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ruinerwoldse
favorieten

met nieuwtjes, leuke tips, evenementen
en de trends voor volgend jaar!

alles over

onze beurs

De beurs zal op 24, 25 en 26 januari 2019
plaatsvinden op het terrein van Vos Ruinerwold

ontmoet de

ondernemers

Beurs Ruinerwold Onderneemt

OVER DE BEURS
welkom!
rene burgwal | voorzitter

RUINERWOLD ONDeRNEEMT!
Eens in de vijf jaar organiseert Ruinerwold
Onderneemt een interessante en gezellige
beurs waar ondernemers aan de bezoekers
tonen wat hun mooie bedrijf voor de klant
kan betekenen. In januari zal de 8e editie
van dit 5-jaarlijkse evenement plaatsvinden
bij Vos Ruinerwold BV.

De piepe van Ruunerwold

Vijf jaar geleden is voor het eerst het
beursmagazine uitgebracht. Wegens succes
is dit nu voor de beurs in 2019 herhaald.
Voor u ligt een nieuw beursmagazine waarin
alle deelnemende bedrijven op een leuke
en persoonlijke manier worden uitgelicht.
Graag delen we allerlei goede tips en
leuke weetjes met u over ons mooie dorp
Ruinerwold!

Het thema van de beurs zal op elk
bedrijf van toepassing zijn en als
ondernemersvereniging proberen wij hier op
in te spelen.
De beurs zal op 24, 25 en 26 januari
aanstaande plaatsvinden op het terrein van
Vos Ruinerwold BV aan de Wolddijk 7. Laat
u verrassen, informeren en motiveren.
Ik wens u veel leesplezier en graag
ontmoeten wij u op de beurs!
Met vriendelijke groet,
René Burgwal
Voorzitter Ruinerwold Onderneemt

Het thema van de beurs is Innovatief &
Verbindend. Dit thema komt terug bij de
sprekers die op de beurs aanwezig zijn.

“Verbinding is een woord
dat bij Ruinerwold past”
Rene Burgwal is sinds 2017 voorzitter
van Ruinerwold Onderneemt

Programma beurs
donderdag 24 januari
Opening wordt verricht door Henk de Jong met een
inspirerend verhaal.
Aanvang 19:30 uur, de beurs is aansluitend open van
21:00 uur tot 22:00 uur.

vrijdag 25 januari
Lunchbijeenkomst, speciale spreker is Annie SchreijerPierik en zij wordt geïnterviewd door Eline Vedder.
Aanvang 11:00 uur en de beurs is aansluitend open van
13:00 uur tot 21:30 uur.

zaterdag 26 januari
Open van 10:00-16:00 uur.

COLOFON

Grafisch ontwerp: Marije Luten | Studio Eigen Merk
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Houd ons ook in de gaten op Facebook! Hier wordt u op de
hoogte gehouden van al het nieuws rondom de beurs!

in dit magazine alles
over de beurs,
de ondernemers en leuke
weetjes en tips.
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Even voorstellen..

Beurs Ruinerwold Onderneemt

deelnemers

ruinerwoldse favorieten
nieuwtjes, leuke tips, evenementen en mooie plekken

Inspirerende tuinbeurs in Ruinerwold
tip van de tuinkring

aaldert eggen

rené burgwal

jannie kaper

AARÉ-BOUW is een allround bouwbedrijf dat
al bijna 19 jaar actief is in de bouwbranche.
We zijn voornamelijk actief in de directe
omgeving van Ruinerwold. U kunt bij ons
terecht voor nieuwbouw, verbouw, aanbouw,
restauratie en renovatie.

Wij zijn een universeel BOVAG autobedrijf
met een moderne werkplaats en hebben een
constante voorraad van +/- 60 occasions.
Ook is het mogelijk om nieuwe auto’s te
leveren. Sinds dit jaar is onze garage aangesloten bij het Carexpert concept om de klant
optimaal te kunnen bedienen. Met inmiddels
3 monteurs en 1 receptionist blijft het bedrijf
groeien en ontwikkelen! Medio maart/april
a.s. zal de nieuwe receptie en kantoorruimte
gereed zijn bij ons bedrijfspand.

Het glasatelier in Ruinerwold graveert en
straalt voorstellingen en teksten op spiegels,
glazen voorwerpen, steen en hout. Denk
aan relatiegeschenken, geboortespiegels,
trouwspiegels of sportprijzen; voor een
bijzonder en uniek geschenk bent u bij ons
aan het juiste adres!

AARÉ-BOUW

Moois in de maak
Voor het nieuwe jaar staan er mooie
uitdagingen op de planning bij AARÉ-BOUW.
Een loods zal worden voorzien van een nieuw
dak met een asbest sanering. Daarnaast
zullen wij proberen om de loodsen energie
neutraal te maken.

Trots op…
Wij vinden het heel mooi om van niets
iets te bouwen. Neem nu bijvoorbeeld
het oude huisje aan de Wolddijk. Een mooi
project met een tevreden klant. Verder zijn
wij trots op Ruinerwold. De kracht van dit
mooie dorp is een grote groep enthousiaste
ondernemers.
www.aarebouw.nl

Ruinerwolds favoriet!
Makkelijk en altijd lekker!
Elke zaterdagmorgen vanaf
11:00 uur verkopen wij warme
erwtensoep, kippenbouten,
spareribs en saucijzenbroodjes
voor bij de Coop.

Garage Burgwal

Ontwikkelingen
De autobranche zal zich blijven ontwikkelen.
Waarschijnlijk komen (deels)elektrische
voertuigen steeds meer in opmars, maar dat
zal de toekomst uitwijzen. Wij spelen nu al in
op deze ontwikkelingen door de werkplaats
op hoog niveau te houden qua kennis
van elektronica. Daarnaast volgt het team
regelmatig cursussen en opleidingen.

Glasatelier Ruinerwold

Uniek
De combinatie van creativiteit, digitale
bewerking en ambachtelijk handwerken
maakt Glasatelier Ruinerwold uniek. De
lasertechniek heeft voor een scala aan extra
mogelijkheden gezorgd. Zo kunnen we
tegenwoordig aan bijna al uw persoonlijke
wensen voldoen. Wilt u een portret, een
dier, een gebouw of vervoersmiddel laten
stralen? Zolang het in de straalkast of in het
laserapparaat past, kunnen wij het voor u
maken!

Toffe peer!

‘Het is belangrijk om op lange termijn
mee te bewegen met de markt en te
investeren in kennis en gereedschappen
zodat we ook de modernste auto’s
kunnen repareren en verkopen.’
Tip

Kom langs op de beurs en bekijk ons
toffe, nieuwe ontwerp: de peer lamp! Wij
zullen veel bewerkt glaswerk laten zien
en we hebben een beursaanbieding voor
waxinelichtjes. Zorg dat u op tijd bent, want
op=op.

Laat uw auto preventief onderhouden
volgens voorschrift van de fabrikant. Op
termijn bespaart u daar geld mee. We kijken
per klant en voertuig wat noodzakelijk en
gewenst is. Korte lijnen, eerlijke tarieven,
met de klant meedenken en doen wat we
beloven zijn de sterkste punten van Garage
Burgwal.

‘Glas is tijdloos! Het past in elk interieur
en bij elke gelegenheid.’

Favoriete product

Dit zei een beroemde balletdanseres tegen
haar pupillen wanneer ze vielen tijdens het
dansen. Met andere woorden; als je valt, val
dan zo mooi mogelijk. Wij gebruiken dit in
het glasatelier meer figuurlijk…

Mijn favoriete product is het internet. Wij
kunnen niet meer zonder. Zowel voor de inen verkoop van auto’s, als de vindbaarheid
voor onze werkplaats. Mensen weten ons
vanuit het hele land te vinden voor hun
“nieuwe” auto. Daarnaast is er voor de
werkplaats veel kennis en informatie te
vinden op het wereldwijde web.
www.garageburgwal.nl

TIP!

Maak het glaswerk schoon met Airosol. Het
is een kwestie van de spuitbus spuiten, er
met een droge doek overheen gaan en klaar!
Dit is in het hele huis te gebruiken.

De Tuinkring Ruinerwold organiseert samen met
een aantal lokale en regionale bedrijven een
inspirerende tuinbeurs op zaterdag 2 maart 2019
op het erf van Sierbestrating Timmerman aan de
Dokter Larijweg 48 te Ruinerwold.
De beurs is er vooral op gericht om al vroeg in
het jaar ideeën op te doen voor uw tuin. Het is
zelfs mogelijk om gratis een ontwerp-schets te
laten maken voor een deel van de tuin, waar u tot
dusver nog geen oplossing voor hebt gevonden.
In en rondom de boerderij aan de fraaie Dokter
Larijweg vinden de bezoekers diverse soorten
bestrating, bloemen, struiken, woonaccessoires,
smeedwerk, tuingereedschap en -machines,
barbeques en buitenkeukens, tuinornamenten,
overkappingen en tuinhuisjes, outdoor kleding,
tuinverlichting, enzovoort.
De toegang is gratis en er is voldoende
parkeergelegenheid.

Save the date! Zaterdag 2 maart 2019!

