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Feestelijke opening ’t Wapen van 
Ruinen 1 februari 2019
RUINEN - Op vrijdag 1 februari a.s. vindt de officiële opening plaats van ’t Wapen van 
Ruinen. Dit nieuwe restaurant van Gert & Roelie Boverhof is gesitueerd in het voormalig 
Olde Gemeentehuus van Ruinen. In de karakteristieke ‘punt’ van het pand is hard gewerkt 
om de complete metamorfose op tijd af te krijgen.

De voormalige eigenaren sloten op Tweede Kerstdag van het afgelopen jaar de deuren 
van de Herberg van Rune aan de Westerstraat. “We zijn onwijs trots op alle partners 
die zo hard werken en ons helpen van sloop tot schilderwerk, keukeninstallatie tot 
decoratie”, aldus Gert. “Het is een wonder hoe langzamerhand het restaurant vorm krijgt 
en er land in zicht is”, vult Roelie aan. Het echtpaar kijkt dan ook uit naar de feestelijke 
opening, zodat zij het eindresultaat aan alle belangstellenden kunnen tonen. 

Bent u benieuwd naar deze nieuwe parel op de Brink? U bent van harte welkom voor 
een drankje en hapje op vrijdag 1 februari tussen 16.00 en 20.00 uur. Na de feestelijke 
opening zullen de laatste puntjes op de i gezet worden, om dan voor het publiek open te 
gaan op 7 februari 2019. Vanaf die datum kan er dus ook gereserveerd worden.

Kinderworkshop 
fotograferen met je 
smartphone 
in het Dwingelderveld
RUINEN - Hoe leuk is het om in de winterperiode mooie 
foto’s te maken met je smartphone in het Dwingelderveld? 
Op zaterdag 2 en 9 februari organiseert Sarah Klaver, stagiaire 
communicatie bij Natuurmonumenten, samen met een ervaren 
natuurgids een natuurfotografie wandeling speciaal voor jonge 
smartphonegebruikers.

Al wandelend krijgen de deelnemers opdrachten en fotografie 
tips & tricks. Onderweg vertelt de gids over de dieren en planten 
die kenmerkend zijn voor het Dwingelderveld en Sarah vertelt hoe 
je daar het beste een foto van kunt maken. Deze wandeling is 
leuk voor kinderen vanaf 9 jaar en hun ouders of grootouders. Op 
een leuke, leerzame manier wordt er bewuster naar de omgeving 
gekeken.

‘Als je foto’s maakt moet je goed om je heen kijken, op zoek naar 
dingen die je mooi vindt, en neem je alles wat je ziet in je op’, 
zegt Sarah. De wandeling begint om 10.30 uur met een korte 
introductie in Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22 
in Ruinen. Daarna wandelen de deelnemers ongeveer 1,5 uur in 
het winterse landschap. Bij terugkomt in het bezoekerscentrum 
worden de mooiste foto’s uitgekozen. Enthousiast geworden? 
Kijk dan op www.nm.nl/bcdwingelderveld en meld je aan. Wacht 
niet te lang met aanmelden, want er zijn maar een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar.

Natuurmonumenten -  Willem Hendriks



 1x in de week, iedere dag, of een paar keer,  
 alles is mogelijk, zonder abonnement! 

        Warm of koelvers thuisbezorgd in Ruinen! 

 Kies uit vers bereide maaltijden!  

 

Dwingeloo, De Weyert,  T. 088-9684028 
Havelte, loc. Hofweg-Molenweg,  T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg,  T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

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

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

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

Zondag  3 februari
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra

Zondag 10 februari 
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G.J.V. Solinger
Kruispunt Pesse 10.00 uur Ds. J.A. Droogendijk

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 13 februari  2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 5 februari 2019, 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.

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

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

Sportverenigingen maken kans 
op € 1000,00 tijdens 
Sportgala Drenthe
De Rabobank publieksprijs wordt dit jaar uitgereikt aan de 
sportvereniging met dé trots van Drenthe

REGIO - Maandag 11 maart 2019 is het Sportgala Drenthe in 
de Nieuwe Kolk in Assen met de traditionele verkiezing van de 
sportman, sportvrouw, sportploeg en het sporttalent van Drenthe 
in 2018. Voor het tweede jaar wordt de Rabobank publieksprijs 
uitgereikt aan een sportvereniging in Drenthe. We zijn op zoek 
naar de sportvereniging die dé trots van Drenthe in huis heeft; de 
leukste trainer, de stoerste terreinman, de gezondste kantine, de 
beste materiaalman, het duurzaamste clubgebouw of de meest 
actieve leden.

