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Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Bridgeclub Bastogne Troef
• Kiek! door Jans Schulting
• Column van Sander
• Kerkblad Om de Ruiner Toren
• Nieuws en activiteiten uit de regio
• Wat gaan we doen?
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers

De volgende uitgave is 
18 mei 2022
Aanleveren materiaal uiterlijk 
10 mei 2022, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

ANSEN - Dankzij een gift van de 
Stichting Ruinen 1865 heeft bridge-
club Bastogne Troef uit Ansen alle 
apparatuur kunnen vervangen. Op een 
speelavond overhandigde Johan van 
den Berg, secretaris/penningmeester 
van Stichting Ruinen 1865, een cheque 
ter waarde van 2.800 euro aan Arend 
Bijker, voorzitter van de bridgeclub. 
'Meer dan een steun in de rug, een
superbedrag', noemde Bijker die gift.

De vereniging heeft het geld besteed aan 
de aankoop van het elektronisch systeem 
Bridge-It5 en de daarbij passende hulp-
middelen. Bridge-It5 is een speciaal com-
puterprogramma, waarmee de bridgers 
snelle en actuele informatie over de
wedstrijden krijgen. De oude apparatuur 
deed al twaalf jaar dienst en was
hoognodig aan vervanging toe.

De Stichting Ruinen 1865, opgericht in 
1991, is ontstaan uit de Ruiner Bonds-
spaarbank, die fuseerde met de SNS Bank. 
Stichting Ruinen 1865 heeft als doel het 
bevorderen van culturele, sociale, educa-
tieve, charitatieve en ideële activiteiten 
in de voormalige gemeenten Ruinen, 
Ruinerwold en Pesse. Stichting Ruinen 
1865 is een ANBI.

Johan van den Berg was blij dat hij 
namens de stichting de aanvraag van de 
bridgeclub kon honoreren. Want daarvoor 
is deze stichting ruim dertig jaar 
geleden opgericht.
Van den Berg: 'Om goeie dingen te doen 
voor Ruinen en omgeving.' 
Met een ‘veel plezier ermee’, besloot hij 
zijn korte toespraak. Gevolgd door een 
groot applaus van de bridgers, waarmee 
ze hun waardering voor deze geste uitten. 
En ze vervolgens meteen enthousiast aan 
de slag konden.

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

Brink 41 7963 AB Ruinen
maandag t/m vrijdag

open van 09.00 tot 16.00 uur

T  0522  47 25 28

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

Bridgeclub Bastogne Troef 
in het nieuw dankzij gift 
Ruinen 1865
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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

●SCHOORSTEENVEGEN●
●GLASWASSEN TRADITIONEEL EN OSMOSEMETHODE●

●GEVELREINIGEN EN IMPREGNEREN●
●DIEPTEREINIGEN GROOTKEUKENS●

●LINOLEUM VLOEREN POLYMEREN/BEHANDELEN●
●REINIGEN EN CONSERVEREN KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN●

●PLANMATIG ONDERHOUD●
●ONTKALKING SANITAIR●
●HOGEDRUKREINIGING●

●HOOGWERKERVERHUUR MET MACHINIST●
●INTERNE VERHUIZING●
●LEVEREN HANDYMAN●

●REINIGEN ALLE HARDE VLOEREN● 
O.A. TEGELVLOEREN, PVC-VLOEREN, ENZ.

●NANOBEHANDELINGEN●

Echtenseweg 13A ● 7909 HV Hoogeveen
T. 0528 251 504

www.verschoma.nl ● info@verschoma.nl

Met een terugblik

vooruitkijken Heeft u ons nodig? Bel:
0522 - 28 18 78

Stilstaan bij een leven, 
verder vanuit herinneringen. 
Wassink Uitvaartverzorging is 
er voor u. En voor een afscheid 
dat verder helpt.

Zomerdijk 9A  |  7942 JR Meppel  |  info@wassink-uitvaart.nl  |  www.wassink-uitvaart.nl

Maurice Jans, 
Uitvaartbegeleider



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

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 12.00-
13.30 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?BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

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

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

* 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



KIEK! JANS SCHULTING

Bevrijdingsconcert De Wolden
In 2020 vierde Nederland dat het 75 jaar daarvoor werd 
bevrijd van de Duitse bezetter. Er stonden dat jaar veel 
activiteiten op het programma om te vieren dat wij 75 jaar 
in vrijheid mogen leven. Helaas gooide de wereldwijde 
coronapandemie roet in het eten. Door veel festiviteiten en 
herdenkingsbijeenkomsten ging een streep. Zo ook door 
het Bevrijdingsconcert dat het Meppeler Mannenkoor in 
samenwerking met de gemeente De Wolden in april van dat 
jaar zou organiseren. Uiteindelijk kon het mannenkoor o.l.v. 
dirigent Roelof Bosma zaterdag 23 april in Ruinen van zich 
laten horen in een goed gevulde Mariakerk.