Levensmotto
Er altijd wat van maken!

www.glasatelierruinerwold.nl

Lummeldagen
De Drentse Lummeldagen Ruinerwold
is een gratis te bezoeken eendags
doe-het-zelf festival voor jong en oud.
Niets moet en heel veel mag. De naam
zegt het al, wilt u lekker lummelen
of luieren op een kleedje of in een
hangmat dan kan dat! Ook in 2019
lummelen we er weer op los!

van gerko van
Electro World Hagedoorn
Veel wasmachines vervuilen
doordat men het wasmiddel niet
goed doseert. Kijk goed op de
verpakkingen hoeveel wasmiddel
er nodig is voor een wasbeurt.
Verder kunt u 1x per maand een
programma op hoge temperatuur
wassen zonder wasgoed en zonder
wasmiddel. Voeg wel een flinke
schep soda in de machine en houdt
op deze manier de machine schoon
en fris!

kringloopwinkel
“de wolden”
Alles voor het goede doel!
Inmiddels alweer 10 jaar een begrip
in de regio. De winkel wordt enkel
door vrijwilligers gerund en de
opbrengsten gaan via de diaconieën
naar goede doelen.
Door de groei is de huidige locatie
te klein geworden en verkassen
we per 1 februari 2019 naar de
Westerweiden 72 (achterop het
industrieterrein). Graag nodigen wij
u uit om onze kringloopwinkel te
bezoeken vanaf
1 februari 2019.
Onze openingstijden zijn:
Dinsdag t/m vrijdag:
13:00 - 17:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 16:00 uur

Vanaf februari zijn we er weer,
graag tot dan!

Niets moet en
heel veel mag
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toffe peer!

Kom langs op de beurs en bekijk
dit toffe, nieuwe ontwerp van
Glasatelier Ruinerwold:
de peer lamp!

Dit is nog eens een leuk cadeautje
om weg te geven
Ruinerwoldser kan haast niet!

gerben van
den berg

Feestje
organiseren?

Een huwelijksjubileum of
verjaardag vieren? Denk dan eens
aan onze groepsruimte met eigen
terras! Je kunt bijvoorbeeld heerlijk
BBQ-en, pannenkoeken bakken of
we verzorgen een warm en koud
buffet. Bekijk de arrangementen op
www.drentsekoe.nl

highlights op
Ruinerwold.info
De meest complete nieuwssite voor
Ruinerwold en omgeving. Ze zitten
dagelijks boven op het nieuws zodat u
altijd als eerste op de hoogte bent van
wat er in en om Ruinerwold gebeurd en
te doen is.

Blijf altijd op de hoogte!

B5 Hoveniers

jan allard
benak

JAB Bouwkundig Advies

monica en
gerda

B5 Hoveniers is uw adres voor tuinontwerp,
erf inrichtingsplannen, onderhoud, renovatie
en realisatie. Het bedrijf is in 2015 door
Gerben van den Berg opgericht. Met ruim 20
jaar ervaring in het vak in de omgeving van
Ruinerwold, kent dit bedrijf zijn regio goed.
We creëren landschappelijk verantwoorde
tuinen en erven met passende beplanting.
We richten ons voornamelijk op de
particuliere en klein zakelijke markt.

JAB Bouwkundig Advies is een jong
creatief adviesbureau met jarenlange
ervaring op het gebied van bouwkundig
tekenwerk, bouwadvies, bouw
calculaties en bouwbegeleiding. Wij
zijn actief in de belangrijkste sectoren
van de bouwwereld, zoals particuliere
opdrachtgevers, utiliteitsbouw en agrarische
opdrachtgeverschap.

‘We denken graag creatief mee in het
realiseren van groene en b(l)oeiende
tuinen.’
Wist je dat?

Wij vinden het belangrijk om tijdens het
ontwerp- en bouwproces een open en
helder communicatieproces te creëren en te
onderhouden, zowel naar opdrachtgever als
aannemer en derden toe. Eén aanspreekpunt
zorgt voor korte lijnen en een heldere
communicatie. Wel zo prettig als de materie
soms al complex of ingewikkeld genoeg is.

Wij zijn een moderne kapsalon waar men
komt voor een leuke, vlotte coupe met
persoonlijk advies. Daarnaast kunnen
mensen die chemotherapie volgen of met
alopecia kampen, bij ons terecht voor
haarwerken; dit kunnen wij declareren bij
elke zorgverzekeraar. Ook hebben wij een
schoonheidssalon. Naast de gebruikelijke
behandelingen, bieden wij de mogelijkheid
om wimperextenstions, een lashlift en henna
brows te zetten.

De naam B5 Hoveniers is ontstaan uit de
straatnaam Buddingerstraat en huisnummer
5. Daarnaast is de B een verwijzing naar de
achternaam van Gerben en is hij op de 5e
van de maand geboren. ‘Bin dr wies mit om
een geboren en getogen spekbraander te
zijn in deze mooie omgeving. Laten we zuinig
zijn op al het groen in onze regio en in uw
eigen tuin.’

Win een fruitboom

TUIN
Nieuwe ideeen opdoen
voor uw tuin?
Gerben van B5 Hoveniers
voorziet u graag van de
laatste tips en tricks. Heeft
u vragen? Kom dan langs
op de beurs en neem
eventueel beeldmateriaal
mee.

favoriet
van monica
en gerda /
kapsalon
hairtrends

Ons favoriete product is de bao-med
olie van mediceuticals. Deze olie is
gemaakt van de baobab boom en is
goed voor een droge huid, eczeem,
koortslip, littekens en voor nog veel
meer.

Wij zijn gespecialiseerd in snoeiwerk van
o.a. fruitbomen, struiken en hagen. Tijdens
de beurs laten we bijzondere en nieuwe
beplanting zien. Daarnaast wordt er een
fruitboom verloot onder de bezoekers!
Verder informeren we mensen graag over de
organische meststoffen waar we mee werken
en die door Melspring Farmers House in
Rogat wordt geproduceerd. B5 Hoveniers
voorziet u graag van de laatste tips en tricks.
Heeft u vragen? Kom dan langs op de beurs
en neem eventueel beeldmateriaal mee.

Vanaf eind januari 2019 is de nieuwe
website van B5 Hoveniers online! Gaat
dat zien en laat u inspireren.
www.b5hoveniers.nl

Korte lijnen

Trends
De trends die in 2019 zullen voortzetten
zijn het duurzaam en gasloos bouwen.
Een woning zonder gas… Nog niet zo lang
geleden was dit ondenkbaar, maar er is veel
veranderd de laatste jaren.

Ik kan niet zonder…
…mijn stiften voor het maken van schetsen.
Ik vind het heerlijk om te schetsen en te
kleuren.

Guilty Pleasure
Ik ben niet van het dansen, maar als ik met
mijn dochters ben, ga ik helemaal los op
de muziek van K3! Mijn motto is dan ook

‘Geniet van de dag en kijk niet te ver
vooruit, het leven is nu.’
www.jab-bouwkundigadvies.nl

Kapsalon Hairtrends

‘Mensen kunnen helpen in een
verdrietige periode van hun leven door
een mooi haarwerk te verzorgen, maakt
ons trots!’
Specialisatie
Wij zijn gespecialiseerd in hoofdhuid
problemen. Met onze scoop kunnen we 200x
vergroot op de hoofdhuid kijken. Wij hebben
meerdere opleidingen en cursussen gevolgd
zodat we veel problemen kunnen herkennen,
oplossen of door kunnen sturen. Wij werken
daarbij met mediceuticals. Daar hebben
wij een hele goede ervaring mee, vooral bij
haaruitval en eczeem. Benieuwd naar de
scoop? Kom dan naar de beurs en krijg een
gratis hoofdhuidanalyse! Ook al heeft u
geen hoofdhuid problemen, het is een hele
belevenis om zoiets te zien.

Warme tinten
Ga deze winter voor warme tinten in het
haar zoals rood, koper en warm bruin.
Tevens is de pony weer helemaal in dit
seizoen. In 2019 verwachten we op de
catwalk weer andere kapsels te zien. Denk
aan hoge paardenstaarten, de wetlook, veel
vlechtjes en de kapsels mogen allemaal wat
rommeliger.
www.kapsalonhairtrends.nl
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onze sprekers
Tijdens de Beurs in Ruinerwold zullen enkele
sprekers toneel krijgen om de bezoekers te inspireren, te
informeren en samen in gesprek te gaan.

Henk de Jong aan zet

hetty
mekelenkamp
HDM Bedrijfsgroen

HDM Bedrijfsgroen verkoopt, levert en
onderhoudt interieurbeplanting bij bedrijven
en instellingen in Noord-Oost Nederland.
U kunt bij ons terecht voor een deskundige
verzorging van uw beplanting. Verder
verzorg ik met veel plezier al 12 jaar de
Basisopleiding Interieurbeplanting voor de
branchevereniging, voor de beginners in ons
vak.

‘Wij ontzorgen de klanten ook met
compleet versierde (kunst)kerstbomen.’
Trends op de beurs
Tijdens de beurs in Ruinerwold kunt u bij ons
door de nieuwste en mooiste plantenboeken
bladeren. Laat u inspireren: in de kantoren
worden grote groene planteneilanden en
plantenwanden steeds belangrijker!

