moeilijk te verwarmen om prettige erediensten te houden.
Naast de Mariakerk heeft de gemeente de achterliggende
pastorie en zalencentrum ‘de Bron’ in eigendom en gebruik.
De ontmoeting van de gemeente vindt na de dienst plaats in
de Bron, maar hiervoor moet men 200 meter lopen waardoor
veel kerkbezoekers afhaken. Ook dienen nu twee gebouwen
verwarmd en beheerd te worden.
De kerk wordt gebruikt voor rouw en trouwdiensten maar,
omdat het kerkgebouw slechts 1 toiletje heeft zijn de faciliteiten
onvoldoende. Ook voor ander denkbaar gebruik is het
kerkgebouw niet voldoende uitgerust.
Daarom heeft de kerkenraad besloten de Mariakerk
multifunctioneel te maken zodat het gebouw toekomstgericht
door de gemeente kan worden gebruikt maar dat ook andere
partijen dit gebouw willen gaan gebruiken.
De Mariakerk zal dus niet meer alleen voor de kerkdiensten
worden gebruikt maar er zullen tal van activiteiten gaan
plaatsvinden zoals cultureel programma (muziek, dans,
beeldende kunst enz.) maar ook exploitatie in samenwerking
met locale ondernemers (bijvoorbeeld een symposium/ congres
enz.).

Vervolg Mariakerk
Middels een interactief overlegproces met dorpsgenoten,
locale ondernemersverenigingen enz. zal de werkgroep
multifunctionaliteit een nieuwe programmering samenstellen.
Het doel is dat het gebouw veel meer wordt gebruikt en
van betekenis zal zijn voor alle bewoners van Ruinen en
daarbuiten.
Om dit multifunctioneel gebruik mogelijk te maken, zal een
deel van de ruimten onder het orgel verbouwd moeten
worden en dient er een bijgebouw aan de achterzijde van de
kerk te worden geplaatst. Hierdoor kan de focus in gebruik
en instandhouding op de Mariakerk worden gericht en kan
‘de Bron’ worden afgestoten of op een andere manier worden
gebruikt.
Wij zijn met diverse overheidsinstellingen in gesprek in
samenspraak met Daad architecten. De Mariakerk is een
monumentaal gebouw waardoor we niet maar zo iets kunnen
wijzigen of aanbouwen. Ook hebben we al diverse gesprekken
gevoerd met de gemeente en de provincie.
Binnenkort hopen we de gemeente voor een inloopmorgen
uit te nodigen in de kerk en de plannen toe te lichten. Door
Corona is dit uitgesteld maar we verwachten dit in de loop van
eind februari, begin maart te kunnen organiseren.

Wij herdenken

Hendrika Wilhelmina Brasjen
* 13 augustus 1942

† 25 november 2021

Hendriek overleed op donderdag 25 november op
79-jarige leeftijd na een moedig en waardig gedragen ziekte.
We herdenken haar als een zeer betrokken vrouw in de
kring van onze kerkelijke gemeente. Jarenlang was ze een
geweldige kosteres en regelde allerlei zaken hier in de
kerk en in de Bron met een goed gevoel voor stijl. Ook de
zondagschool heeft ze lange tijd meegedragen door haar
inzet en creativiteit, met passie voor de kinderen; met name
als die op een of andere manier een achterstand hadden.
Hendriek had dan ook een scherp oog voor de nood van
medemensen in het algemeen, ook buiten de kerkmuren.
Zo had zij een sociale antenne voor mensen dichtbij en ver
weg. Zij nam trouw deel aan de bijbelgespreksgroep.
Nadat ze eerder ziek was geweest in de jaren 90 en er veel
veranderde in haar leven, bleef ze actief zoeken naar de zin in
het leven en kreeg ook haar geloof een wending. Wat mooi,
dat ze dat in innige verbondenheid met onze gemeenschap
bleef beleven.
We denken aan haar kinderen, Bernhard met Rita en Herwin,
haar kleinkinderen en achterkleindochter Lauren. Wat mooi
dat ze het laatste half jaar nog heeft kunnen genieten van de
kleine Lauren. Ook de overige familie en nabestaanden willen
we in onze gebeden aan de hemelse Vader opdragen.

