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LEVENDE KERSTSTAL SIERT 
KERSTMARKT RUINEN 
RUINEN - Op zaterdag 8 december a.s. vindt weer de jaarlijkse kerstmarkt 
Heerlyckheid Ruinen plaats. 

Naast vele kerstkramen waar u o.a. terecht kunt voor kerstdecoratie, cadeaus en 
kerststukken, siert een grote levende kerststal de sfeervol aangeklede Brink. Voor de 
kids is er bovendien een springkussen en zijn er broodjes op een stokkie om boven een 
vuurtje te bakken. Live muziek zorgt voor extra gezelligheid. 

De kerstmarkt duurt van 14.00 tot 20.00 uur en u bent van harte uitgenodigd een hapje 
te blijven eten. Naast de lekkerste snert van Nederland, zijn er diverse foodtrucks met 
volop lekkers.

Kerst en/of Nieuwjaarswens?

Plaatsing week 51
Inleveren uiterlijk dinsdag 11 december a.s. 17.00 uur

www.ruunderwaopen.nl - ruunderwaopen@hotmail.com

50e editie 
Kerstwandeling 
omgeving Ruinen
RUINEN – De Kerstwandeling in de 
omgeving van Ruinen wordt voor de vijftigste 
keer gehouden. 

Deze sfeervolle feestelijke editie vindt 
plaats op 2e kerstdag en gaat over het 
Dwingelderveld en door de Anserdennen. 
Er zijn onderweg midwinterhoornblazers, 
muziek van het popkoor, kerstverhalen bij 
Theehuys Anserdennen en leuke activiteiten 
bij de Schaapskooi.

De wandeling is ongeveer 6 km en er kan 
gestart worden tussen 10.00-14.00 uur bij 
Buitencentrum De Poort in Ruinen. Aan 
deelname zijn kosten verbonden, deelname 
voor kinderen tot 12 jaar is gratis.



Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)
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Kerstbuffet 2018

Wij wensen u �jne feestdagen
en een voorspoedig 2019

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf



’t Ruunder Waopen
Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie I. Smit, Hinkenkamp 41, 7963 DD Ruinen.
E-mail: dle.ruinen@gmail.com
Bij overlijden bellen: 0522-281878 (C.C. Wassink – dag en nacht)

Annerie Kremer uitvaartzorg
‘Afscheid nemen op uw eigen wijze’ 
Wij begeleiden alle uitvaarten, waar u ook bent verzekerd.
T 0522-245021-www.kremeruitvaartzorg.nl-info@kremeruitvaartzorg.nl

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

Pedicuresalon Alie Broekman
Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie, 
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman, 
medisch pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930

Podoloog, Podoposturaaltherapeut, Zorgschoenspecialist
Kinderpodologie, sportpodologie, inlays voor diabetische- en reumatische 
voet. Aanmeetlocaties in Hoogeveen, Beilen, Vledder, Steenwijk, 
Heerenveen. Tel. 06 179 01 746  | www.podoloogdrenthe.nl

Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306

Thuiskapster Hennie 
Uw kapster aan huis
Hennie Heeling-van Laar
T. 0522 472510 of M. 06 429 358 27

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

Natuurlijk Mooi by Conny
Heeft u last van o.a. pigmentvlekjes, rode adertjes of steelwratjes?
Met de nieuwste techniek bent u er snel vanaf. 
Kijk op www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Of bel 06 109 686 33

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

De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 11.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.nl

RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: balieruinen@wolden.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op afspraak kan ook!

Jeanet Gerding Bodypoint
Triggerpointtherapie, dry needling, medical taping, sportmassage, 
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio. 
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN Tel. 0522-820218 of 06-15002415, 
www.jeanetgerding.nl

Koos Hulzebos Administraties
Trompenweg 6 7963 DL Ruinen, Telefoon 06-49892028
Financiële dienstverlening, jaarrekening, inkomstenbelasting, subsidie, 
interim qualified controller, ondernemerscoach.
www.kooshulzebosadministraties.nl - info@kooshulzebosadministraties.nl

De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

Zondag 9 december 2e Advent
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Mw. G. Bijl
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. Paas-Feenstra
Kruispunt Pesse 19.00 uur Ds. Paas-Feenstra
Zondag 16 december
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispunt Pesse 10.00 uur Ds. Paas-Feenstra
Olden Kinholt 10.00 uur Ds. G. Zijl

Belangrijke informatie / service

De wijkagent en de andere medewerk(st)ers van de politie in 
De Wolden zijn op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 
telefonisch bereikbaar via tel. 0900-8844.
* Als elke seconde telt (brand, ongeval, overval etc.)