Verenigingen kunnen zich inschrijven door een filmpje van 
maximaal een minuut in te sturen. De uiteindelijke winnaar 
wordt gekozen door de aanwezigen in de zaal tijdens het 
Sportgala. Drenthe is trots op haar (top)sporters en het 
Sportgala is de gelegenheid om deze sporters in het zonnetje 
te zetten. Iedere gemeente levert haar sportman, sportvrouw, 
sporttalent en sportploeg aan. Deze winnaars zijn automatisch 
genomineerd voor het provinciale Sportgala op 11 maart a.s.. 
Daarnaast is de breedtesport belangrijk in Drenthe en spelen 
de sportverenigingen een belangrijke maatschappelijke rol in de 
gemeenschap. Ze zijn in veel gevallen het kloppend hart van 
sport en bewegen, maar vooral ook van het sociale leven van 
de inwoners. De Rabobank vindt de maatschappelijke waarde 
van sport en het stimuleren van de breedtesport en de jeugd 
een belangrijke factor en verbindt daarom haar naam aan de 
publieksprijs.

Procedure en voorwaarden In een filmpje van maximaal 1 minuut 
laat de vereniging zien waarom zij de publieksprijs verdient. Uit 
het filmpje moet blijken wat dé trots van de sportvereniging 
is. Is de vereniging maatschappelijk betrokken? Hebben ze 
een bijzonder vrijwilligersbeleid? Of speelt duurzaamheid, de 
gehandicaptensport of fair play een belangrijke rol? Alle filmpjes 
worden geplaatst op de Facebookpagina en het YouTube kanaal 
van Sportgala Drenthe. Een onafhankelijke jury, bestaande uit 
(oud)topsporters, journalisten en de Rabobank, kiest de top 3. 
Deze top 3 wordt uitgenodigd op het Sportgala. Door middel van 
live voting in de zaal kiest het publiek die avond de uiteindelijke 
winnaar van de Rabobank Publieksprijs. Meedoen? Kijk voor 
meer informatie op en de voorwaarden op sportgaladrenthe.nl/
publieksprijs.

Het Sportgala wordt mede mogelijk gemaakt door SportDrenthe, 
Provincie Drenthe, de Drentse Rabobanken, mediapartners 
RTV Drenthe en Dagblad van het Noorden en de gemeenten 
Hoogeveen, Emmen, Assen, Noordenveld, Aa en Hunze, De 
Wolden, Borger-Odoorn, Westerveld, Meppel, Midden-Drenthe 
Coevorden en Tynaarlo



VERALDEREERD

Alle jaor wordt een woord ekeuzen tut “woord van het 
jaor”. Laadpaalklever, parkeren op een stee waor aj de 
stekker veur de auto ien kunt doon stunt hoge op de 
lieste. En blokkeer-friezen kreeg ook een nominatie. 
Hoewel..zöllen meensen over tien jaor nog weten waor 
det vandaon kwaamp? Ook het mooiste of meest 
bezundere woord ien oonze Dreentse taol wordt 
jaorlijks ekeuzen; veraldereerd. Ik waar er veraldereerd 
van want het is een woord det wij al jaoren kent al 
wordt het niet vake meer gebruukt. 

Zo bint er heel veule woorden die niet meer deur de 
meensen van now gebruukt wordt. Wie wet nog wat 
graanzen is (het geluud aj zaand tussen de ketting 
hebt) of koerken (het koerkt mij ien de boek, heurbaar 
borrelend geluud) tongblaore (mond en klauwzeer) een 
kevort (enveloppe) sjakkies (holt oe sjakkies/ rustig, 
ken oen stee) poelegrap (iets uut gekheid doon, niet 
als ernst bedoeld)  petroelie (petroleum) an t roor 
staon (de baos wezen) tonte (een olde lappe um wat 
an of te vegen) kiffelen (hele kleine stokkies argens 
of snieden) zakkebaand (soort kooke, oldewieven 
kooke)  kieperikke (latten waor de kiepen s nachts op 
kunt zitten) rozebuie (kolde koortsen ) teumig (kalm 
an..doot ies teumig an) een pangelgat (ene die altied 
prebeert of te dingen) papier plakken (behangen) kaste 
(gevangenis) glunig (gloeiend hete)
Er bestaot ook ien haoste elk gezin familie-woorden. 
Ontstaone vake bij toeval umdet kiender ze gebruukt 
as ze het goeie woord nog niet kunt uutspreken of 
kent. Zo hebben wij het ien oons gezin over miepsels. 
Gien ene aans hef miepsels. Ja..ze hebt ze wel..mar 
dan heet ze aans. Kiek, wij hadden een hele lieve olde 
katte..oonze Mieke. 