Juist in deze tijd met de gruwelijke gebeurtenissen in Oek-
raïne is het goed stil te staan bij het feit dat wij hier al 77 jaar 
kunnen leven in vrijheid. Het concert werd dan ook geopend 
met het Oekraïense lied ‘Nowa Radistj Stala’.  Daarna bracht 
het mannenkoor o.a. de gevoelige  liederen zoals 'In Flanders 
Fields',  'Danny Boy' en 'Dear Land of Home'.

Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

Collectanten gezocht
Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte
onder jonge mensen

Multiple Sclerose (MS) is een progressieve ziekte van het zenuwstelsel 
en de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. De oorzaak 
is nog steeds niet bekend en er is nog geen genezing mogelijk. De 
droom van het Nationaal MS Fonds is een toekomst zonder MS. 
Daarom zijn wij op zoek naar collectanten die in de week van 27 juni 
tot en met 2 juli langs de deuren willen gaan om geld in te zamelen. 
Maar er zijn meer manieren om geld op te halen: collecteren met je 
mobiele telefoon door een betaalverzoek met vrienden en familie 
delen bijvoorbeeld. Helpt u ons mee?

Er zijn in Nederland meer dan 25.000 mensen met MS. Vooral jonge 
mensen tussen de 20 en 40 jaar worden door deze ziekte getroffen. 
Zij zijn in de bloei van hun leven en gaan een onzekere toekomst 
tegemoet.

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De laag om de 
zenuwen (myeline) wordt door het eigen afweersysteem aangevallen 
en beschadigd. De zenuwen komen bloot te liggen, waardoor ze 
signalen van en naar de hersenen minder goed of zelfs helemaal 
niet meer doorgeven. Mensen met MS kunnen hierdoor plotseling 
verlammingsverschijnselen of uitval van lichaamsfuncties krijgen. Er 
ontstaan allerlei klachten, bijvoorbeeld bij het zien, lopen of praten.

Word collectant
Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal MS Fonds 
onder andere wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de oorzaak 
van en de oplossing voor MS. Ook zetten we ons in voor het continu 
verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS en hun 
zorg.Kijk voor meer informatie hierover op onze website:
www.nationaalmsfonds.nl

Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan bijdragen. U bepaalt zelf 
hoe en hoe lang u collecteert. Voor iedereen is er een passende manier 
van collecteren. Dat kan met een collectebus langs de deuren in uw 
buurt. Maar ook thuis op de bank met uw mobiele telefoon kunt u via 
een betaalverzoek geld ophalen bij vrienden en familie.

Hoe werkt het? 
Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS Collecteweek of wilt u 
meer informatie? Kijk dan op www.nationaalmsfonds.nl/collecteren. 
Nu al in actie komen kan natuurlijk ook. Maak dan een digitale 
collectebus aan op www.digicollect.nationaalmsfonds.nl
Zo kunt u het hele jaar door collecteren!



ColumnVAN SANDER

OPBRENGST COLLECTE HARTSTICHTING 2022

De collecte-organisatie

De collecte heeft dit jaar in Ruinen € 2.668,87 opgebracht.
Alle gevers en collectanten “HART”elijk bedankt

voor deze fantastische opbrengst

waopenties
Ter overname

Nieuwe Spartafiets met lage instap en 7 versnellingen
Ca. 1 km (binnen Ruinen) mee gereden.

Familie Smit | telefoon 471296

Advertorial

Stotijn notariaat sluit vestiging 
Ruinerwold
REGIO - Stotijn notariaat & mediation heeft een grote bekendheid 
in Ruinerwold en omgeving. Daar zijn we heel blij mee. Om 
onze cliënten in Ruinerwold en de omgeving ten noorden van 
Ruinerwold extra van dienst te zijn, hebben wij in 2016 een 
bijkantoor in Ruinerwold geopend. De reacties hierop waren 
erg positief, en in de afgelopen zes jaar hebben veel mensen en 
bedrijven uit Ruinerwold en omgeving hier gebruik van gemaakt. 

De laatste jaren hadden wij ons bijkantoor in het voormalige 
gemeentehuis aan Dijkhuizen 7. Omdat de eigenaar besloten heeft 
dit gebouw om te bouwen naar woonappartementen, is helaas ons 
huurcontract beëindigd. Daarop hebben wij helaas moeten besluiten 
ons bijkantoor in Ruinerwold op te heffen.