KNGF
opent
werelden
Help mee en
steun ons met uw
nalatenschap

Ds. Mark Boersma

geleidehond.nl/erfenis

Spreuk van de maand

“Je hoeft niet altijd hetzelfde standpunt te verdedigen,
niemand kan je verhinderen om slimmer te worden.”

-Konrad Adenauer

Redactie Om de Ruiner Toren

politiek!

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s.
is er op deze plaats ruimte voor persberichten (geen werving)
van de verschillende politieke partijen in onze gemeente

PvdA De Wolden vindt
onderzoek naar Ooievaars
overbodig

Wellicht is het tijd voor een nieuwe frisse wind door het
gemeentebestuur in De Wolden, waarbij we de Ooievaar maar even
moeten laten vliegen.

DE WOLDEN - De fractie van de PvdA De Wolden vindt een
onderzoek naar de effecten van Ooievaars overbodig. In het
nieuwe verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen (GB)
lijkt het speerpunten de Ooievaar te zijn. En in dit geval niet in
verband met een te verwachten geboortegolf.
Moet Gemeentebelangen het, als grootste partij van De Wolden,
tijdens de komende verkiezingen hebben van een item als de
Ooievaars? Mark Turksma, raadslid voor de PvdA in De Wolden is
eerder benieuwd naar hoe Gemeentebelangen de energietransitie
gaat aanpakken, het sociaal domein overeind houdt, hoeveel extra
woningen ze gaan bouwen of hoe ze de ambtelijke organisatie gaan
verbeteren? Helaas kon hij daar in het verkiezingsprogramma van GB
geen concrete aanpak over vinden.
En wat de ooievaars betreft; gaat het nu om schade aan de landbouw,
de biodiversiteit of eigenlijk om de kans dat het Reestdal Natura 2000
gebied wordt? Over het effect van (te)veel ooievaars is al voldoende
bekend. Daar is geen onderzoek voor nodig. Blijft de angst van
Gemeentebelangen en haar agrarische luistervinken voor Natura
2000. Die angst is ongegrond. De meeste gronden in het Reestdal
zijn in bezit van de provinciale landschap beheerders en worden al
volgens ecologische uitgangspunten beheerd. Daar is helemaal geen
Natura 2000 voor nodig. En dat gaat ook echt niet gebeuren volgens
landbouwspecialist Rudy Rabbinge.

16 MAART 2022
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

HOOG RENDEMENT GLAS
DUURZAAM EN
ENERGIEBESPAREND

Meer informatie

www.lensenschilders.nl
T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

Intentieovereenkomst
woningbouwontwikkeling
Ruinerwold
Op 12 januari 2022 heeft gemeente De Wolden een
intentieovereenkomst gesloten met ontwikkelaar Dumas Real
Estate waarin is afgesproken dat gezamenlijk de realisatie
van woningbouw ten oosten van de Kerkweg in Ruinerwold
wordt onderzocht. Dumas Real Estate is gevestigd in gemeente
Westerveld.
Ontwikkelmogelijkheden woningbouw onderzoeken
Het gebied ten zuiden van Ruinerwold en ten oosten van de
Kerkweg is in de structuurvisie De Wolden 2030 als mogelijk
uitbreidingsgebied voor woningbouw opgenomen. Met het sluiten
van deze intentieovereenkomst is afgesproken dat de gemeente en
de ontwikkelaar de komende periode de ontwikkelmogelijkheden
nader onderzoeken. Dit betekent dat diverse milieuaspecten
worden onderzocht als ook de wijze waarop het gebied ingericht
kan worden. Hierbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de
huidige woonbehoeften zoals onder andere betaalbaarheid en
levensloopgeschikte woningen. Tijdens de onderzoeksperiode wordt
de omgeving betrokken bij de ideeën voor woningbouwontwikkeling
op deze locatie. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal
het college van B&W besluiten of zij bereid is haar medewerking
te verlenen aan de hiervoor benodigde te doorlopen
bestemmingsplanprocedure.