De ultieme tip
Kijk eens écht naar uw planten, zowel thuis
als op het bedrijf. Planten zijn gebaat bij een
regelmatige verzorging. Zelf werk ik met een
jaarplanning, waarbij de (hydro)planten elke
maand verzorgd worden. Hierdoor weten
de klanten wanneer ik langskom voor het
plantenonderhoud.

Mijn favoriete producten zijn…
Mijn waterfles en mijn groene gieter. Zonder
deze twee items kan ik niet leven en werken.

peter pruntel
Rietdekkersbedrijf Schipper

U kunt bij ons terecht voor een nieuw rieten
dak, onderhoud & renovatie. Daarnaast
verzorgen wij dakramen en dakkappellen,
uilenborden, windveren en dakconstructies.
Kortom: Alles wat u mag verwachten van
een goede rietdekker! Wij zijn met veel
enthousiasme en vakkundigheid werkzaam
in deze ambachtelijke bedrijfstak. Om
kwaliteit te waarborgen zijn we aangesloten
bij de Vakfederatie Rietdekkers.

Wij ontmoeten u graag
Kom kennis met ons maken op de beurs in
Ruinerwold! Wij zullen onze projecten d.m.v.
foto’s en filmpjes uitlichten en we geven
graag antwoord op uw vragen. Heeft u of
wilt u een rieten dak? Wij hebben de tips
en tricks voor u. Of het nu gaat om grote en
kleine boerderijen, een nieuwbouw woning
of een luxe villa; uw wensen kunnen wij op
een vakkundige manier voor u vervaardigen.

In de toekomst…
… willen we vanuit het ondernemende
dorp Ruinerwold goede daken blijven
leveren, vakkundigheid waarborgen en
fijne samenwerkingen in stand houden.
Daarnaast ontmoeten we altijd met plezier
nieuwe en bestaande klanten.
www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Trots!

jan boverhof
en miranda
hoogenkamp
Schildersbedrijf Boverhof

Schildersbedrijf Boverhof is inmiddels al
50 jaar een begrip als het gaat om kwaliteit
en vakmanschap. Wij zijn voornamelijk
werkzaam in de particuliere sector met
veel vaste klanten in en rond Ruinerwold.
We voorzien in alle voorkomende
schilderwerkzaamheden voor binnen en
buiten, wandafwerking, kleuradvies en
beglazingen.

‘We worden gewaardeerd om onze
nette manier van werken, de prettige
samenwerking en onze hoge standaard
in de afwerking.’
Terug van weggeweest
Natuurlijke kleuren en een industriële
look zijn de laatste jaren een trend die ook
komend jaar door zal zetten. De kleuren
groen en paars zijn terug van weggeweest.
Tijdens ons werk kiezen we kleuren uit
naar de wensen van de klant en kijken
we of het bij het geheel past; zowel bij de
persoon als bij het interieur. Tijdens de
beurs zullen we enkele producten uitlichten
die niet alleen op esthetisch vlak, maar
ook op milieutechnisch- en duurzaam
gebied interessant kunnen zijn voor u als
(potentiële) klant.

Ik ben trots op het feit dat ik vanuit een
mooie, centrale plek mag werken met een
grote schuur voor opslag. Dit maakt het
mogelijk om efficiënt en professioneel te
kunnen werken.

Al 50 jaar

www.hdm-bedrijfsgroen.nl

Tip!

We zijn er erg trots op dat het bedrijf al 50
jaar bestaat. In al die jaren zijn er nieuwe
klanten bij gekomen, maar we werken ook
nog steeds voor de klanten die er toen ook al
waren. Dat vinden we toch wel bijzonder.

Heeft u of wilt u een
rieten dak? Wij hebben de
tips en tricks voor u.

Stap eens uit je comfort zone en zet een
ander kleurtje op de muur, je zult versteld
staan hoe een mooie kleur je dagelijks leven
positief kan beïnvloeden.
Schilder de wereld in je eigen kleuren, dan
wordt hij nooit eentonig!
www.boverhof.nl

Op tv is Henk de Jong geen ander mens als thuis
op de bank. Zijn oprechtheid in combinatie met
kwajongensachtige trekken, maken De Jong tot een
populaire trainer en persoonlijkheid. Benieuwd naar de
presentatie van deze trainer van De Graafschap? Kom
dan op donderdag naar de beurs in Ruinerwold!
Ooit begonnen als voetballer bij Drachtster Boys, kwam
De Jong later bij de selectie van sc Heerenveen terecht.
Vervolgens heeft hij zich opgewerkt tot (assistent-)
trainer bij diverse grote voetbalclubs. Daarna keerde
De Jong terug naar het amateurvoetbal bij Harkemase
Boys, waar hij in 2009 tot ‘Beste trainer van het
amateurvoetbal’ werd verkozen. Zijn trainerschap voor
sc Cambuur zorgde voor landelijke bekendheid en in de
Friese hoofdstad werd hij clubkampioen van de Jupiler
League. Henk de Jong werkte korte tijd als commercieel
medewerker bij FC Groningen voordat hij als trainer bij
De Graafschap aan de slag ging; De club waar hij tot op
heden trainer is.
Een presentatie met Henk de Jong is precies wat u
ervan kunt verwachten; een bevlogen verhaal van een
voetbaltrainer met hart voor de sport en liefde voor
het vak. Geen ingewikkelde uiteenzettingen, maar
aansprekende anekdotes en leerzame ervaringen die
met passie, humor en zelfspot worden gebracht. Henk
de Jong spreekt op donderdag 24 januari om 19:30 uur.
De beurs is aansluitend open van 21:00 uur tot 22:00
uur. Zorg dat u erbij bent!

Een bevlogen verhaal
van een voetbaltrainer
met hart voor de sport
en liefde voor het vak.

Annie Schreijer-Pierik
aan het woord
Op vrijdag 25 januari vindt er een lunchbijeenkomst
plaats waar Annie Schreijer-Pierik zal spreken. Ze
is Europarlementariër en o.a. lid van de commissie
Landbouw & Plattelandsontwikkeling. Annie
zal worden geïnterviewd door ons Ruinerwolds
dorpsgenoot Eline Vedder: Werktuigbouwkundigeboerin en enthousiast actief bij CDA, LTO, Friesland
Campina.
Annie Schreijer-Pierik is boerin en politica in hart en
nieren. Tot 2014 had ze samen met haar man Jan en haar
gezin een gemengd agrarisch bedrijf in Hengevelde.
Annie is, naast haar werkzaamheden op de boerderij
en bestuurlijke functies in landbouworganisaties, al
jarenlang actief als politica voor het CDA op lokaal,
provinciaal en landelijk niveau. In Den Haag heeft
ze zich altijd ingezet voor de regio Twente en het
platteland.
Daarnaast liggen haar hart en ambitie bij het platteland
en de land- en tuinbouw. Ook vindt ze het belangrijk dat,
wanneer de Europese richtlijnen worden opgenomen
in de nationale wetgeving, dit ook nationaal ingevuld
wordt. De nationale koppen die er in Nederland
op worden gezet hebben gigantische financiële
consequenties voor ondernemers en burgers. Daar wil
zij wat aan doen.
U bent van harte welkom voor deze lezing op vrijdag 25
januari om 11:00 uur. De beurs is aansluitend open van
13:00 uur tot 21:30 uur.

Annie zal worden geïnterviewd door ons
Ruinerwolds dorpsgenoot Eline Vedder
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alex barbier
In Oosteinde werd in 1959 de
eerste ondernemersbeurs
gehouden van Ruinerwoldse
ondernemers. Het werd een
vijfjarige traditie die tot nu
toe in ere is gehouden.
Hier de stand van garage
Mos. V.l.n.r.: J. Mos, E.
Bensik. A. Bensik en J. Heida.

Alex Verhuur en Dienstverlening
Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is
Alex Barbier en samen met mijn vriendin
en dochter Tess (geboren op 24 september
jl.) woon ik in Uffelte. In 2006 ben ik mijn
onderneming gestart in Deventer en in 2008
kreeg ik een mooie kans om het bedrijf voort
te zetten in Uffelte. Wegens ruimtegebrek
ging ik op zoek naar een nieuwe locatie
en dit vond ik aan de Hoge Akkers in
Ruinerwold!

Gezonde groei
Mijn opzet was een klein bedrijf met een
brede inzet waarin voldoende afwisseling
zou zijn en waarmee ik veel kennis op zou
kunnen doen. Langzaamaan groeide het
machinepark en was het niet meer mogelijk
om de werkzaamheden met 1 man personeel
voort te zetten zoals ik tot dat moment altijd
had gedaan.

U kunt bij ons terecht voor…
… werkzaamheden met de knijperauto
voor particulieren, bedrijven en de
overheid. Daarnaast verzorgen wij
grondverzet, sloopwerk, verhuur van o.a.
containerbakken, aanleg en reiniging van
buitenriolering en het opschonen van
bedrijfs- en campingterreinen. Heeft u zand,
grond, compost, grind of menggranulaat
nodig? Bel ons gerust. Verder zullen we
de komende tijd weer gladheidbestrijding
verzorgen i.s.m. Rijkswaterstaat.