In de praktijk blijkt dat onze service erg op prijs wordt gesteld. Die 
service blijven wij bieden vanuit- en op onze hoofdvestiging in
De Wijk, Burgemeester Veenhovenplein 1 en
ons bijkantoor in Ruinen, Brink 19A. 

Voor onder andere huwelijkse voorwaarden, samenleefcontracten, 
het passeren van overdrachten van woningen, bedrijfsgebouwen, 
hypotheekaktes, (levens)testamenten, het afwikkelen van 
nalatenschappen of bijvoorbeeld de oprichting van een BV, stichting 
of vereniging bent en blijft u van harte welkom bij Stotijn Notariaat, 
úw notaris in de regio. De Wijk en Ruinen liggen beide op ongeveer
10 autominuten van Ruinerwold.

Is het voor u lastig om naar een van deze twee kantoren te komen, 
dan kunnen wij op verzoek bij u thuis komen.

Stotijn notariaat & mediation 
Burgemeester Veenhovenplein 1 |  7957 BA De Wijk
Brink 19A  | 7963 AA Ruinen
0522 440 473  | info@stotijnnotariaat.nl

EUROPARCS IS OPEN, RUINEN WEET VAN NIETS

Ik word nog weleens wakker uit een schimmige droom, waarin 
ik onder de muggenbulten en met mijn enkels in een laag 

modder mijn behoefte deed in een 
emmer, in weggeregend tentje 
ergens in Zuid-Frankrijk. 

Want wie is er niet mee groot 
geworden? 4,5 uur in de file staan op 
de ring van Parijs in een volgepropte 
auto, onderweg naar een camping 
in een of ander oord met betere 
temperaturen. 

Op kaart navigeren, daardoor tien keer een afslag missen. 
Vaders die moeders de huid weer vol schold. Bij elke grote, 
gele ‘M’ langs de snelweg ruzie met je ouders, want een Happy 
Meal kon je maar beter in je mik hebben voordat iemand op de 
achterbank door wagenziekte de hoofdsteun van diegene voor 
zich onder kotste.

Maar het is makkelijk afgeven op die mindere kanten, want 
laten we eerlijk zijn: die vakanties waren prachtig.
Met wildvreemden innige boezemvrienden worden, om 
diezelfde kinderen na twee weken weer te zijn vergeten. 
Medewerkers van animatieteams waarvan je met 
terugwerkende kracht ineens snapt waarom ze
 ’s ochtends minder vrolijk waren als ’s avonds (oorzaak drank). 
Herinneringen maken die een leven lang meegaan.
Kneuterig, maar legendarisch.

Het brengt me bij EuroParcs, onze nieuwe grote vriend, net 
buiten het dorp. De recreatiegigant die weinig opheeft met dat 
‘sukkelen zoals we dat vroeger deden’. Nee, luxe resorts blijken 
buitengewoon winstgevend. En waar trok door corona beperkt 
Nederland naartoe de voorbije jaren: Drenthe.
Dus trok ’t de portemonnee voor twee parken aan de rand 
van het Dwingelderveld. Inwoners die langs de route wonen 
richting een van de parken, zien bijna dagelijks kleine en grote 
chalets door het dorp worden geperst. 

Heel eerlijk, ik zit er een beetje dubbel in. Aan de ene kant biedt 
het natuurlijk kansen voor Ruinen. Niet alleen meer toeristen in 
het hoogseizoen, want zo’n EuroParcs-verblijf is in de winter ook 
lekker warm. Aan de andere kant krijgen we te maken met een 
internationaal opererend bedrijf met oneindig diepe zakken en 
een blik vaardige juristen, waarvan je maar moet afwachten of 
ze over 5 jaar nog ‘het beste voor hebben met ondernemers in 
het dorp’, zoals dat nu nog wordt verkondigd.

Hoe dan ook is het zaak dat de gemeente en de provincie 
namens inwoners vinger aan de pols houden, een visie hebben 
op hoe met deze enorme onderneming om te gaan en met een 
plan komen voor veilig verkeer. Maar tot mijn grote verbazing, 
of beter gezegd schrik, weten lokale ondernemers niets, is 
Dorpsbelangen niet betrokken bij informatievoorziening 
(laat staan enige zeggenschap) en wordt er nu nog slechts 
‘onderzoek gedaan’. Terwijl EuroParcs al een park heeft 
geopend.

Let wel: wij, de belastingbetaler, huren onze overheid wél 
voor dit soort zaken in. Om ons Runers aan tafel te houden, 
om plannen te maken voor de toekomst bij dit soort 
ontwikkelingen en om EuroParcs scherp te houden en te 
controleren. Maar tot nu toe niets van dat alles. Ze staan erbij en 
kijken ernaar. Dat is alsof je een afslag mist onderweg naar een 
kneuterige vakantie. Wie weet schrikken we er over een paar 
jaar wel wakker van, met een emmer kak op ons hoofd.