Oonze Mieke was een hele productieve katte; ien meert 
reerden de katers umme huus op zeuk naor oonze 
katte. Die kwamp dan ook een dag of wat niet eten..
zo drok har ze het mit de andacht van die dikke katers 
die uut de buurte op de loere lagen. As de jonge katten 
geboren  waren kuj zeen welke kater ewunnen har; dan 
haj of zwart bonten of roodbonten of dreejkleurigen. 
Amit kreeg ze wel zes kiender. Die kreeg ze as het hele 
gezin er ummetoe zat; ze miauwde hard en dudelijk as 
het er an toe was en as ene van oons de kamer wol 
verlaoten dan schrouwde ze die trogge. Zij vund het 
bliekbaor een gezamenlijke zake. Oonze dochter kun 
net praoten mar “jonge poezen van Mieke of Miekes 
kiender” was wat teveule; die neumde ze Miepsels. As 
wij het dus over een nust jonge katten hebt praote wij 
over Miepsels. Wie een Miepsel van Mieke kreeg har 
een beste moezenvanger want behalve koppies geven 
leerde Mieke ze ook moezen vangen. Dan greep ze 
zölf ien het achterhuus een moes, knooide het diertie 
een beettie en leut de kiender die moes, die mit Mieke 
as toeschouwer gien enkele ontsnappingskaans har, 
weer vangen. Wij waren daor veraldereerd over.

Een gezellige middag 
Volks- en Feestmuziek, 
voor elk wat wils
RUINEN - Het wordt langzamerhand een traditie, evenals vorig 
jaar geven de Stroomdalkapel en Boerenkapel de Knpllenplökkers 
weer een nieuwjaarsconcert op zondagmiddag 3 februari a.s. in 
Buitencentrum De Poort in Ruinen. De vorige uitgaven waren 
een groot succes.

De Stroomdalkapel
De Stroomdalkapel o.l.v Barteld Luning, speelt voornamelijk 
Böhmische en Mährische muziek, Tsjechischje Volksmuziek. 
Deze muziek is bekend gemaakt door wijlen Ernst Mosch und 
seine Egerländermusikanten en het zijn voornamelijk prachtige 
walsen en polka’s die de kapel ten gehore brengt.

De Knollenplökkers
Het hoofddoel van deze Boerenkapel is plezier, gegarandeerd 
dat uw evenement met de Knollenplökkers een feest wordt. 
Deze boerenkapel treedt op bij allerlei evenementen zoals: 
braderieën, markten, wandel- en fietsvierdaagse.

Aanvang van dit concert is 14.00 uur. U kunt reserveren op tel.nr 
06 10624184 of 0522 472561 of 0592 542206w

Hersengym
RUINEN – Op 17 januari jl. was er weer hersengym. 
Dit zijn de uitslagen:
1. JAR 113 pnt. 
2. Taxi Rudi en Smitties allebei 111 pnt.
Publieksprijzen: Anita Luten, Frans Westenbrink, Albert Smit.
Volgende wedstrijdavond donderdag 14 februari, aanvang 20.00 
uur in ’t Neie Punt, Ruinen.

Nationale Voorleesdagen: Help 
kater Harry zijn huis te vinden!
REGIO - Zo’n 250 peuters en ruim 400 kleuters in De Wolden 
gaan de komende weken vlinder Vera helpen het huis van de 
verdwaalde kater Harry terug te vinden.