Ruinerwold centraal

sietze & mathijs martijn buld
Hoveniersbedrijf Martijn Buld
koetsier

Coop Koetsier & medewerkers

Wij zijn een coöperatieve supermarkt en ons
motto luidt ‘Samen maken we het verschil’.
Als Coop Koetsier&Medewerkers is dit motto
op ons lijf geschreven want in Ruinerwold
zoeken wij continue de samenwerking
op. Onze missie is dan ook zo dat we op
een eerzame wijze het middelpunt van de
samenleving zijn en middels lekker eten de
consumenten blij willen maken.

Lekker van Koetsier
Wat ons bedrijf uniek maakt is toch wel een
combinatie van onze medewerkers en de
producten die wij leveren. Onze slagerij is
het speerpunt van de winkel. Wij zijn sterk
in lokale kwaliteit die onze slagers brengen.
Onder het label ‘Lekker van Koetsier’
brengen wij allerlei producten waarvan wij
vinden dat ze goed, lekker en eerlijk zijn. Ons
grootste voorbeeld is wel onze droge worst
die al vele malen onderscheiden is.

Roots
Mijn roots komen vanuit de slagerswereld
-opa Jannes startte in 1927 zijn slagerij in
Ruinerwold- en ik ben fervent aanhanger van
een goed stuk mals, sappig vlees. Bij menig
BBQ partijtje ben ik dan ook niet achter de
grill weg te slaan. Slow Cooking met grote
stukken vlees en een goed glas wijn kan ik
zeker van genieten.

Op de beurs…

Ik ben trots op mijn eigen loods met
roldeuren, goede voorzieningen zoals een
kantine en een verharde buitenruimte.
Daarnaast is het voor mij van belang dat
Ruinerwold centraal ligt! Ik ontmoet u graag
op de beurs om kennis met u te maken en u
te laten zien wat wij (voor u kunnen) doen.

‘Samen maken we het verschil’ doen
we op de beurs met enkele agrariërs. In
samenwerking met Campina presenteren we
een reeks zuivelproducten die de gast op
de beurs kan proeven. Ook zullen we onze
bekroonde droge worsten laten proeven en
verkopen voor een leuke beursprijs.

www.alex-uffelte.nl

Elke zaterdagmorgen vanaf 11:00 uur
verkopen wij warme erwtensoep,
kippenbouten, spareribs en
saucijzenbroodjes bij ons voor de winkel!

Weekendtip

www.coop.nl/koetsier

Ons hart gaat sneller kloppen van bijzondere
projecten. Groot of klein, particuliere tuinen
en bedrijfstuinen. We ontwerpen, leggen
aan en onderhouden elke tuin. Daarbij
hebben we aandacht voor tuinbeleving
en duurzaamheid, want een tuin is zoveel
meer dan een aantal vierkante meters voor,
achter of rondom een pand. Het team van
Hoveniersbedrijf Martijn Buld bestaat uit 8
gespecialiseerde Allround hoveniers. Van
houtbewerker tot plantdeskundige en van
stratenmakers tot tuinarchitect.
‘Onze kracht? We leveren een totaalpakket
en ik hoor van onze klanten dat we zo’n
leuke club mannen aan het werk hebben!’

Wist u dat…
… onze vernieuwde site vol staat met foto’s
van gemaakte werken? Ook kunt u ons
volgen op Facebook. Daarnaast maken
we houten terras overkappingen in onze
werkplaats geheel op maat.

Waarom Ruinerwold
De saamhorigheid in Ruinerwold is erg
groot. Bedrijven maar ook verenigingen en
stichtingen werken veel samen en dat is erg
belangrijk om een goed werk- en leefklimaat
te creëren voor iedereen.

Droge worst en cola
Ik ben fanatiek mountainbiker. Ik mag
graag diverse wedstrijden rijden en zo gaan
we komend jaar een 4 daagse marathon
wedstrijd rijden in de Alpen van Oostenrijk.
Hiervoor moet ik natuurlijk veel trainen.
De club waar ik mee train is een gedreven
groep die ook serieus bezig is met voeding.
Ook ik probeer dit te zijn. Echter vind ik het
heerlijk om na een stevige training binnen
10 minuten 2 droge worsten, een fles cola en
een zak chips weg te werken….

Doen!
Ons motto is: Bij twijfel, doen! Alleen dan
kom je erachter of het goed was.
www.martijnbuld.nl
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ruinerwoldse favorieten

deelnemers

nieuwtjes, leuke tips, evenementen en mooie plekken

HAARTRENDS 2019
dit gaan we alemaal zien
volgens hairtrends!

jans tabak

Rabobank Meppel-StaphorstSteenwijkerland

Leuk feitje

van oud buurman
gerben van den berg

Ga deze winter voor warme tinten in het haar zoals
rood, koper en warm bruin. Tevens is de pony weer
helemaal in dit seizoen. In 2019 verwachten we op de
catwalk juist andere kapsels te zien. Denk aan hoge
paardenstaarten, de wetlook, veel vlechtjes en de
kapsels mogen allemaal wat rommeliger.

Wintertip van
autobedrijf
Mos
Wist u dat de accu van een auto onder het
vriespunt nog maar twee derde van zijn capaciteit
levert? Autobedrijf Mos nodigt u als autobezitter
uit uw accu deze winter gratis te laten testen
in de werkplaats. “Wij adviseren u graag
over de conditie van uw accu en kunnen u in
voorkomende gevallen direct helpen aan een
nieuwe accu. Zo voorkomt u vervelende situaties
door startproblemen.”

Benieuwd naar meer
trends? Je ziet het
allemaal op de beurs!

De rode beuk in de tuin bij Vos B.V. is
in 1999 door de buren van de Wolddijk
geschonken tijdens de ondernemersbeurs
als aandenken voor het 50-jarig bestaan,
een blijvende herinnering! Zoals de beuk
groeit, groeit ook Vos B.V.

Een rode beuk met een
		
verhaal dus!

Kom
langs op
de beurs
want we
geven
graag tips!

Wist u dat onze vernieuwde site www.martijnbuld.nl vol staat met
foto’s van gemaakte werken? Ook kunt u ons volgen op Facebook.
Daarnaast maken we houten terrasoverkappingen in onze werkplaats
geheel op maat.

De Rabobank Groep is een internationale
financiële dienstverlener met haar wortels
in Nederland. De missie van de Rabobank
luidt ‘Growing a better world together’.
Hiermee willen wij een bijdrage leveren
om maatschappelijke problemen op te
lossen. We richten ons op 4 thema’s:
voedselzekerheid, zelfredzaamheid,
duurzaam ondernemen en de lokale
leefbaarheid.
‘Als coöperatieve bank weten we als geen
ander dat je samen meer bereikt dan alleen.’

Wat kunnen gasten verwachten op de
beurs in Ruinerwold?
Inwoners van Ruinerwold kunnen tijdens
de beurs kennismaken met adviseurs
van de Rabobank om vragen te stellen,
direct advies te krijgen of een afspraak te
maken. Uiteraard zijn wij aanwezig bij de
spreker op vrijdag: Anne Schreier-Pierik,
Europarlementariër landbouw Brussel.
Hiervoor worden agrarische klanten van
Rabobank ook persoonlijk uitgenodigd.
Meetmaatjes
Verder delen wij meetmaatjes uit tijdens
de beurs. Als dé food- en agribank van de
wereld willen wij een bijdrage leveren aan
onder andere voedselzekerheid zodat er
gezond en voldoende voedsel voor iedereen
is. Met het gebruik van een meetmaatje
voorkom je dat je teveel eten klaar maakt en
dus eten weg moet gooien.

Tot slot
Wist u dat 1 op de 4 branden bij bedrijven
een elektrische oorzaak heeft? De Rabobank
en Interpolis verloten onder de bezoekers
van de beurs een gratis elektra-keuring t.w.v.
€ 500,- Daarmee verkleint u de kans op
brand. Voorkomen is beter dan genezen!
www.rabobank.nl

gerko kwant

frank wijers

U kunt bij ons terecht voor wit- en bruingoed.
U vindt onze winkel aan de Keizersgracht in
Meppel en met een team van deskundige
adviseurs en servicemonteurs staan wij voor
u klaar. Waarom wij als bedrijf in Meppel
meedoen aan de beurs in Ruinerwold?
Ik ben trotse inwoner van dit mooie dorp
en een groot deel van onze klantenkring
komt hier vandaan. Wij willen u graag
ontmoeten op de beurs! Naast het leveren
van o.a. wasmachines, televisies en klein
huishoudelijke apparatuur, kunt u ook
bij ons terecht voor diverse diensten. Zo
leggen wij uw wifi netwerk aan, kunt u bij
ons terecht voor reparaties van wit- en
bruingoed, vervangen wij inbouwapparatuur
en bieden wij oplossingen wanneer
bijvoorbeeld uw antenne of utp-systeem
stoort.
‘Een probleem is alleen een probleem als je
gelooft dat er geen oplossing is.’