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

BRILLEN VOOR JONG & OUD,

LENZEN & ONDERHOUD

Bel ons via
085 0013 157

E-mail ons via 
info@stichtingoco.nl 

Vul het
contactformulier in op 
www.stichtingoco.nl 

Stichting OCO ondersteunt
bij het aanvragen van hulp

Heeft u zorg of hulpverlening 
nodig maar u weet niet goed 
hoe u dit moet aanpakken?
Heeft u vragen over het regelen 
van zorg? Wij weten welke 
zorg, hulp of middelen er 
beschikbaar zijn en hoe u die 
kunt aanvragen. Ook bieden we 
een luisterend oor. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.

Muziekvereniging Crescendo

Muziekvereniging Crescendo
verkoopt dit jaar geen geraniums. 

Als vereniging kijken wij naar de mogelijkheden
voor een actie later in het jaar.

www.crescendoruinen.nl
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Predikant: Ds. M. Boersma   
 ds.markboersma@pkn-ruinen.nl
 tel. 06-51901144
Scriba: mevr. B. Huizenga-Veld
 Oldenhave 4, tel. 0522-472631
Koster: Johan Platen, tel. 06-12878066
 koster@pkn-ruinen.nl
Diaconie: Hulp/ informatielijn
 tel. 06-20425585
 margriet.middelbrink@gmail.com 
Website:  www.pkn-ruinen.nl 
 www.facebook.com/
 PknRuinenMariakerk
E-mail: info@pkn-ruinen.nl 

KOPIJ  KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren 
graag inleveren vóór of op zaterdag 21 mei 2022.
Bij: redactieodrt@pkn-ruinen.nl

CARPE  DIEM
Leer mij de kleine vreugden zien van elke dag,
de goedheid en de liefde en ’t begrijpen;
Leer mij de zoete vruchten zien, die ’k plukken mag
en die Gij ook voor mij hebt laten rijpen.

Leer mij, om blij te zijn met ieder vriend’lijk woord;
Geef mij wat vrolijkheid, van binnen en van buiten;
En leer mij luist’ren tot mijn hart U hoort
in ’t fluist’ren van de wind, in ’t vogelfluiten.

Leer mij, om blij te zijn met ’t bloeien van een roos,
met zoveel mooie, goede herinneringen;
Laat mij gelukkig zijn in ’t werk, dat ik mij koos;
En vul mijn kinderhand met kleine dingen.
 
     Bron: Elisabethbode

SPREEKUUR DOMINEE
Ds. M. Boersma houdt op vrijdag spreekuur in de Bron, 
Kloosterstraat 4,  van 13.00–14.00 uur. 6 mei is er geen spreekuur  
i.v.m. vakantie ds. Boersma. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
De kerkdiensten zijn ook online zijn ze te volgen via de website: 
www.pkn-ruinen.nl

Diensten in het Neie Punt
Zaterdag 14 mei 18.30 uur
voorganger: mevr. A. Vermaas
Diensten in de Mariakerk
Zondag 08 mei, 10.00 uur 
voorganger: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek 
Zondag 15 mei, 10.00 uur
voorganger: ds. M. Boersma - Bevestiging ambtsdrager
Zondag 22 mei, 10.00 uur
voorganger: drs. L. Jansen uit Hoogeveen 
Zondag 29 mei, 10.00 uur
voorganger: ds. T.J. Braam uit Wittelte
Pinksteren, zondag 05 juni, 10.00 uur 
voorganger ds. M. Boersma
Het kerkkoor verleent de medewerking

NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD
Zondag 15 mei bevestigingsdienst
De kerkenraad stelt voor Mevr. Thea Zanting als ouderling en
dhr. Herman van der Knaap als diaken te bevestigen.

KERK OP SCHOOT
22 mei is er weer een " kerk op schoot " van 16.00 uur tot 17.00 uur 
in de Bron. Een programma speciaal voor peuters-kleuters maar 
ook  de iets oudere kinderen zijn van harte welkom (op de flyers 
staat dat het plaats vindt in de Mariakerk, maar hier is deze middag 
een concert).