Prentenboek van het Jaar: Een huis voor Harry
Van 23 januari tot en met 2 februari 2019 zijn De Nationale 
Voorleesdagen. Een huis voor Harry van Leo Timmers is gekozen 
tot Prentenboek van het jaar 2019. Naar aanleiding van dit 
boek geeft Jinky’s Mikmak vrolijke voorstellingen voor peuters 
en kleuters in de Bibliotheken van De Wolden, mede mogelijk 
gemaakt door gemeente De Wolden. De voorstellingen zijn op 
donderdagochtend 31 januari in bibliotheek De Wijk, dinsdag 
5 februari in bibliotheek Ruinen en donderdag 7 februari in 
bibliotheek Zuidwolde. Kaartjes zijn, zolang de voorraad strekt, 
voor € 2,- verkrijgbaar bij de betreffende bibliotheek.

Lesbrief
Alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven hebben van 
Bibliotheken De Wolden een lesbrief met tips rondom het boek 
Een huis voor Harry ontvangen. Met weinig voorbereiding 
kunnen de leidsters en peuters snel aan de slag met het boek en 
de verschillende activiteiten.

Gratis vingerpopje voor nieuwe leden
De Nationale Voorleesdagen zijn hét moment om je baby, peuter 
of kleuter lid te maken van de Bibliotheek, want bij inschrijving 
krijgt je kind een grappig vingerpopje van kater Harry. En lid 
worden is tot 19 jaar helemaal gratis!



I.V.M. VAKANTIE ZIJN WIJ VAN
28 JANUARI T/M 13 FEBRUARI 

GESLOTEN

21.30

Zonnepark of windmolens in 
De Wolden? Denk en doe mee! 
DE WOLDEN - Hoe kijkt u naar energiebesparing en duurzame 
energie in De Wolden? Wat vindt u belangrijk, nu en in de 
toekomst? Praat mee over de invulling in onze gemeente.

Regionale Energie Strategie

Samen met de andere Drentse gemeenten en de provincie werken 
we dit jaar aan een Regionale Energie strategie (RES). In deze 
strategie geven we aan hoe we voor 2030 49% minder CO2 willen 
uitstoten als gemeenten. Dat lukt alleen als we fl ink inzetten op 
het verminderen van het huidige energieverbruik en daarvoor ook 
schonere energiebronnen inzetten zoals zon, wind, aardwarmte 
en biomassa. Dit zijn energiebronnen die invloed gaan hebben 
op de omgeving en een stuk zichtbaarder kunnen zijn. We horen 
daarom graag uw mening over welke duurzame energiebronnen u 
passend vindt voor onze gemeente. Met uw inbreng verzamelen 
we ingrediënten die we als uitgangspunten in gaan brengen voor 
de Drentse Energie Strategie.

Praat mee!

Op welke manieren kunnen we ruimte geven aan duurzame 
energiebronnen en wat betekent dat voor de realisatie van 
duurzame energie? Moeten we volop inzetten op zonnepanelen op 
daken en in weides of ook ruimte geven aan windmolens? Huizen 
laten verwarmen door aardwarmte, biogas of ziet u meer kansen 
voor het inzetten van waterstof? Hoe kunnen we u als inwoner 
hier goed bij betrekken? We horen graag welke verwachtingen en 
ideeën u hebt over duurzame energie die u wilt meegeven aan de 
gemeente.
U bent van harte welkom op maandagavond 11 februari 2019 van 
19.15-22.00 uur, gemeentehuis in Zuidwolde.

Programma

19.15 uur: Inloop
19.30 uur: Welkom door wethouder Gerrie Hempen-Prent
19.35 uur: Introductie door gespreksleider Jaap Jepma, doel en
   opzet van deze bijeenkomst
19.45 uur: We Energy Game; maak een dorp/stad energieneutraal

20.20 uur: Bespreken uitkomsten spel, wat valt op, waar liggen
   knelpunten en kansen?
20.30 uur: In gesprek over mogelijke manieren voor duurzame
   energie/energiebesparing 
- welk type duurzame energie vindt u geschikt voor De Wolden?
- hoe kunnen inwoners/bedrijven hierbij betrokken worden?
- op welke manieren kunnen inwoners/bedrijven
 hieraan bijdragen?
21.30 uur: Terugkoppelen van de uitkomsten, 
   refl ectie door de wethouder
22.00 uur: Einde

Aanmelden
Wilt u zich, in verband met onze voorbereidingen, aanmelden via 
e-mailadres: i.zwiers@dewoldenhoogeveen.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.