Autobedrijf Mos is in 1958 opgericht door
Jan Mos. In 1999 namen wij, Frank en Maja
Wijers, het bedrijf over. In de werkplaats
staan Aaldert, Erwin en Sjors voor u klaar!
Naast de verkoop en reparaties van auto’s,
kunt u ook bij ons terecht voor een 24-uurs
tankstation, een volautomatische wasstraat,
een zelf bedienende wasplaats en een
industriële autostofzuiger. Autobedrijf
Mos is aangesloten bij Auto Excellent en
onze speerpunten zijn service en kwaliteit.
Onze werkplaats beschikt over moderne
apparatuur en onze monteurs worden zeer
regelmatig bijgeschoold om op de hoogte te
blijven van de laatste technieken.
‘Je ziet meer door de voorruit dan in de
achteruitkijkspiegel’.

Electro World Hagedoorn

Paradepaardjes
Op de beurs zullen wij enkele paradepaardjes showen die de ontwikkelingen
van de afgelopen jaren met zich heeft
meegebracht. Een eigen favoriet is het Sonos
audiosysteem, een totaaloplossing voor het
hele huis van uitstekende kwaliteit! Verder
kunt u bij ons terecht voor de Qooker kranen,
een Bosch wasmachine met doseersysteem
en een prachtige Philips Oled 4k televisie van
165 cm diagonaal en briljant scherp beeld.

Autobedrijf Mos

Gratis wasbeurt
Tijdens de beurs maakt u kans op een
leuke prijs met een APK keuring, hebben
we een mooie beursaanbieding en kunt u
een gratis wasbeurt voor uw auto krijgen.
Het enige wat u hier voor hoeft te doen, is
een tweedelige was-coupon verzamelen.
Het eerste deel krijgt u bij aankoop van een
carwashticket aan de balie bij ons bedrijf.
Het 2e deel kunt u gratis ophalen bij ons op
de beurs!

Verantwoord ondernemen

De trend voor 2019 is een verbindend en
innovatief systeem, genaamd Smart Home.
Denk hierbij aan een deurbel met camera die
een melding geeft op je smartphone als er
iemand aanbelt, gordijnen die automatisch
dichtgaan wanneer het begint te schemeren,
spraak gestuurde verlichting en een afzuigkap die automatisch aangaat wanneer er
wordt gekookt.

Ons doel voor de toekomst is volledig
energieneutraal te worden. Wij voeren
onze oude banden, afgewerkte olie en
oliefilters verantwoord af zodat deze
materialen kunnen worden hergebruikt.
Onze doeken in de werkplaats worden door
een gespecialiseerd bedrijf gereinigd zodat
we ze kunnen hergebruiken. Verder is onze
werkplaats voorzien van LED verlichting en
hebben we in december jl. zonnepanelen
laten installeren. Hierdoor zijn we op
gebied van stroom volledig zelfvoorzienend
geworden.

www.electroworld.nl

www.autobedrijf-mos.nl

Smart Home
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klaas van dijk

Installatietechniek K.J. van Dijk
Ons bedrijf is in twee bv’s opgedeeld;
Installatietechniek K.J. van Dijk houdt zich
voornamelijk bezig met de oorspronkelijke
installatiewerkzaamheden voor
particulieren, woningbouw en utiliteitsbouw
en is Ontzorgexpert. Laatstgenoemde
houdt in dat het huis wordt aangepast
zodat iemand zo lang mogelijk thuis kan
blijven wonen. De tweede BV is Duurzame
Techniek J. van Dijk en is gespecialiseerd in
installatiewerkzaamheden van de toekomst.
Denk hierbij aan zonnepanelen en warmtepomp-installaties. Wij vinden het belangrijk
klaar te staan voor onze klanten. Met ons
storingsdienstrooster proberen wij deze
service zo goed mogelijk te waarborgen.
Verder zijn wij een leer- en werkbedrijf waar
we leerling-monteurs mogen opleiden en
begeleiden.

Oud en Nieuw
Ons thema op de beurs in Ruinerwold
is ‘oud en nieuw’. De bezoeker kan de
ontwikkelingen in de installatietechniek
bekijken doordat wij de technieken uit
heden en verleden tonen. Zo kunt u een
kijkje nemen bij een oude doucheketel
die op kolen werd gestookt. Verder nemen
we een gasmeter mee waar men vroeger
een muntstuk in moest doen om gas op te
wekken. Ter vergelijking naar het heden
en de toekomst laten we ook moderne
installatiewerken zien, zoals warmtepompen
en Domotica-systemen.

Favoriete product
Mijn favoriete product om mee te werken is
mijn gereedschapskist. Het blijft voor mij na
al die jaren werkervaring een leuke uitdaging
om moeilijke klussen aan te gaan en dit naar
wens van de klant te voltooien.

Tip!
Laat tijdig en met enige regelmaat uw
cv-ketel controleren om zoveel mogelijk
problemen en storingen te voorkomen.
Voorkomen is beter dan genezen!
www.vandijkinstallatie.nl

jeroen ten
brink

jeroen
remmelts

JTB-media is een allround IT service- en
reparatiebedrijf. U kunt bij ons terecht voor
reparatie van computers, laptops, tablets
en smartphones. Doordat wij de meeste
onderdelen op voorraad hebben, kunnen
wij reparaties snel en vakkundig voor u
uitvoeren. Naast de reparaties, verkopen wij
hardware en randapparatuur. Verder leveren
wij drukwerk in de vorm van o.a. posters,
spandoeken en visitekaartjes.

Sinds 2007 draagt Remmelts Schilderwerken
zorg voor woningen en bedrijfspanden
waar kwaliteit en vakmanschap hoog in het
vaandel staat. Samen met een vakkundig
team streven wij naar het beste resultaat!

JTB Media

APK actie
Wij hebben een leuke beursaanbieding voor
de bezoekers van de beurs in Ruinerwold.
U kunt uw laptop of computer een APK
geven voor slechts € 35,00. Wij schonen uw
apparaat op, voeren updates uit en kijken
naar mankementen. Indien nodig geven wij
reparatieadvies. Verder krijgt u 10% korting
op alle reparatieafspraken die tijdens de
beurs in Ruinerwold worden gemaakt.

Micro solderen
Ik vind het belangrijk om me te blijven
ontwikkelen. Op dit moment leer ik de
techniek van micro solderen.
Hiermee kan ik nog kleinere reparaties
uitvoeren op moederbordniveau van
telefoons en laptops. Zo kunnen kleine
laadconnectoren ook gemakkelijk worden
vervangen.

Remmelts Schilderwerken

Durf te gaan voor kleur!
Dat is onze tip aan u. Durf kleur te kiezen
in uw interieur. Hiermee kunt u een mooi
statement maken wat een verbluffend
resultaat geeft.
Vestingh Paint & Craft is op dit moment
dé hit op Instagram. Zij hebben een eigen
verflabel ontwikkeld en bij elke 5 liter
verkochte verf, geven zij met hun foundation
een leven lang schoon drinkwater aan één
persoon. Tijdens de beurs in Ruinerwold
laten wij u graag de prachtige kleuren zien
die u voor dit goede doel kunt gebruiken in
uw interieur.

SchildersKracht
Momenteel zijn wij bezig met een
tweede vestiging in Zwolle. Onder de
vlag van Remmelts Schilderwerken zal
SchildersKracht in 2019 van start gaan.
Wij zijn trots op de groei van het bedrijf,
maar ook op de continuïteit van de huidige
klantenkring en werkzaamheden.

Trends op de beurs

… het feit dat ik deze onderneming naast
mijn studie heb kunnen opbouwen en
dat ik er nu fulltime mee bezig ben. Ook
mooi dat ik dit in een ondernemend
dorp als Ruinerwold mag doen waar een
veelzijdigheid is aan bedrijven. Voor de
meeste producten en diensten kan je
gewoon op het dorp terecht.

De laatste jaren is het spuiten van muurverf
en lak binnenshuis in opkomst. Deze
techniek geeft een glad en strak resultaat
dankzij een efficiënte machine waarmee
wij werken. Wij geven u met plezier een
demonstratie tijdens de beurs. Ook willen
wij u kennis laten maken met de trends op
het gebied van wandafwerking, beglazing en
schilderwerk. U bent van harte welkom bij
onze stand!

www.jtb-media.nl

www.remmeltsschilderwerken.nl

Trots op…

kom genieten op het
horecaplein!
De beurs in Ruinerwold biedt gelegenheid elkaar te
ontmoeten, informatie te verzamelen en inspiratie op te
doen. U kunt op ons horecaplein even bijkomen van alle
indrukken!
Horeca Ruinerwold slaat handen in één!
Alle horecaondernemingen uit Ruinerwold slaan van 24 t/m 26 januari
de handen in één op het horecaplein bij de beurs. Wij voorzien u graag
van een goede kop koffie, diverse soorten thee of een drankje. Uiteraard
hoort daar ook wat lekkers bij zoals een ambachtelijk gebakje of een
fijne bitterbal.

Afterparty
Zaterdagavond 26 januari is er een gezellige afterparty op de beurs in
Ruinerwold. Een top DJ zorgt voor de muzikale input en wij zorgen voor
de rest. Wees erbij en feest met ons mee!