VRIJWILLIGE BIJDRAGE
Er is reeds 45.000 euro aan vrijwillige bijdrage voor de kerk 
toegezegd. Indien u door omstandigheden uw toezegging nog 
niet heeft gedaan, kunt u dit alsnog doen. U kunt uw toezegging 
in de bus doen bij Kloosterstraat 4. Bij voorbaat hartelijk dank.
Penningmeester, Henk Booij

FEEST VAN DE GEEST
Op Hemelvaartsdag 26 mei begint Feest van de Geest.
Kunstenaars exposeren hun werk dat geinspireerd is op het 
Pinksterfeest en de kerkgebouwen in de verschillende kerken, ook 
in onze omgeving. In de Mariakerk en achter de kerk komen de 
kunstwerken van Sejo Slingenberg uit Hoogeveen.
De openingstijden van de kerk zijn:
26, 28 en 29 mei van 13.00 uur tot 17.00 uur en 4, 5 en 6 juni ook 
van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

IN MEMORIAM
   Roelofje Doorn-Hekman
Op dinsdag 29 maart jl. hebben we Roeffie Doorn-Hekman 
begraven. Ze groeide op in Ruinen, als oudste van drie kinderen. 
Haar ouders, Gerrit Hekman en Roeloffien Smit, hadden een 
klein boerderijtje en ik kan me zo voorstellen dat ze al vroeg 
werd ingeschakeld op het werk in en om de boerderij. Op 
vierentwintigjarige leeftijd trouwde ze met Roelof Doorn en 
kwamen op de boerderij van haar schoonouders in Echten te 
wonen. e werden verblijd met twee zonen, Klaas en Gerrit. Er 
werd hard gewerkt op de boerderij en van lieverlee breidde 
de boerderij zich uit. Echter, op 55-jarige leeftijd kreeg Roelof 
een zeer zware hartaanval en moesten ze stoppen met het 
boerenwerk. Ze verhuisden naar Ruinen en gingen genieten 
van hun pensioen. Ze fietsten graag en maakten regelmatig 
een georganiseerde busreis naar een Europees land. Een 
onvoorstelbaar groot verdriet trof hen toen Gerrit kwam te 
overlijden. Samen droegen ze dit verdriet, ieder op hun eigen 
wijze. Op 72-jarige leeftijd stierf Roelof en Roeffie moest alleen 
verder. Ondanks het grote gemis pakte ze haar leven op, maakte 
vriendinnen, genoot van mensen om haar heen, leefde mee met 
het gezin van Klaas en Roelie en had plezier in handwerken. In de 
afscheidsdienst hebben we stilgestaan bij psalm 23:
 ‘De Heer is mijn herder’. Ze heeft de liefde van God in haar leven 
ervaren en ze heeft uit liefde geleefd. De laatste jaren woonde ze 
op groepswonen van ’t Neie Punt, voor haar een zeer gezellige 
periode. Op de rouwkaart staat:
Het verlies was er al aan het eind, de rouw voordat het afscheid 
kwam toen die onzekere verwarring
bezit van je gedachten nam. Vaak zullen we je nog tegenkomen
hoe je was en wat je zei. Je bent wel van ons weggenomen
maar een stuk van jou blijft altijd dichtbij.
Met een hartelijke groet, Anneke Vermaas

SPREUK VAN DE MAAND

“Angst maakt vreemden van mensen die vrienden zouden kunnen zijn .”
   -Shirley MacLaine, Amerikaans actrice

Redactie Om de Ruiner Toren



• Levering van geel zand & teelaarde

• Zeven van grond < 2cm

• Aanleg van

 bestratingen, tuinen,

 manegebakken, enz.

• Levering van bestratingsmaterialen, 

 nieuw & gebruikt

• Kraan- en shovelwerkzaamheden

Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
(0522) 470 506  - (06) 558 686 16

Grondwerk          •          Bestrating          •          Infra

Uw adres voor

www.rluning.nl | info@rluning.nl

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

Gerben Luten - Meppelerweg 64

elke vrijdag en zaterdag geopend

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

meimaand broekenmaand

20%
korting

op elke broek!

www.boetiekdesmederije.nl

angels|Zerres|dreamstar|enjoy

Westerstraat 12 | 7963 BC  Ruinen | T. 0522 473 240

Niet alleen lange broeken
maar ook capri’s en bermuda’s*

*actie alleen geldig op voorraadbroeken, niet op nabestellingen



Nieuwe standplaats duofiets 
Ruinerwold
De Duofiets van Ruinerwold heeft een nieuwe standplaats, 
namelijk in de nieuwe verswinkel, brasserie en bierbrouwerij
Het Ambacht in Ruinerwold.

Nick van den Pol en Rosa van Vliet van Het Ambacht zijn enthousiast 
over de mogelijkheden van de duofiets in combinatie met de 
dagbesteding bij Het Ambacht. “Eén van onze medewerkers maakte al 
gebruik van de fiets. Dat kunnen in de toekomst natuurlijk ook meer 
medewerkers van ons gaan doen. Ook voor anderen is de duofiets 
beschikbaar. Zij kunnen de fietstocht dan natuurlijk mooi combineren 
met een bezoek aan de verswinkel of onze brasserie!”.