Wat geldt voor u?
Check De VoorzieningenWijzer
Er zijn veel sociale voorzieningen en hulpregelingen, zoals toeslagen,
vergoedingen, gemeentelijke minimaregelingen en speciale fondsen.
Toch maakt niet iedereen gebruik van deze steunmaatregelen. Vaak
weten mensen niet welke regelingen er zijn, hoe ze daar aanspraak
op kunnen maken en hebben ze bovendien de rust niet zich daarin te
verdiepen. Op www.datgeldtvoormij.nl/dewolden kunt u checken wat
voor u geldt. U kunt ook een adviesgesprek aanvragen. U krijgt dan
gratis ondersteuning van een adviseur en regelt direct samen wat kan.
Voor meer informatie of andere financiële vragen/problemen neem
contact op met Informatiepunt Geldzaken De Wolden via 0528217022 of mail naar info@informatiepuntgeldzaken.nl, op werkdagen
bereikbaar van 9.00 -17.00 uur.

Rijbewijs verlengen?
Vanaf 1 februari regel je dit heel gemakkelijk en snel online via
dewolden.nl/rijbewijs.
Via een paar stappen is het een fluitje van een cent en haal je je
rijbewijs na 2 werkdagen op afspraak af op het gemeentehuis.
Voor online verlenging betaal je geen extra kosten.
Een rijbewijsverlenging kost € 41,-.
Let op: je hebt een digitale pasfoto nodig. Deze kun je laten maken
bij een fotograaf die is aangesloten bij de RDW. In De Wolden kun je
terecht bij DA WenS in de Wijk en bij Compleet in beeld in Zuidwolde.
Een actueel overzicht van RDW erkende fotografen of fotocabines
staat op de website van de RDW.
Raadpleeg voor een actueel overzicht van RDW erkende fotografen of
fotocabines https://www.rdw.nl/particulier/locatiewijzer
Ook als er een gezondheidsverklaring nodig is,
kan het rijbewijs digitaal worden verlengd.
Kijk hiervoor op https://www.rdw.nl/.../rijbewijsaanvragen/medische-keuring

Aanbrengen grasstenen
De Wolden
In opdracht van het college van burgemeester en wethouders
gaat Buning Wegenbouw BV uit Zuidwolde starten met het
aanbrengen en/of vervangen van grasstenen en/of Secubrics in
bermen van een aantal wegen. Het gaat hierbij om onderstaande
locaties in de aangegeven periode:
Kerkdijk in Ansen
Tegenover de huisnummers 15 en 17 worden de verzakte grasstenen
opnieuw aangebracht.
Uitvoering in week 6 (7 t/m 12 februari)
Dokter Larijweg in Oosteinde
Nabij huisnummer 117 worden aan weerszijden grasstenen
aangebracht.
Uitvoering in week 6 (7 t/m 12 februari 2022)
Oshaarseweg in Echten
Ter plaatse van de fietsoversteek bij Recreatiecentrum Westerbergen
worden grasstenen aangebracht.
Uitvoering in week 6 (7 t/m 12 februari 2022)
Bazuinerweg in Zuidwolde
Tussen de Ommerweg en de Middelveenseweg worden aan
weerszijden de grasstenen vervangen door SecuBrics.
Deze zijn breder en steviger dan normale grasstenen.
Uitvoering in de weken 6, 7 en 8 (7 t/m 25 februari 2022)
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is dit deel van de
Bazuinerweg gestremd voor het verkeer. Omleidingsroutes worden
aangegeven.
Bos in Ruinen
Tussen Oldenhave en de Waandweg worden aan de zuidzijde
grasstenen aangebracht.
Uitvoering in de weken 8 en 9 (21 februari t/m 4 maart 2022)
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is dit deel van Bos
gestremd voor het verkeer. Een omleidingsroute wordt aangegeven.
Oldenhave in Ruinen
Tussen Hooikampen en Molenvledders worden alle binnenbochten
voorzien van grasbetonstenen.
Uitvoering in de weken 9 en 10 (1 t/m 11 maart 2022)
Tussen Molenvledders en de brug over de Ruiner Aa worden aan
weerszijden grasstenen aangebracht. De uitvoering zal gelijktijdig zijn
met het herstraten van de rijbaan in 2022 of 2023.
Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning
noodzakelijk zijn.
Via www.dewolden.nl zullen wijzigingen worden aangegeven.
Nadere informatie kan worden verkregen bij Rik Buning van Buning
Wegenbouw BV, te bereiken via 0528-373164 of Karlo Donker van
gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.

voorbeeld grasstenen

KERKDIENSTEN
Zaterdag 12 februari
‘t Neie Punt 19.00 uur mevr. A. Vermaas
Zondag 13 februari
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. H. van Ark
Zondag 20 februari
Mariakerk 10.00 uur ds.M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 27 februari
Mariakerk 10.00 uur ds.T.J. Braam
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. G. van Vulpen
Zondag 6 maart
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