Wij zien u graag op de beurs!
Café de Kastelein
Café Centraal
Cafetaria ’t Wold
Uitgaanscentrum De Klok
Dorpshuis De Buddingehof
Slager Ard
Marc Emmink catering & events
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vera & lita van
den berg

jan bert
stevens

henri
timmerman

Met ons enthousiaste en deskundige team
staan wij bij Van Den Berg hair en beauty
graag voor u klaar in onze kapsalon en
schoonheidssalon. Vol passie werken wij
aan ons doel de klant blij te maken met een
frisse coupe, een ontspannen behandeling of
advies te geven op gebied van haar en huid.

Dit videoproductiebedrijf is gespecialiseerd
in bedrijfs-, school-, trouw,-, animatie-,
en drone video’s. Voor unieke en luchtige
videocontent bent u hier aan het juiste
adres.
Voor een video-opdracht denken wij graag
mee met de klant en zijn/haar wensen.
Daarnaast focussen wij ons ook op de kijker.
Wij verzorgen het hele traject van concept tot
en met het publiceren van de video.

Gevestigd aan de Dr. Larijweg 48 te
Ruinerwold kunt u bij ons terecht
voor sierbestrating, buitenverlichting,
betonplaten en keerwanden. Wij leveren aan
particulieren, hoveniers, stratenmakers en
aannemers. Ook de agrarische sector is een
belangrijke pijler van ons bedrijf. Met een
enthousiast en deskundig team staan wij
voor u klaar!
“De kracht van Ruinerwold? Die is natuurlijk
Peregoed!!”

Videohype

Uitgebreid kleurenpallet

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden.
Daarom is de videohype nog in volle gang.
De mogelijkheden om video in te zetten voor
uw bedrijf zijn eindeloos en daar kan ik bij
helpen.
Denk aan een online video die inzicht
geeft in uw bedrijfsactiviteiten, een
wervingscampagne voor personeel of een
verslag van een evenement.
Video is hot, zeker in 2019!

De trend voor 2019 is de keramische tegel
met beton-ondergrond, welke gelegd kan
worden op een zandbed. Op zich is dit geen
nieuw product, maar het kleurenpallet wordt
wederom behoorlijk uitgebreid. Tijdens de
beurs laten wij u graag inspireren, want
nieuw straatwerk rondom uw huis of bedrijf
maakt een wereld van verschil!

Van den Berg Hair & Beauty

stichting historie ruinerwold

In het Multicultureel Centrum de Buddingehof vindt u het archief van
de stichting Historie Ruinerwold. Sinds 1984 verzamelt deze stichting
historische gegevens van de vroegere gemeente Ruinerwold, inclusief
buurtschap Tweeloo die tot 1942 deel uitmaakte van deze gemeente.
35-jarig jubileum!
De stichting is 35 jaar jong en nog altijd actief in het verzamelen en bewaren van foto’s
en documenten uit het dorp. Personen, gebouwen, gebeurtenissen, verenigingen
en bedrijven worden allemaal gedocumenteerd door de stichting. Veel informatie is
inmiddels ook op het internet te vinden.

1.000 bezoekers
Dat er interesse is voor het archief van de stichting, blijkt uit het bezoekersaantal.
Maandelijks mag de beeldbank zo’n 1.000 verschillende bezoekers verwelkomen.
Tijdens de beurs in Ruinerwold zullen er diverse uitgaves van de stichting ter inzage
klaarliggen voor de bezoekers. Daarnaast is er ook documentatie te koop en kunt u
geïnformeerd worden over de diverse beeldbanken van de stichting die u online kunt
bekijken.

Moois in de maak
Stichting Historie Ruinerwold heeft wat moois in de maak! Over een paar jaar hoopt
de stichting een boek uit te kunnen brengen waarin alle boerderijen van Ruinerwold
beschreven staan. Een boek over de boerderijen aan Haakswold en Boerpad, twee
straten in Ruinerwold, bestaat al. Het nieuwe boek van de stichting zal alle boerderijen
uit heel Ruinerwold vermelden.

Input!
Iedere woensdagochtend is er iemand aanwezig in het archief. Mocht je als vereniging,
bedrijf of inwoner van Ruinerwold mooie foto’s of interessante documentatie voor
Stichting Historie Ruinerwold hebben, lever dit dan in! De documenten en/of foto’s
worden dan gescand zodat het op de beeldbank kan worden geplaatst.

oldtimerdag
ruinerwold

Ieder jaar staat Ruinerwold een dag
lang muurvast, omdat alles dan in
het teken staat van de Oldtimerdag.
Komend jaar zal dit evenement voor
de 27ste keer plaatsvinden op de
3de zaterdag van augustus.
Het motto luidt: zien en gezien
worden.
De Oldtimerdag Ruinerwold is één van
de grootste openlucht-evenementen in
Nederland op het gebied van Oldtimers.
Even wat feitjes op een rij:
1500 deelnemers
40 marktkooplieden
20.000 bezoekers
125 vrijwilligers en ondersteunende
diensten
Gedurende deze dag kan Ruinerwold haar
gastvrijheid laten zien. Het evenement in
deze kleine samenleving is zo groot, dat het
op de Drentse calamiteitenkalender wordt
vermeld. De historie van onze mobiliteit
wordt tijdens de Oldtimerdag mooi in beeld
gebracht. De hele dag is een feest voor jong
& oud!

Aan de stamtafel

“Leer onze organisatie(s) kennen.
Kom langs bij onze gezamenlijke stand
van Stichting Historie Ruinerwold,
Museumboerderij De Karstenhoeve en de
Oldtimerdag Ruinerwold.”

Op de beurs nodigt de organisatie van
Oldtimerdag Ruinerwold u van harte uit
aan de stamtafel. Ze gaan graag met u in
gesprek over uw beleving en betrokkenheid
bij dit mooie evenement. Daarnaast streven
ze ernaar jongere generaties ook actief bij
deze dag te betrekken. U kunt deelnemen
aan het evenement, vrijwilliger worden of
als vriend van de Oldtimerdag je steentje
bijdragen.

Going Retro
In onze kapsalon werken we al jaren met
het merk L’anza. Voor de schoonheidssalon
gebruiken wij het merk Absolution. Beide
merken bevatten producten met natuurlijke
ingrediënten en de producten worden niet op
dieren getest. Tijdens de beurs kunt u onze
make-uplijn bekijken en kunt u uw haar door
ons laten stylen. Vervolgens mag u voor de
lens stappen zodat er een mooie foto van u
kan worden gemaakt in retro stijl!

Favoriete producten
In de kapsalon is ons favoriete product
het styling-product Airpaste en in de
schoonheidssalon zijn we gek op de
Creme Riche. Maak een afspraak voor
een behandeling in de kapsalon en/of
schoonheidssalon en ontdek deze mooie
producten. Wist u dat u ook online een
afspraak bij ons kan maken?

Aankondiging!
In 2019 komen wij met iets nieuws in de
schoonheidssalon. Wat dat is houden we nog
heel even geheim, maar dat maken we op
de beurs bekend!! Kom dus zeker even langs
onze stand.
Dank aan de vrijwilligers
De kracht van Ruinerwold is het initiatief
dat dit dorp toont. Er wordt veel moois
georganiseerd zoals de beurs. Er kan altijd
een beroep worden gedaan op een fijne
groep vrijwilligers en daar zijn wij ze zeer
dankbaar voor!

JB Stevens Videoproductie

Van idee tot play!

DIY (Do it yourself )
Video maken is leuk en iedereen kan het!
Tegenwoordig heeft elke telefoon een
camera waarmee je prima een video kan
opnemen. Er zijn zelfs gratis apps waarmee
je de beelden kan monteren. Benieuwd naar
hoe dit werkt of hoe u video kan inzetten
voor uw bedrijf? Kom dan langs op de beurs
voor tips en ideeën.
Ik ga de deur niet uit zonder…
…iPhone en Nikes, tenzij het weer voor
slippers en bier is.
Ik ben trots op…
Op mijn medaille van de halve marathon in
Eindhoven. Begin 2018 kon ik met moeite
8 km hardlopen. 10 maanden later en 15
kilo lichter liep ik de halve marathon uit in
Eindhoven in 1 uur en 43 minuten. Dat maakt
mij nog steeds trots!

www.kapsalonvandenberg.nl
www.jbstevens.nl

Timmerman Sierbestrating

Tip
Mocht u in 2019 nieuwe bestrating willen
laten aanleggen, begin dan vroegtijdig in het
nieuwe jaar met het maken van de planning.
Dit geeft buitenplezier als de zon begint te
schijnen en het terrasweer zich aandient.

In aanbouw
Om een betere vindbaarheid te realiseren en
aankoopgemak te waarborgen, hebben wij
een drietal websites in aanbouw. Binnenkort
kunt u informatie verkrijgen en producten
bestellen op:
timmermansierbestrating.nl /
buitenverlichtingvoordeel.com en
timmermanbeton.nl

Uitstraling
Samen met een groeiend aantal fijne medewerkers werken wij hard aan het mooie en
gezonde bedrijf wat we in de afgelopen jaren
hebben opgebouwd. De gemoedelijkheid en
het plezier wat we als team hebben, stralen
we ook uit naar onze clientèle. Dit hopen we
voort te zetten in 2019!