JANUARI/FEBRUARI
Woensdag 30 januari ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15-45 uur Spelletjesmiddag voor jong en oud. Gratis.
 Welke kinderen willen meedoen? 
 Meld je aan! geahooijer@planet.nl

Vrijdag 1 februari ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30 uur Filmmiddag ‘Dick Trom’,
 opgave geahooijer@planet.nl
20.00 uur Flimhuis

Zaterdag 2 februari ’t Neie Punt 
18.00 – 19.00 uur Adriana en Pablo van calistyle salsaworkshop
Calvo starten met een nieuwe beginnersgroep Latin dansles in
’t Neie Punt. Opgave/inl. via  info@dorpshuisruinen.nl of 06 203 881 06
19.00 – 20.45 uur Latin dansles voor gevorderden

Maandag 4 februari ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15-45 uur Schaken voor kinderen. Kom je ook?
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Maandag 4 februari ‘t Neie Punt.
18.30 uur De kookclub voor mannen gaat van start. 
Paola Giorgi neemt de mannen mee in 3 lessen naar het binnenland van 
Italië.(andere datums zijn 11 en 18 februari) 
info@dorpshuisruinen.nl of 06 203 881 06

Zaterdag 2 februari Always Sunday – Live muziek 
14.00 uur Café Hees/Brinkzicht

Zondag 3 februari Gehaktballenwedstrijd
21.30 uur Café Hees/Brinkzicht

Zondag 3 februari Nieuwjaarsconcert Stroomdalkapel en
 De Knollenplökkers
14,00 uur Buitencentrum de Poort, Kloosterstraat

Woensdag 6 februari ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15-45 uur Timmerclub(gratis).
 We gaan verkeersborden maken voor in en om
 het dorpshuis. Opgave: geahooijer@planet.nl

Woensdag 6 februari ’t Neie Punt – Drenthe cusrus
19.30-21.30 uur opgave en inlichtingen info@huusvandetaol.nl
 of via 0593-371010

Vrijdag 8 februari ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15-45 uur Kookclub o.l.v. Sandra Kikkert
Opgave: kookclub.dejongeonderzoeker@gmail.com

Zaterdag 9 februari ’t Neie Punt
18.00 – 19.00 uur Latin dance voor beginners
19.00 – 20.45 uur Latin dance voor gevorderden

Maandag 11 februari ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15-45 uur Techniekclub. Leer proefjes die gemakkelijk 
zelf thuis kan doen. Wat zullen we deze keer weer allemaal leren?
Opgave: geahooijer@planet.nl

Maandag 11 februari ‘t Neie Punt. De kookworkshop mannen
18.30 uur   

Dinsdag 12 februari ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30 uur Gezellige middag met de
 Historische Vereniging Ruinen. Komt allen!

Woensdag 13 februari ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15-45 uur Voorjaarsbingo voor jong en oud met prachtige 
prijzen, Opgave: geahooijer@planet.nl of bij ’t Neie Punt

Woensdag 13 februari ’t Neie Punt – Drenthe cusrus
19.30-21.30 uur opgave en inlichtingen info@huusvandetaol.nl
 of via 0593-371010

Donderdag 14 februari ’t Neie Punt  - Hersengym
20.00 uur

Zaterdag 16 februari Internationaal eetcafé. 
18.45 uur Thema “Italiaans Valentijn”
 De chef wordt geassisteerd door de mannen
 van de kookworkshop Italiaans

Maandag 18 februari ’t Neie Punt, Kledingverkoop Marion Mode
10.00-12.00 uur

Maandag 18 februari ‘t Neie Punt. De kookworkshop mannen
18.30 uur   

Maandag 20 februari ’t Neie Punt, Drenthe cursus
19.30 – 21.30 uur

Zaterdag 23 februari ’t Neie Punt, kerkdienst
18.30 uur

Maandag 25 februari ‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Schaken voor kinderen
 Opgave; geahooijer@planet.nl

Maandag 25 februari ’t Neie Punt, Repair café
13.00 – 16.00 uur

Woensdag 27 februari ‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur  Timmerclub
 Opgave: geahooijer@planet.nl

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



verbouwingsopruiming

50%
korting

tot

*met uitzondering van de basisbroeken

VOORJAARSACTIE!

Sterilisatie en Castratie

Katten
van uw

20%  KORTING
Gehele maand februari!

Bellen voor afspraak

Dierenartsenpraktijk
De Wolden
Locatie: 
Zuidwolde en Ruinen
T 0528-371291