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

 0 9 0 0 – 8 8 4 4
Glas: in de glasbak             Kleding: Kledingbox bij de COOP

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

Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand 
Dorpsbelangen Rune - Secr.: 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

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

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

Fysiotherapeuten Ruinen Reinier & Suzan Schreuder
Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeemtherapie,
Sportblessures, Acupunctuur en Fitness
T. : 472045  www.fysiotherapie-ruinen.nl

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4  7941 CA Meppel   www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.30 tot 11.30 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-55945851

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

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Boetiek de Smederije.

-  Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels) 
 van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden 
 artikelen gratis plaatsen.
-  Druk- en zetfouten voorbehouden.

Bel voor informatie: 0521-593035.

Het volgende nummer verschijnt 19 december  2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 11 december 2018, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN



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.

In de laatste 2 weken van 
DECEMBER is het erg DRUK 

en zijn de wachttijden 
langer dan u van ons 

gewend bent. 

BESTEL en haal uw 
medicatie OP TIJD!

Wij wensen u fijne feestdagen

Met vriendelijke groet 
Huisartsenpraktijk Ruinen

OPROEP
Concert Byzantijns koor op 18 november 2018 in de Mariakerk.

Tijdens het concert, heb ik met een liefhebber 
van deze muziek o.a. gepraat over De Winterreisse van Schubert.

Zou de liefhebber van deze muziek, 
contact met mij op willen nemen.

Trijntje Pruim | Mijn telefoonnummer: 0522-854468



VEKAANSIE IS GEWËLDIG
Vien ie t ook zo mooi aj vekaansie hebt? Lekker niks doen….
Uutslaopen s morrengs, Uren lezen zunder daj an t wark mut 
O, ik weet wel. Al die gelokkige gepensioneerde meensen die 
hebt altied vekaansie
Die kunt uutslaopten.. lezen.. luieren..Mar t is tóch aans..
Ien een hotel of op de camping.. dan kriej pas det echte 
vekaansiegeveul
Op de camping. Wij hadden oonze huussie op raden an zee 
zet.
Ik bin gek van zee.. lange wandelingen ien mul zaand…
Det zolt van de zee an de scho.. die scho kan weg aj weer 
ien huus bint
Want det zolt mak zo’n mooi wit raandtie.. det giet er niet 
meer of
Mar goed.. het was mooi weer. En wij hadden de barbecue 
an ehad
Daor drink ie wat bij… en dan nog een glassie. Want t is 
vekaansie. En dan nog een glassie umdet het zuk mooi weer 
was. Wat treffe wij t,  zeeden wij… en wij schunken oons nog 
ies ien.
Het wordde late.
Bij de buren was t net zo. Daor wordde t ruziger.. dreej stel 
kameraoden mit tenten naost mekaar. En veule bier..
S nachts um 1 uur kwaamp de camping eigenaar zeggen det 
ze mussen ophollen mit zingen bij de gitaar. Want er waren 
klachten binnen ekomen…
Ik viene det wel gezellig. Wij zaten ien de veurtente te luustern 
en ien gedachten zungen wij mit.
Wij waren late op bedde… mar de buren nog later
Det was niet zo arg.. mar s morgens um 7 uur begunde daor 
een van de kiender te reren…Niet zachies.. mar hard.
Alleman wakker. Ook heur hond.. een grote labrador.
En wat is het mit honden as ze wakker wordt.. die mut er 
uut.,
Now.. as ie s nachts tut half 3 hebt zitten zingen hej helemaole 
gien belang bij frisse butenlocht.
Wat deur de buurman..
Die zette het kiend veur de tillevisie. Det kan tegenwoordig 
want alleman hef zo’n spriete op t dak van de sleurhutte…
Veur de hond meuk hij de rits even lös.. zo van Fikkie redt 
oe zölf.
En wat doet honden as ze uut elaoten mut worden, die zeukt 
het eerst het beste paoltie op… en ja heur .. een zucht van 
verlochting giet er deur det hondenlief
Now was det niet arg. Mar det eerste paoltie det fikkie 
tegenkwamp was de tentestok van oonze veurtente.
Fikkie zien noodoplossing stroomde dus oonze veurtente 
ien.
Ik kan oe vertellen… det was niet fris.
En ien tied snuffelde Fikkie naor een neej paoltie. Ie weet 
honden doet allemaole kleine maolties; daormit markt ze 
heur stee.
Het tweejde paoltie.. det was de staander van oonze luiffel. 
Opneej vormde zich zo’n vies stinkend stroompie bij oonze 
sleurhutte.
Die dag hebbe wij epraot mit de buren..of ze nog lange 
bleven. Ja, zeker nog een hele weke. Wij hebt het zakie op 
epakt en bint een dorpie wiederop gaon vekaansievieren. 
Want wij staot graag an een stroompie..mar dan an ene die 
minder stinkt.