Beurs Ruinerwold Onderneemt

Beurs Ruinerwold Onderneemt

deelnemers

erik en lydia
vd linde
Speel en IJsboerderij
De Drentse Koe

Uw kinderen heerlijk laten spelen met
een boerengevoel? Dan bent u bij ons
aan het juiste adres! Wij bieden genoeg
vertier voor zowel binnen als buiten. Naast
ruim 2 hectare buitenterrein met vele
soorten traptrekkers, trampolines en een
dierenweide, is er een speelschuur met maar
liefst 3 verdiepingen. Verder is de voormalige
koeienstal omgebouwd tot overdekte
waterspeelplaats en is er voor de kinderen
vanaf 5 jaar een bijzonder klimavontuur
boven de koeien.
In 2019 bestaat IJsboerderij De Drentse Koe
20 jaar en dat gaan wij natuurlijk vieren!

Op bestelling
De Drentse Koe heeft een uitgebreide
horeca, waar de inwoner uit de omgeving
ook gebruik van kan maken (zonder entree/
toegang tot de speelboerderij). U bent bij
ons van harte welkom voor een écht Drents
Koe ijsje, gemaakt van verse boerenmelk in
vele smaken. Wist u dat u ook eten bij ons
kunt afhalen? Een lekker frietje met snack of
een belegd broodje. Bekijk gerust eens ons
aanbod en bel uw bestelling door.

Moois in de maak…
Dit jaar wordt het speelterrein bij de
dierenweide uitgebreid en komen er nieuwe
klim- en springtoestellen. Daarnaast bestaat
de IJsboerderij van De Drentse Koe in 2019
alweer 20 jaar. Dat gaan we natuurlijk vieren!

Guilty Pleasure
Als team gaan we graag naar het Mega
Piratenfestijn om te genieten van alle
Nederlandstalige muziek die dan de revue
passeert. Naast hard werken is het ook
belangrijk om samen plezier te hebben! Wij
zijn van mening dat je plezier moet hebben
in wat je doet. Zo voelt werk niet als werk en
kan je het heel lang volhouden.
www.drentsekoe.nl

ben hauwlo
Hauwlo Zonweringen

U kunt al ruim 18 jaar bij Hauwlo
Zonweringen terecht voor een uitgebreid
scala aan binnen- en buitenzonweringen,
raamdecoratie en insectenwering. Ons
bedrijf is ooit ontstaan door het herbekleden
en vervaardigen van markiezen. Inmiddels
verzorgen wij al jaren het totaalplaatje voor
woningen, zorginstellingen, scholen en
kantoren.

Heden en verleden
Waar de zonwering vroeger alleen
dienstdeed om de zon te weren, is de
functie tegenwoordig veel specifieker en
professioneler. De huidige systemen zorgen
voor een goede balans van de lichttoetreding
en straling van de zon. Dit is dusdanig te
reguleren om een prettig binnenklimaat
te creëren. Zo kan je contact houden met
de buitenwereld en worden ongewenste
stralingen van de zon gefilterd. Daarnaast
is energiebesparing mogelijk met het juiste
gebruik van bepaalde zonweringsystemen
die het gehele jaar kunnen worden
toegepast.

Assortiment
Naast de welbekende buitenwering, kunt u
ook bij ons terecht voor binnen zonwering
die de stralingswarmte van de zon keert.
Verder hebben wij diverse raamdecoratie
in ons assortiment zoals: rolgordijnen,
jaloezieën (horizontaal en verticaal),
lamellen, duettes, plisségordijnen en
shutters. Tegen vervelende insecten zoals
vliegen en muggen, bieden wij een breed
assortiment aan insectenwering van deur tot
raamkozijn.

Op de beurs
Kom langs bij onze stand en bekijk de
diverse zonweringssystemen die wij tentoon
zullen stellen. Daarnaast nemen wij ook het
relatief nieuwe systeem Fractions mee. Dit is
een aluminium shutter voor de binnenzijde
van uw woning waarmee lichttoetreding en
privacy goed te reguleren is.
www.hauwlo.nl

Ondernemen op het gebied van
duurzaamheid

albert
timmerman
Vos Ruinerwold

Op 24, 25 en 26 januari bent u van harte
welkom bij ons op het terrein voor de beurs!
Vos Ruinerwold BV is een deskundige
allround dienstverlener. Wij verzorgen
agrarisch loonwerk, grond- water- en
wegenbouw en cultuurtechniek. Verder
verzorgen wij aanleg, renovatie en
onderhoud van sportvelden en golfbanen. In
2019 bestaat het bedrijf 70 jaar! Hier zijn wij
als ondernemer in een plattelandsgemeente
supertrots op.

Onze vaste trend
Iets hoeft niet altijd nieuw te zijn wanneer
je onderscheidend wilt zijn van de rest.
Onze jarenlange trend is het bieden van
een vaste betrouwbaarheid; iets wat onze
klanten weten te waarderen. Uiteraard
blijven wij niet stilstaan in de tijd! We spelen
in op regelgeving, en we denken vooruit.
Daarnaast biedt de digitale product- en
dienstinformatie uitkomst en verrichten we
werkzaamheden gps-gestuurd.

Modern materieel
Wij mogen iedere dag met topmerken
werken. Fendt tractoren, Volvo laadschoppen
en graafmachines van Atlas mobile,
Caterpillar en Kobelco. We kunnen dan ook
niet kiezen wat ons favoriete product is,
maar we werken graag met dit moderne
materieel!

Guilty Pleasure
Mijn ontspanning is het afstruinen van mooie
golfbanen over de hele wereld. Ik mag graag
een balletje slaan en ondertussen kijken hoe
de baan onderhouden wordt. Tja, iemand
moet het doen, dus ik offer me wel op…
www.vos-ruinerwold.nl

Kom langs op
de beurs en
proef diverse
producten!

Melkveehouderij
Ruinerwold
Sinds een paar jaar zijn we met een aantal agrarische
ondernemers, waarvan het merendeel melkveehouders, lid
van Ruinerwold Onderneemt. Vanuit de beursorganisatie
zijn we dan ook gevraagd om deel te nemen aan de
Ondernemersbeurs Ruinerwold.

Duurzaamheid
Op de beurs willen we graag laten zien wat we als
melkveehouderij allemaal doen op het gebied van
duurzaamheid. Duurzaamheid is een thema wat nu actueel
is maar waar wij eigenlijk al jaren mee bezig zijn. De
melkveehouderij is al eeuwenlang een belangrijke factor in
de samenleving van Ruinerwold en willen we dat ook naar
de toekomst toe blijven dan zullen we dat op een duurzame
manier moeten blijven doen. Op de beurs presenteren we dit
thema o.a. in samenwerking met LTO Noord afdeling Zuidwest
Drenthe, FrieslandCampina, Graslandstudieclub Ruinerwold
en de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe.
Onze stand delen we met Coop Koetsier. De supermarkt is
een belangrijk afzetkanaal voor de hoogwaardige producten
die worden geproduceerd van onze melk. Op deze manier
willen we hier op de beurs dan ook uiting aan geven en u
laten proeven van diverse producten.

Beurs Ruinerwold Onderneemt
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deelnemers

ruinerwoldse favorieten
nieuwtjes, leuke tips, evenementen en mooie plekken

de coop
boodschappenbus
een mooi nieuw initiatief!

sylvia
zorge

Huys Makelaars
Voor de verkoop, aankoop en
taxatie van uw woning bent u
aan het juiste adres bij Huys
Makelaars. Ruinerwold heeft
geografisch een gunstige ligging
en biedt veel voorzieningen in
het dorp. Naast de verkoop van
woningen, ben ik gespecialiseerd
in landelijk wonen. Benieuwd
naar de mogelijkheden voor uw
woning? Kom dan langs op de
beurs en profiteer van een mooie
beursaanbieding!

De Vastgoeddames
Ik ben trots op het bedrijf dat ik
in 2002 ben gestart en wat nog
steeds groeiende is. Dankzij
mijn samenwerking met De
Vastgoeddames kan ik u nog
breder informeren over diverse
zaken die met de woningbranche
te maken hebben. Zo kan ik u
assisteren bij het optimaliseren
van uw woning voor een
gunstige verkoop. Goed
verzorgde en onderhouden
woningen leveren nu eenmaal
meer op!
‘Werk doen waar je elke dag
van leert en waar je plezier aan
beleefd, is het mooiste wat er is.’

Ochtendritueel
De dag begint pas echt goed met
een warme douche en heerlijke
Rituals producten. Verder zorgt
‘Evers staat op’ ervoor dat ik
vaak lachend aan de slag ga.
Hoe moet dat nu in 2019 als het
radioprogramma is gestopt?
www.huysmakelaars.nl

herold
pouwels

Installatiebedrijf Herold
Pouwels
Installatiebedrijf Herold Pouwels
bv verdiept zich veelal in nieuwe
duurzame technieken. Wij
werken met diverse producten
zoals warmtepompen. Dit
willen wij u graag laten zien op
de beurs in Ruinerwold. Het
blijven ontwikkelen van nieuwe
technieken vinden wij erg
belangrijk en interessant. We
gaan mee in de ontwikkelende
trends. Zo plaatsen wij
tegenwoordig steeds vaker een
ventilatie warmtepomp in plaats
van een cv-ketel.