Hilbert Heitmeijer is vrijwilliger van de duofiets in Ruinerwold. 
Wekelijks maakt hij op dinsdagmiddag een fietstocht. “Mijn vaste duo 
partner beleeft erg veel plezier aan het fietsen en ik zelf natuurlijk 
ook”.  De voorzitter van de Stichting Duofietsen De Wolden, Arjen 
Pauwels, is blij met de nieuwe standplaats. De fiets is nu zowel 
voor de inwoners van Ruinerwold als ook voor de toeristen,die 
trapondersteuning kunnen gebruiken, beschikbaar. Iedereen kan 
de fiets gratis reserveren via https://www.duofietsendewolden.nl/. 
Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onderhouds- en 
verzekeringskosten.

De Stichting Duofietsen De Wolden beheert 5 duofietsen met 
ondersteuning in de dorpen Ruinen, Ruinerwold, Koekange, 
Zuidwolde en de Wijk. Mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen 
fietsen kunnen gebruik maken van deze duofietsen. Er kan met een 
eigen begeleider worden gefietst of met een plaatselijke vrijwilliger 
van de stichting. Kijk ook voor reservering van deze fietsen op 
https://www.duofietsendewolden.nl/
Foto: eigen foto

Bands en huiskamers gezocht 
voor 3e editie Huiskamerfestival
Zuidwolde - Erflanden
Na 2 jaar van afwezigheid kunnen we dan eindelijk weer van start!

Op zondag 13 november a.s. organiseert de werkgroep 
Huiskamerfestival Zuidwolde/ Erflanden een 3e editie van het 
Huiskamerfestival Zuidwolde én Erflanden! 2 Jaar geleden was het 
al de bedoeling om de wijk Erflanden in Hoogeveen bij het festival 
te betrekken, maar corona gooide roet in het eten. Met een nieuwe 
werkgroep gaan we fris van start om wederom een zo gevarieerd 
mogelijk muzikaal aanbod neer te zetten.

Dus speel jij in een band, of ben je singer songwriter, en wil jij je talent 
laten zien aan een groot en enthousiast publiek? Of vind jij het leuk 
om bekenden én onbekenden te ontvangen in je woonkamer om 
samen te genieten van live muziek? Meld je dan nu aan via de website 
van het festival www.huiskamerfestivalzuidwolde.nl of
www.huiskamerfestivalerflanden.nl Aanmelden kan tot 1 juni 2022.

Fietsen langs vennen met 
historische namen en
bijzondere verhalen
REGIO - Wie wel eens van de Davidsplassen heeft gehoord of 
van het Smitsveen, weet dat dit vennen zijn in Nationaal Park 
Dwingelderveld. Maar waar danken deze vennen hun naam aan? 
Tijdens de toponiemenfietstocht op 6 mei van 13.00-15.30 uur 
geeft gids Axel Wiewel hier antwoord op. De meest fascinerende 
verhalen over de geschiedenis passeren de revue. Vooraf 
aanmelden is nodig en kan op www.nm.nl/bcdwingelderveld
Zelf een fiets meenemen is nodig.

Axel Wiewel is schrijver van onder andere het boek: ‘De schoonheid 
van het Dwingelderveld’. Hij heeft onderzoek gedaan naar de 
verschillende namen van vennen en veldnamen in Nationaal Park 
Dwingelderveld en kan hier uren over vertellen. Een toponiementocht 
langs bijzondere plekken in het Dwingelderveld met aansluitend de 
mogelijkheid om het boek: ‘De schoonheid van het Dwingelderveld’ 
te laten signeren kon niet uitblijven. Wie het boek nog niet in zijn bezit 
heeft, kan terecht in het bezoekerscentrum aan de Benderse 22 in 
Ruinen. Daar start ook de fietstocht.
Foto: Natuurmonumenten - Couwenberg

Dwingelderveldcafé
RUINEN - Op donderdagavond 12 mei a.s. is er in Ruinen een 
informatieve bijeenkomst voor bewoners, gebruikers, genieters 
en ondernemers en rondom het Dwingelderveld. De avond is 
bedoeld voor ontmoeting en om het gesprek mogelijk te maken 
tussen Natuurmonumenten als beheerder van het gebied en de 
mensen uit de omgeving die het gebied gebruiken.

Een avond voor wie meer te weten wil komen over wat er speelt 
op het Dwingelderveld of die vragen heeft over de natuur en de 
inrichting.
Aanvang: 19.30 uur. Locatie Bezoekerscentrum, Benderse 22, Ruinen 
Aanmelding uiterlijk 10 mei bij: lcdrenthe@natuurmonumenten.
nl of via:https://www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-
dwingelderveld/agenda/dwingelderveldcafe#2022-05-12T19:30
            

Kamermuziekduo in de 
Mariakerk in Ruinen
RUINEN - Op zondag 22 mei a.s. om 15.30 uur, is er weer muziek in 
de Mariakerk. 'Duo Puur': Petra van den Dolder, fluit, Annegreet 
Rouw, harp. Al twee keer eerder kwamen ze optreden.
We zijn blij dat ze nóg een keer kunnen komen! 