van eigen kwekerij.
Zo meenemen of zelf uitzoeken van het land.
Ze worden GRATIS ingepakt, handig met 
vervoer en opzetten.
JOHAN PLATEN 
RUINERVELDWEG 6 | 7963 PL  RUINEN

Er zijn weer mooie frisse
KERSTBOMEN

Inzameling Douwe Egberts 
Waardepunten voor de 
Voedselbank
DE WOLDEN - De diaconieën van de kerken in de gemeente 
De Wolden gaan in december Douwe Egberts waardepunten 
inzamelen voor de Voedselbank Zuid West Drenthe. 

Douwe Egberts zet de ingezamelde waardepunten om in pakken 
Douwe Egberts koffie en verhoogt het aantal pakken met nog 
eens 15%. Zo kan de voedselbank in 2019 pakken koffie uitdelen 
aan mensen die het hard nodig hebben. We hopen dat mensen 
de gespaarde DE-waardepunten uit hun keukenlade halen en 
willen inleveren bij de plaatselijke diaconie van de kerk.

Waarom koffie? Douwe Egberts steunt deze actie, want het merk 
dat inmiddels 265 jaar bestaat, wil mensen in Nederland dichterbij 
elkaar brengen onder het genot van een goed kop koffie. Koffie 
kan gezien worden als een uitnodiging om contact te maken 
met elkaar, en door dat contact worden onderling bestaande 
banden versterkt. Koffie is veelal een zeldzaam product voor 
voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt 
‘afgeschreven’. Het komt weinig voor in voedselpakketten, maar 
wordt buitengewoon gewaardeerd.

Bloembollen voor nieuwe 
bibliotheekleden
RUINEN - Wie lid is van de bibliotheek kan een keuze maken 
uit heel veel boeken, e-books, tijdschriften, dvd’s en muziek. Als 
lid kun je in iedere Drentse bibliotheek lenen en terugbrengen. 
Behalve lenen uit de collectie van de eigen bibliotheek kun je ook 
alle materialen uit heel Drenthe gratis aanvragen.

Iedereen die tussen 12 november 2018 en 12 januari 2019 
een betaald lidmaatschap neemt, krijgt een grote krat met 
bloembollen. Want een goed verhaal geeft kleur aan je leven én 
aan je achtertuin. De actie geldt voor alle bibliotheken in Drenthe 
en dus voor alle bibliotheken in de gemeente de Wolden.

Naast het uitlenen is de bibliotheek de plek waar mensen heen 
kunnen om te ontdekken, te ontmoeten, te ontspannen en zich 
te ontwikkelen. In dat kader organiseren bibliotheken activiteiten 
als computercursussen, taallessen en voorleesuurtjes.



Gemeente De Wolden gekozen als Koploper Cliëntondersteuning!
DE WOLDEN - Gemeente De Wolden is uitgekozen als één van de veertien koplopers Cliëntenondersteuning in Nederland.

Wethouder Jan van ’t Zand pitchte de ideeën van gemeente De Wolden in Almere tijdens een Koplopers bijeenkomst georganiseerd 
door de VNG: “Ons doel is dat inwoners snel en goed geholpen worden. Met onze vorm van cliëntondersteuning willen we meer doen 
dan alleen de wettelijke verplichting. De ervaring van nu is dat men onnodig lang met een hulpvraag of probleem blijft rondlopen. De 
gemeente wil dit voorkomen door een andere invulling te geven aan cliëntondersteuning. Door betere communicatie en duidelijke 
toegang, kunnen we eerder hulpvragen signaleren en hulp bieden. Hulp vragen, kan nu al bij cliëntondersteuners. Maar het kan nog 
beter!” Met deze ambitie is gemeente De Wolden nu dus één van de koplopers van Nederland geworden.

Wat zijn cliëntondersteuners?
Cliëntondersteuners zijn professionals die inwoners helpen bij een hulpvraag of probleem over zaken als mantelzorg, Wet 
maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg, Jeugdwet en Participatiewet. In de gemeente De Wolden is een project gestart 
om cliëntondersteuning te verbeteren, in samenwerking met MEE Drenthe, Stichting Welzijn De Wolden en de Sociaal Ombudsvrouw 
Irma van Beek.