VRUNDSCHAP
Ieder mèns hef neudig,
Een woord van metleven.
In dagen daj ziek’lijk bint
Of deur verdriet in ’t leven
Een woord van vrundschap
Gef wèer moed en kracht
En ko’j het weer te boven
’t gef locht in donk’re nacht.
-Janny Kok Wolbers

Zaterdag 12 maart
‘t Neie Punt 19.00 uur mevr. G. Bijl

E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 23 februari 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 15 februari 2022, 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
Redactie &
Vormgeving
Druk
Verspreiding

AD Drukwerk & Design
www.addwingeloo.nl
Annetta Dekker
De Reest Multimedia
B&L Verspreidingen
Klachten over de verspreiding
klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

Ben jij tussen de 8 en 12 jaar?
Dan is de biebfabriek dé plek voor jou om aan de slag gaan met
digitale vaardigheden en techniek
WAT IS DE BIEBFABRIEK?
De BiebFabriek is dé plek voor jou om aan de slag gaan met digitale
vaardigheden en techniek. Hier leer je in verschillende activiteiten
onder andere over programmeren, hoe je een zaklamp maakt en hoe
jouw eigen kunstrobot een echte Picasso kan maken.
De BiebFabriek is er voor iedereen vanaf 8 jaar.
WAT KUN JE HIER DOEN?
Iedere week is er een nieuwe opdracht die je kunt maken.
Doe mee, alleen of met een vriend of vriendin! Natuurlijk houden we je
ook op de hoogte van de BiebFabriek in de bibliotheek!
HOE KOM IK OOK BIJ DE BIEBFABRIEK BENDE?
Door lid te worden van de bende kun je meer op dit platform. Je kunt
dan andere kinderen (online) ontmoeten, vragen stellen, meedenken
over vragen en laten zien wat je gemaakt hebt! Hoe leuk is dat! Meld
je aan en maak kennis met de BiebFabriekbazen. Zij zorgen ervoor dat
jouw vragen worden beantwoord en dat jij je in een veilige omgeving
bevindt.

BIEBFABRIEK.NL

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Intechneau MTB Marathon
Ruinen
21e editie Intechneau MTB Marathon Ruinen zondag 6 maart 2022
RUINEN - Veel wielersporters kijken er naar uit: op zondag 6 maart
2022 wordt de Intechneau MTB Marathon Ruinen alweer voor de
21e keer georganiseerd. De start is zoals altijd bij sporthal De Marse
aan de Mr. Harm Smeengestraat 54 in Ruinen.
Coronamaatregelingen
De tocht zal georganiseerd worden voor de op moment geldende
corona maatregelingen van NTFU en Veiligheidsregio Drenthe.
Afstanden
45 km is een eenvoudige route en is voor iedereen goed te doen, ook
al ben je een beetje onervaren. Deze route gaat richting Echten en over
een deel van MTB route Ruinen. Vervolgens richting het Dwingelderveld
en via Anserdennen weer richting Ruinen. Deze afstand heeft een
verzorgingspost op ongeveer 25 km waar eten en drinken wordt
aangeboden.
60 km is een echte mountainbike route waar alle aspecten van
mountainbiken in voor komt. Mooie paden en uitdagende single tracks.
Deze route gaat richting Echten en over een deel van MTB route Ruinen.
Vervolgens via de uitdagende Postweg langs het Dwingelderveld waar
ook een deel van MTB route van Dwingeloo is opgenomen.
Deze afstand heeft twee verzorgingsposten waar eten en drinken wordt
aangeboden. De eerste op 25 km en de tweede op 50 km.
85 km, dit is een route voor de gevorderde mountainbiker met een
prima conditie. Je gaat richting Kraloo waar de uitdagende Postweg op
je ligt te wachten. Via een stukje MTB route Dwingeloo gaat het richting
Lhee. Na Lhee ga je richting Wittelte, Havelte en Uffelte. Hier rij je een
prachtig afwisselend gebied in met de nodige hoogtemeters in de buurt
van Havelterberg.
Deze afstand heeft drie verzorgingsposten waar eten en drinken wordt
aangeboden. De eerste op 29 km de tweede op 50 km en de laatste op
69 km
110 km, dat is voor de mountainbiker met een hele goede conditie en
veel ervaring. Je krijgt een route te rijden met veel afwisseling.
De eerste 50 km is samen met de 60 km route, daarna gaat het met
de 85 km route mee richting Wittelte, Havelte en Uffelte. Hier rij je een
prachtig afwisselend gebied in met de nodige hoogtemeters in de buurt
van Havelterberg. Deze afstand heeft vier verzorgingsposten waar eten
en drinken wordt aangeboden. De eerste op 25 km de tweede op 50 km
de derde op 69 km en de laatste op 88 km.
Kortom, een fantastisch evenement die als mountainbiker
niet mag missen.
Inschrijven kan via de website: wtcruinen.nl