Voor fluit en harp zijn veel composities geschreven waarin de 
klassieke samenklank prachtig tot zijn recht komt. Het programma van 
dit concert bestaat uit muziek van zowel bekende als minder bekende 
componisten uit de achttiende eeuw tot nu. 
Kaarten vanaf 15.00 uur voor aanvang in de kerk.
Reserveren is niet noodzakelijk.



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 18 mei 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 10 mei 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 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 8 mei
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. G. van Vulpen

Zaterdag 14 mei
‘t Neie Punt 18.30 uur mevr. A. Vermaas

Zondag 15 mei
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 09.45 uur Sonarbijeenkomst
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. G. Naber

Zondag 22 mei
Mariakerk 10.00 uur ds. L. Jansen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. G. van  den Berg

Donderdag 26 mei Hemelvaart
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 29 mei
Mariakerk 10.00 uur ds. T.J. Braam
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

UM NOOIT TE VERGETEN

4 mei, de dag um te herdenken, veur die vöchten 
hebt, veur oenze vrijheid. 
Oorlog, wat een benauwdheid en verdriet en nog 
holdt het mar niet op.

Overal in de wereld is ’t onrustig.
Die ’t bedènkt bint wal in veiligheid, mar die ‘t 
uutvoeren moet, bint ’n speulbal.

Waorum, waorveur die ellende wèer. Uuteindelijk is er 
niet iene de winnaar. 
An wèerskaanten zoveule verliezers; 
kinder die nargens diel an hebt, wordt niet spaard en 
dodelijk tröffen. 
Ziekenhuzen wordt niet ontzien. 
Mènsen die gien kaant op kunt. 
Hoe wreed kan het leven weden. 
Gien huus mèer, alles kapot en honger, zodat mènsen 
op de vlucht moet. 
Waor hèn, gien weet, mar weg, weg……. zunder bezit 
um ’t leven te redden. 
Holdt ’t dan nooit op, allèn um macht?

4 mei um te blieven herdenken, in de hoop dat er 
veur ’n ieder vrijheid komt.

   -Janny Kok-Wolbers

Familiefietstocht 26 mei 2022
OOSTEINDE - Op 26 mei 2022 organiseert Buurtvereniging 
Oosteinde (BVO) de jaarlijkse Hemelvaarts familiefietstocht. In 
de omgeving staat deze fietstocht al sinds jaar en dag bekend 
vanwege haar prachtige afwisselende routes en gezelligheid.

Dit jaar is het een knooppuntenroute door dorpskernen zoals 
Oosteinde, Ruinen, Ansen, Uffelte, Havelte en Ruinerwold.
Dus volop mogelijkheden om tijdens de fietstocht een terrasje te 
pakken.

De fietstocht start bij Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe aan de 
Wolddijk 23 te Ruinerwold. Iedereen is van harte welkom om aan 
deze heerlijke tocht deel te nemen. Leden van de BVO, niet-leden, 
jong en oud, iedereen is welkom! Neem je picknickkleed en jouw 
goede humeur mee en kom gezellig meefietsen. Hier en daar kun je 
een terrasje pikken en zorgt de BVO ook nog voor lekkers onderweg.

Er kan gestart worden tussen 13.00 en 14.00 uur. De afstanden zijn 
rond de 25 en 40 km. De route krijg je mee op papier in de vorm van 
een reeks speciaal geselecteerde knooppunten.

De kosten bedragen voor leden € 1,= en voor niet leden € 3,=.

Het einde van de fietstocht is bij Speel- en IJsboerderij De Drentse 
Koe. Hier kunnen de deelnemers een gratis consumptie nuttigen.



WAT GAAN WE DOEN?ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

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

DOEN IN
ZUIDWEST DRENTHE

Met de QR-code of de handige app ben je snel op de hoogte van de 
activiteiten- en evenementenagenda in  Zuidwest Drenthe. 