Project Koplopers Clientondersteuning 
Het project Koplopers Cliëntondersteuning is een initiatief van gemeentekoepel VNG, in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel 
Adviesraden Sociaal Domein, met fi nanciering van het ministerie van VWS. Doel van het project is Clientondersteuning door te 
ontwikkelen. Van Koplopers wordt een rol als ambassadeur gevraagd voor de omliggende gemeenten.

Samenwerkende instanties zijn:

MEE Drenthe:
MEE geeft informatie en advies en ondersteunt mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, chronische ziekte, Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Kijk op www.meedrenthe.nl of bel: 0592-303999.

Stichting Welzijn De Wolden:
Welzijn De Wolden biedt vrij-toegankelijke zorg- en dienstverlening aan mensen, met of zonder beperking, die dit op de één of andere 
manier niet (meer) zelf kunnen organiseren of (nog) onvoldoende zelfredzaam zijn. Telefoonnummer 0528-378686.

Sociaal ombudsvrouw Irma van Beek:
De sociaal ombudsvrouw is er voor inwoners die vragen, klachten hebben of iets missen bij de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet of 
Participatiewet door de gemeente. Telefoonnummer 06-53800811.

Vertrek wethouder Jan ten Kate
DE WOLDEN - Wethouder Jan ten Kate (Gemeentebelangen) heeft 
op 22 november 2018 tijdens de raadsbijeenkomst aangekondigd 
dat hij zijn functie per 18 december neerlegt. Tot die tijd blijft hij 
zijn taken vervullen. Op 18 december 2018 wordt Jan ten Kate 
geïnstalleerd als wethouder voor de gemeente Hardenberg.

Jan ten Kate is de afgelopen zeventien jaar actief geweest in de 
politiek in De Wolden. In 2002 begon hij zijn politieke carrière als 
raadslid voor Gemeentebelangen, in 2006 werd hij fractievoorzitter. 
Sinds 2010 is hij wethouder.

Tijdens zijn wethouderschap had hij een diverse portefeuille. 
Waaronder de programma’s Duurzaam leven in De Wolden en De 
Wolden Onderneemt. Binnen deze programma’s was wethouder 
Jan ten Kate o.a. verantwoordelijk voor projecten zoals de 
Energietransitie, Vitale Vakantieparken, Centrumplannen, de 
Omgevingswet, de woningbouwopgave en Glasvezel De Wolden.

Wethouder Jan ten Kate: “De afgelopen jaren kenmerken zich 
door de goede samenwerking, binnen het college, met de raad 
en vooral ook met inwoners en ondernemers van de gemeente. Ik 
kijk positief terug op mijn tijd bij gemeente De Wolden en nu is het 
moment daar voor een nieuwe uitdaging.”

Ronald Brouwer namens Gemeentebelangen: “Jan ten Kate en 
Gemeentebelangen zijn bijna synoniemen met elkaar. Wij vinden 
het erg jammer dat hij weg gaat, maar gunnen hem deze nieuwe 
uitdaging bij de gemeente Hardenberg. Als fractie hebben wij 
het vertrouwen, niet om Jan ten Kate te vervangen, want hij is 
onvervangbaar, dat wij binnen onze partij genoeg talent hebben 
om deze functie te vervullen.”

Burgemeester Roger de Groot, namens college van burgemeester 
en wethouders en gemeenteraad, betreurt zijn vertrek en zegt: “met 
het vertrek van Jan ten Kate verliest De Wolden een betrokken, 
enthousiaste en ambitieuze wethouder. We respecteren zijn 
beslissing en wensen hem het beste in gemeente Hardenberg.”

Er is in de week voor 18 december nog gelegenheid tot afscheid 
nemen, berichtgeving hierover volgt nog. Er is nog niet bekend wie 
hem opvolgt.



WTC Ruinen organiseert MTB 
Dwingelderveld
RUINEN - Ook dit jaar organiseert de wielerclub uit Ruinen de MTB 
Dwingelderveld toertocht. Alle recreanten en liefhebbers van de 
sport in het bezit van een mountainbike zijn welkom op zaterdag 8 
december a.s. 

Er is keuze uit drie afstanden nl. 30, 40 of 50 kilometer. 
De uitdagende routes zijn gepijld en starten bij Sportpark 
Hulsebosch in Dwingeloo. Aanvang tussen 9.00 en 10.00 uur. Er is 
omkleedgelegenheid aanwezig. Helm is verplicht. 
Aanmelden kan via www.wtcruinen.nl

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

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

Korenmolen de Zaandplatte is voor publiek toegankelijk. De 
toegang is gratis. De molen is iedere zaterdag open van 
9.30 tot 13.00 uur.

Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Geopend voor groepen op afspraak: telefoon 0522-472631/ 
0522-472485

Klaverjassen
Elke vrijdag in de even weken Café Hees

Bridge in Hotel Kuik 
Elke donderdagmiddag t/m 28 maart 2019, aanvang 13.20 uur. 
Telefonisch aanmelden voor 10.00 uur op de speeldag bij Bouke 
van Eijck, 0522-470056.

TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
9.30-17.00 uur, zondag op afspraak 

Wandelen met de boswachter, elke zondagmiddag op stap met 
de gids van Natuurmonumenten. Ga mee, lekker de natuur in. 
Jas en laarzen aan en een frisse neus halen. De gids vertelt ook 
over de natuurontwikkeling in het gebied en natuurlijk komen de 
seizoenen aan bod, met de planten en dieren die daarbij horen.
14.00 – 15.30 uur, start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, 
Benderse 22

’t Neie Punt Elke eerste donderdag van de maand om 19.30 uur 
schaken in ’t Neie Punt. Een aantal nog resterende leden van de 
schaakclub willen proberen om de club nieuw leven in te blazen. 
Inlichtingen kunnen worden verkregen bij Gerrit ter Wee, tel: 
0522-472404 of Geert Roelof Steenbergen, tel. 0522-473404. 
Kom vrijblijvend binnenlopen en meedoen.

’t Neie Punt Eerste hulp bij internetten, elke donderdag van 
11.00 – 12.00 uur. Neem uw eigen tablet, telefoon of laptop mee 
(i.s.m. de bibliotheek).

’t Neie Punt Repair Café iedere laatste maandag van de maand 
van 13.00-16.00 uur. Ook tijdens het Repair café kunt u hulp 
krijgen bij internetten.

DECEMBER
Zaterdag 1 december Café-Quiz
 Café Hees/Brinkzicht

Vrijdag 7 december ’t Neie Punt,
14.30-15.45 uur De Jonge Onderzoeker
 kookclub,
 opgave: geahooijer@planet.nl

Zaterdag 8 december Dwingelderveld MTB Toertocht
Start tussen 9.00-10.00 uur door WTC Ruinen
 Sportpark De Hulsebosch,
 Dwingeloo, diverse afstanden

Zaterdag 8 december Heerlyckheid,
14.00-20.00 uur sfeervolle kerstmarkt en foodplein
 Brink, Ruinen

Zaterdag 15 december Kwak in de Bak
21.00 uur Café Hees/Brinkzicht

Zondag 16 december Kerstconcert door
15.00 uur De Geuzingers en Crescendo
 Café Hees/Brinkzicht

Zaterdag 22 december Kerstloterij met Hans Meurs
21.00 uur Café Hees/Brinkzicht

Woensdag 26 december Kerstwandeling 50e editie
Start tussen 10.00-14.00 uur Bij Buitencentrum De Poort

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

Hersengym
RUINEN – Op 22 november jl. was er weer hersengym. Dit zijn 
de uitslagen: 1.Achter Ansen 120 pnt., 2. Taxi Rudi 102 pnt. 3. 
Jordaan, DLJO, VWOS met allemaal 98 pnt. Publieksprijzen: Wim 
Nijland, Jan Pieter, Tom Bouwens.

De volgende wedstrijdavond is donderdag 6 december a.s., 
aanvang 20.00 uur in ’t Neie Punt, Ruinen.



DEE

Kaarsjesactie bij Boetiek De Smederije:
kies een kaarsje en pak je korting!
De kortingssticker zit onder het kaarsje verstopt en wordt  
                                direct verrekend met het aankoopbedrag.

 Het kaarsje mag mee naar huis!

Vana
zian

Kom kerstsfeer opdoen bij ons in de winkel met leuke acties o.a. 
WIN ÉÉN JAAR LANG ELKE MAAND ÉÉN BOEKET!

Thuis een leuke 
schaal of pot?
Wij maken hem 

graag voor u op!

ZATERDAG 8 DECEMBER & ZATERDAG 15 DECEMBER 

verkoop diverse soorten KERSTBOMEN onder 
het genot van een hapje en een drankje vanaf 

het land aan de Hoekstraat. 
Ook bij onze winkel staan diverse kerstbomen 

en de overige dagen vanaf 
11.00 uur op het land.

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen toe en een fl eurig 2019!