Doen in Zuidwest Drenthe
Er is heel veel te doen in onze omgeving.
Scan de QR-code en je bent snel op de hoogte van de
activiteiten- en evenementenagenda in
Zuidwest Drenthe.
En dan is er de handige app die je een overzicht
geeft van alles wat er in Drenthe is te doen.
Download dus die app. Doen!

WAT GAAN WE DOEN?

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
Schaapskudde Ruinen
Kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl
Korenmolen de Zaandplatte
Geopend voor publiek. U bent van harte welkom om de molen
te bezichtigen. Zaterdag 9.30-13.00 uur, in juli en augustus ook
dinsdag en donderdag van 13.00 - 16.00 uur.
Toegang gratis. Diverse meelproducten te koop en een grote
sortering 2e hands boeken voor slechts € 1 per stuk.
Kijk voor info op www.zaandplatte.nl
Museumboerderij Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen, gesloten, ook voor groepen.
T. 0522 – 472631 of 0522 – 472485
Openingstijden en info: www.stichtinghistorievanruinen.nl
Tourist Info Ruinen
Galerie Femke-Anne
Brink 5 Ruinen, T. 06 143 481 08
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag 11.00-17.00 uur, dinsdag 13.00-17.00 uur
zondag gesloten
Fietstransferium Ruinen
Met Lammechien op fietsavontuur
Dagelijks starten Kloosterstraat 12, Ruinen
Activiteiten ‘t Neie Punt
Eerste maandag van de maand Repaircafé
Dinsdagavond bridge
Dinsdagavond fotoclub
Woensdagochtend acrylclub
Woensdagavond Popkoor
Donderdagochtend yoga
Donderdagavond yoga

14.00-16.00
19.15-22.15
19.30-22.30
10.00-11.30
20.00-22.30
10.30-11.45
19.30-21.00

Oud ijzer en recycle-actie Belangenvereniging Oosteinde
26 maart 09.00-12.00 uur - Inleveren Wolddijk 31 Oosteinde
Oud ijzer zoals: koper, lood, zink, aluminium en rvs.
Wasmachines, drogers, oude TV, computers, laptops,
elektrische gereedschappen, elektrisch huishoudelijke
apparaten, fietsen, elektrakabels, accu’s, cv ketels, koelkasten
en diepvriezers. Info: Edwin Weide 06 237 923 29 of
belangenvereniging.oosteinde@gmail.com

MEER INFO
- www.ruinen.nl
- www.ruinenalert.nl
- www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen voor deze rubriek kun je
aanmelden op: info@ruunderwaopen.nl
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

Veelzijdig in verhuur
ice

Naast de gebruikelijke diensten die u van een allround autobedrijf mag
verwachten, zijn wij ook al jarenlang een veelzijdige partner op het
gebied van verhuur van auto’s en bedrijfswagens.

Voordelig & uitgebreide serv

Ook bieden wij mogelijkheden om uw vervoersbehoefte voor een langere periode
op te lossen. Wij hanteren voordelige tarieven en we kunnen u zelfs
op (short)lease basis een auto aanbieden.

9-PERSOONS BUSSEN
PERSONENAUTO’S
OTE
KLEINE EN MIDDELGR
NS
GE
WA
EL
ST
BE

Gaat u op vakantie?
Profiteer van scherpe all-in prijzen inclusief alle kilometers
vrij, allriskverzekering, inzittendenverzekering, pechhulp
voor binnen- en buitenland en eventueel winterbanden
met sneeuwkettingen.

Meppelerweg 3 - Zuidwolde - 0528 37 12 27

wemmenhoveautos.nl

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