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 
op 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, geopend in de maanden mei t/m 
september: dinsdag, woensdag, donderdag 14.00-16.30 uur.
Groepen op afspraak: T. 0522 – 472631 of 0522 – 472485
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

Fietstochten
De fietstochten onder leiding van medewerkers van Tourist 
Info Punt Ruinen zijn gestart op 3 mei 2022. Vervolgens elke 
dinsdagmiddag tot oktober. Vertrek 13.30 uur vanaf de Brink 
voor de Maria kerk te Ruinen. Deelname gratis, consumptie 
voor eigen rekening. Op zondag 26 juni en 28 augustus wordt 
er een hele dag gefietst. Vertrek is dan 10.30 uur vanaf de 
zelfde plek. Deelname voor eigen risico. Tijdens elke fietstocht 
is er een leuke opsteekplaats. De tocht is ongeveer 35 km, op 
zondag 50 km. Informatie: Tourist Info Punt, Brink 5 Ruinen,  tel. 
06 143 481 08. De leiding bestaat uit Luchien en Freek, tel. 0522 
472 533, Hester, tel. 06 233 770 35, Harmpje, tel. 0522 471 946.

Fietstransferium Ruinen
Met Lammechien op fietsavontuur - www.opfietsavontuur.nl
Dagelijks starten Kloosterstraat 12, Ruinen

Activiteiten ‘t Neie Punt
Eerste maandag van de maand Repaircafé 14.00-16.00
Dinsdagavond bridge   19.15-22.15
Dinsdagochtend digitaal spreekuur René Stout 10.30-12.00
Dinsdagavond fotoclub   19.30-22.30
Woensdagochtend acrylclub   10.00-11.30
Woensdagavond Popkoor    20.00-22.30
Donderdagochtend yoga   10.30-11.45
Donderdagavond yoga   19.30-21.00

4 mei  | Nationale 4 mei herdenking
12 mei  | Dwingelderveldcafé
10 t/m 13 mei  | Avond4Daagse Ruinen - de Poort
22 mei  | Muziek in de Mariakerk
26 mei  | Fietsoriëntatietocht - VVVo Ruinen 
26 mei  | Familiefietstocht Oosteinde
28 mei  | Pinkenpop - Ansen

Oud ijzer en recycle-actie Belangenvereniging Oosteinde
28 mei 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

Pinkenpop keert na drie jaar 
eindelijk terug met vijfde editie
ANSEN - Na een onderbreking van drie jaar keert het Pinkenpop 
festival dan eindelijk terug met de vijfde editie, traditiegetrouw 
op de eerste zaterdag na Hemelvaartsdag. Met een bomvol 
programma hoopt de organisatie de coronajaren achter zich 
te laten en weer als vanouds het publiek te vermaken met 
gekkigheid, creativiteit en uiteraard goede muziek.

Net als de laatste editie (alweer in 2019) zal ook in 2022 gespeeld 
worden op twee verschillende podia waar in totaal zes bands hun 
muziek ten gehore zullen brengen. Met Fritz & Danny, Pick ’n’ Shovel, 
Cave Canem, Old Ni-js, The Bankrupt Boys en The Bounty Hunters 
heeft de organisatie weer een gevarieerde line-up weten vast te 
leggen. Van duo tot voltallige band en van Blue Grass tot stevige 
Rock’n Roll. Kortom, Pinkenpop staat ook in 2022 weer garant voor 
veel en goede muziek.

Naast de muzikale omlijsting biedt het festival vermaak voor jong en 
oud. Zo is er voor de jonge festivalgangers een blagenparadijs met 
veel vertier en is er ook dit jaar voor de wat oudere festivalganger 
genoeg stof tot nadenken. Uiteraard wordt er ook deze editie 
aan de inwendige mens gedacht en zal de kermis zeker niet 
ontbreken. Dit jaar kunnen bezoekers gebruik maken van een 
speciale voorverkoopactie. Deze actie bestaat uit een entreebewijs 
(hoedje) voor Pinkenpop, 5 consumpties en een prachtige 
Pinkenpopbroodtrommel gevuld met zomerse Pinkenpop prullaria.

Natuurlijk is er tijdens het festival nog 
veel meer te zien en te beleven dan in 
dit nieuwsbericht beschreven is. Dit 
kun je allemaal zelf ervaren zaterdag 
28 mei vanaf 15:00 uur tot 01:00 
uur op het festivalterrein Ruinerdijk 
21 in Ansen. Kaarten zijn nog in de 
voorverkoop beschikbaar via de 
website: www.pinkenpop.nl
Tot ziens op 28 mei
Pinkenpop 2022!

                                                              Organisatie Pinkenpop



Wassen 
zonder krassen!

Speciale borsteltechiek!

Meppelerweg 3 - Zuidwolde - 0528 37 12 27
wemmenhoveautos.nl

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

GOUD
Wasprogramma

€10
€13.75

NU OOK IN HET NIEUWE RAEDTHUYS AAN DE BRINK  IN RUINEN!

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

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

notariaat & mediation
Stotijn

altijd scherp!

DESKUNDIG, DOELTREFFEND

EN VOORDELIG:

FLEX-BV?