Trots
Wij zijn trots op de groei van ons
bedrijf in de afgelopen jaren.
Wij hopen deze gang van zaken
door te mogen zetten in 2019
vanuit Ruinerwold; Een mooi en
ondernemend dorp wat initiatief
toont en veel samenwerkt.

Welkom
Benieuwd naar de
mogelijkheden van duurzame
technieken? Spreek ons gerust
aan op de beurs. Wij staan u
graag te woord met tips en
adviezen.

Ons motto
Een dag niet gelachen, is een
dag niet geleefd!
www.heroldpouwels.nl

HDM Bedrijfsgroen verkoopt, levert en onderhoudt
interieurbeplanting bij bedrijven en instellingen in
Noord-Oost Nederland. U kunt bij ons terecht voor
een deskundige verzorging van uw beplanting.
Verder verzorg ik met veel plezier al 12 jaar de
Basisopleiding Interieurbeplanting voor de
branchevereniging, voor de beginners in ons vak.

hilde tabak johan
Gastouderopvang Hi Ha
kuiper
Hilde
Sinds ruim een half jaar bestaat
gastouderopvang Hi Ha Hilde,
waar opvang wordt aangeboden
voor kinderen van 0 t/m 12
jaar. Ouders kunnen elke week
aangeven wanneer ze hun
kinderen naar de opvang willen
brengen en deze flexibiliteit
maakt mijn opvang uniek. Ik vind
het belangrijk in huiselijke sfeer
zoveel mogelijk persoonlijke
aandacht te schenken aan ieder
kind.

Vergoedingen
Kinderdagverblijven worden
steeds duurder en de vergoeding
van gastoudertoeslag is aanzienlijk gestegen. Hierdoor wordt het
steeds aantrekkelijker om
kinderen naar een gastouder te
brengen.

Speeltuinvereniging
Er wordt veel georganiseerd
door de speeltuinvereniging
in Ruinerwold. De speeltuinen
worden hierdoor goed
onderhouden en het is een
plezier om met kinderen in het
dorp zelf te kunnen spelen.

Johan Kuiper
Makelaardij

Trends op de beurs
Tijdens de beurs in Ruinerwold kunt u bij ons door
de nieuwste en mooiste plantenboeken bladeren.

Laat u inspireren! In de kantoren worden grote
groene planteneilanden en plantenwanden steeds
belangrijker!

U kunt bij mij terecht voor
de verkoop en aankoop van
uw woning in Ruinerwold en
omstreken. Het persoonlijke
contact met u als klant staat bij
mij centraal.
‘Een woning is tenslotte geen
stapel stenen, elk huis heeft zijn
eigen verhaal.’

Persoonlijk en betrokken
Is dan ook mijn motto. Het maakt
daarbij niet uit hoe duur de
woning is. Ik sta altijd voor u
klaar, ook ’s avonds
en in het weekend.

Geboortedorp
Ruim twee jaar geleden was de
start van mijn bedrijf en in
april 2018 de opening van mijn
kantoor in mijn geboortedorp
Ruinerwold. Dat is iets waar ik
heel trots op ben!

Een mooi motto
Doe de dingen die je leuk vindt
en waar je energie van krijgt.
www.johankuipermakelaardij.nl

Erop uit!
Ik ben superblij met mijn
duo kinderwagen. Ondanks
dat ik mag zorgen voor veel
kleintjes van 0 of 1 jaar, kan
ik er met deze wagen wel
lekker op uit gaan met de
kinderen! De oudere kinderen
kunnen dan fijn rondrennen
en uitrazen in een speeltuin
of bij de kinderboerderij. Voor
de toekomst wens ik een
milieuvriendelijk vervoersmiddel
aan te schaffen waarmee ik nog
meer met de kinderen op pad
kan gaan in de natuur.

groen, groener,
groenst!

Hi Ha Hilde is:‘’Een
plek om te leren,
groeien en delen, maar
vooral om heerlijk te
spelen!’’

De Coop Boodschappenbus van Coop Koetsier&Medewerkers
haalt mensen op die niet zelfstandig naar de supermarkt kunnen
komen. De bus is ter beschikking gesteld door de zorggroep
‘Noorderboog’.
Sietze Koetsier is eigenaar van de plaatselijke supermarkt Coop.
Het initiatief is tot stand gekomen toen Sietze steeds meer
gevraagd werd om de boodschappen te bezorgen in Het Vonder en
het winkeltje intern is beperkt en alleen maar voor de bewoners
van het verzorgingstehuis beschikbaar.
Sietze is begonnen met het bezorgen van boodschappen
maar liep al gauw tegen het probleem aan dat telefonisch
bestellen best lastig is en de bewoners het moeilijk vinden om
online boodschappen te bestellen via coop.nl. De bus die we
ter beschikking hebben, is tijdelijk inzetbaar en geeft ons de
gelegenheid om te kijken of er behoefte is aan deze extra service.
Welk probleem lost het op?
Veel ouderen in Ruinerwold kunnen niet meer zelfstandig naar
de supermarkt. Als we een vast moment hebben elke week om
boodschappen te doen kunnen de bewoners van Het Vonder
maar ook van de aanleunwoningen rekening houden met dit
moment en zo hun wekelijkse boodschappen meenemen. Het is
ook tevens een uitje want het is goed voor de sociale contacten
en de Medewerkers van Sietze Koetsier zullen de klanten dan ook
met open armen ontvangen en er is gelegenheid voor een kopje
koffie/thee. Mensen die in Het Vonder wonen komen zo ook nog
eens in het dorp en zijn dan minder afhankelijk van hun naaste
omgeving.
Hoe werkt het?
Elke donderdag vertrekt de bus om 10:00 uur vanuit Het Vonder.
De kosten die gemaakt worden zijn in eerste instantie voor Sietze
en de ‘Noorderboog’ en zij zien het eerst als een stuk promotie.
De boodschappenservice is dus gratis.

Je eigen video’s
maken? Dat
kan! Jan Bert
geeft graag
tips

DIY (do it yourself)

Video maken is leuk en iedereen kan het!
Tegenwoordig heeft elke telefoon een camera
waarmee je prima een video kan opnemen. Er
zijn zelfs gratis apps waarmee je de beelden kan
monteren. Benieuwd naar hoe dit werkt of hoe
u video kan inzetten voor uw bedrijf? Kom dan
langs op de beurs voor tips en ideeën bij
JB Stevens Videoproductie

Graag tot ziens op de beurs!

Museumboerderij
De Karstenhoeve

Als dorpsgenoot bent u hopelijk al eens in onze
mooie museumboerderij geweest. Als bezoeker
voor een expositie, tijdens het Kerstrondje, de
veiling of gedurende een ander evenement.
Rijk als Boaz, arm als Job
Heeft u al eens een rondleiding
gevolgd in ons museum? Dit is zeker
de moeite waard! Zo is menig gast
verrast wanneer de achtergrond
van veel spreekwoorden en
gezegdes wordt uitgelegd tijdens
de rondleiding. De expositie ‘Rijk
als Boaz, arm als Job’ gaat over de
verschillen tussen arm en rijk en is
komend seizoen nog te bekijken bij
de Karstenhoeve.
Boerendrokte is…
… één van de meest succesvolle
evenementen van De Karstenhoeve.
Gedurende de dag gaan we 100
jaar terug in de tijd en wordt er een
soort toneelstuk opgevoerd waar
de bezoeker middenin loopt; een
bijzondere ervaring! Dit jaar zal
Boerendrokte plaatsvinden op 11
mei, 6 juli en 24 augustus. Iedereen
is van harte welkom!

Ruinerwold
Onderneemt!

Op Portret
Tijd voor een nieuwe familiefoto?
Bij ons in De Karstenhoeve kunt
u op een ouderwetse manier ‘op
portret’ worden gezet. Gestoken in
bijpassende kleding, wat vaak al
voor de nodige hilariteit zorgt, wordt
er door een professionele fotograaf
foto’s gemaakt. Deze foto’s worden
vervolgens zó bewerkt dat het net
oude foto’s lijken te zijn.
Samen met een enthousiaste groep
vrijwilligers zorgen we ervoor dat
dit historische erfgoed bewaard kan
blijven. We mogen als bewoners
van Ruinerwold trots zijn op onze
prachtige museumboerderij! We
verwelkomen u graag (weer) een
keer in De Karstenhoeve.

Beurs 2019
wanneer 24, 25 en 26 januari
wat 3 dagen ondernemers ontmoeten
waar Wolddijk 7 (Loonbedrijf Vos BV)
wie voor iedereen / gratis entree
www.ruinerwoldonderneemt.nl
Tijd voor een nieuwe
familiefoto? Bij ons in
De Karstenhoeve kunt
u op een ouderwetse
manier ‘op portret’
worden gezet.

Graag tot ziens op de beurs
van Ruinerwold Onderneemt!
Kijk ook eens op onze website of
Facebookpagina

