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Team Groen namens Olde kamp 
in Ansen winnaar mooiste 
Boomhut!
ANSEN – Na een spannende ‘battle’ werd op zaterdag 16 februari jl. duidelijk dat Team 
Groen met de captains Nina en Femke, winnaar is geworden van de Boomhut Battle 
een Tv-programma dat op ZAPP werd uitgezonden. Zes weken lang gingen de vier 
deelnemende teams met twee kinderen als teamcaptains en twee volwassen helpers 
de strijd met elkaar aan wie de mooiste, creatiefste en technisch beste boomhut van 
Drenthe kon bouwen. 

Onder leiding van presentatrice Anne-Mar Zwart moesten ze opdrachten uit voeren 
waarmee punten verdiend kon worden voor de fi nale. Het winnende team bestaande 
uit Femke en Nina uit Stroe en met de vader en oom van Femke - Bertus en Rick - voor 
d’ Olde Kamp heeft een prachtig paleisje op de camping in Ansen heeft neergezet en 
daarmee een verblijf van een week in een luxe boomhut in Europa gewonnen.

Uiteraard is de winnende boomhut ook te huren, foto’s zijn te zien op de website 
www.plaggenhut.nl of op de facebookpagina.



 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

FEMKE ANNE - BRINK 5 RUINEN 
galerie, kadowinkel, workshops en touristinfo 

Open: ma. woe. do. vrij. en zat. 9.30-17.00 uur,
zon van 14.00-17.00 uur 

www.femke-anne.nl | 06 143 481 08

Reinigen van O.A.
ramen - houtwerk - zonnepanelen

Levimaat 61 | 7991 EB  Dwingeloo
T 06 547 22 876

www.glazenwasserijhoekstra.nl



’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 | Schoonheidsspecialiste
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 maart 
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Taizé dienst
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra
Kruispuntkerk Pesse 19.00 uur Zangdienst, Ds. J. van de Berg

Zondag 10 maart 
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. B. Wiegman
Kruispunt Pesse 10.00 uur Ds. G.J. Gardenier 

Woensdag 13 maart 
Kruispuntkerk Pesse 19.30 uur, Biddag voor gewas en arbeid, 
Ds. M. Paas-Feenstra

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 maart 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 5 maart 2019, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN



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

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

Hersengym
RUINEN – Er was 14 februari jl. weer hersengym en dit waren de 
uitslagen:
1.De Akkers 120 pnt. 2. Smitties 112 pnt. 3. JAR en Taxi Rudi 
allebei 100 pnt.
Publieksprijzen: Janine Smit, Marthe Broos, Jan Rolf Staal.
De volgende wedstrijdavond is donderdag 28 februari, aanvang 
20.00 uur in ’t Neie Punt, Ruinen.

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.

Spreekuur ombudsman
DE WOLDEN - De ombudsman van De 
Wolden, Maas van Egdom, houdt elke 
maand spreekuur. U kunt daar met uw 
klachten of vragen over uw behandeling 
door de gemeentelijke organisatie terecht.

Het eerstvolgende spreekuur is op 
maandag 25 februari 2019. U kunt voor 
dat spreekuur een afspraak maken met 
Anita van Ulsen, telefoonnummer 14 
0528. Of mailen naar 

ombudsman@dewolden.nl. Bij spoedgevallen is in overleg een 
afwijkende afspraak mogelijk.



ZUNNE
Het was ieneens veurjaor. Ik bin van schrik evenpies op 
een beschut steegie ien de zunne gaon zitten. Nao dagen 
sneej, natte flatsen en kolde leek de zunne de verleuren tied 
van de ofgelopen maonden ien te willen halen; ze scheen 
tut veurjaorstemperaturen. Det völt op. De merels kwamen 
op het dak zitten; zo’n rare fluittoon leuten ze heuren. Det 
schient mannegies te doon. Deur die rare toon laot ze 
aandere merel- mansleu weten det zij uut de buurte mut 
blieven. Dakpanne 74 is van heur en het merelvrouwgie zal 
daor onder heur eigies leggen naodet ze samen van alles 
hebt an etaogd umme een nust van te bouwen. Het regent 
van die witte korrels; det is de dak isolatie die heur ien de 
wege zit en die ze snavel veur snavel verrinneweerd. Veurig 
jaor hadden ze een nust ebouwd an de kaante van een 
dakraam; de regen ofvoer-geute was daordeur zo verstopt 
det wij lekkerije hadden. Mar ja..rop ie een nust uut as daor 
al jongkies ien zit?.....

De eerste hommel bromde deur de tuun; wakker eworden 
deur de uutbundige zunne was die ook al vaste rond an t 
zwalken. Gelokkig bint er de eerste crokussen en tylozen 
(narcissen)en naokende wieffies (sneeuwklokjes) zodet het 
diertie wat te eten hef. Veurige jaor har de hommel (of femilie 
van hum/haor) een hommelnust ien een olde mollerete 
ien oonze grösveld. Kun e mooi wonen mit al die kleine 
hommelties die of en an vleugen. Allent mit grös meejen mut 
ik gloepens veurzichtig wezen; as ik mit de roje grösmesien 
over det gat ien de grond raomde kwamen ze achter mij an; 
ze waren dan veural kwaod op det roje lawaai makende dink 
en det dink kun tegen kwaoje hommels. Later heb wij het 
grös rond die uutgaank laoten greujen tut de harfst. tWas 
gien gezichte zo’n toppe hoog grös mar ie wilt niet elke weke 
hard lopen veur de hommels an.De doeven zaten al te koeren 
onder een zunnepaneel; daor hebt ze veurig jaor tweej jonge 
doeven groot ebracht. Laot wij eerlijk wezen; as oe het huus 
goed bevalt waorumme zuj dan een aandere stee zeuken.

Alle jaor koomt köppels boerenzeunties (lieveheersbeestjes) 
an de sponnings van oonze ramen van het veurhuus langes; 
die gaot as een dikke kloete tegen de veurmure ien de gaank 
zitten umme de kolde te overleven. Wij hebt dus alle jaor 
een boerenzeunties asielzeukerscentrum en gister was er al 
ene wakker; al is het nog vro, ik hebbe het diertie naor buten 
edaone want ien huus hef e ook niks te vreten.

Ien een stok van de tuun hebbe wij veurig jaor 20 jonge 
elzen eplaant; die bint now doem dikke. De reebok die ien 
de buurte zit hef de helfte ervan dizze weke verrinneweerd; 
mit zien horenties schoert hij an de stammegies langes 
waordeur er een locht vrijkomp die aandere reebokken lat 
weten “wegblieven hier..dit is mien stee”. Alle jaor koomt er 
tweej vrouwgies die drok op de bok bint. Mar as ze drachtig 
bint is hij niet meer neudig en blef hum niks aans over as 
aandere bokken dudeluk te maken det ze uut zien stok 
laand mut blieven. Alles aodemt veurjaor. Mar.......... het was 
ook warme truiendag. En de snert is net uut eroepen tut 
immaterieel arfgood. Aj de tied van het jaor bekiekt dan weej 
det die barre winter van 1979 ook ien dizze maond was; toen 
waren er gien tylozen, bokken, hommels,boerenzeunties of 
merels die stee zöchten; de sneej lag zo hoge det nusseln, 
vrijen en vliegen oe as dier wel over was. Overleven was al 
een heel ding. Het lek er now niet op, mar de weergoden bint 
onveurspelbaar. Ik gao daorumme nog mar gauw even ien 
de zunne zitten...

De Wolden heeft meer AED’s 
en burgerhulpverleners nodig
DE WOLDEN - Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Je 
overlevingskans is het grootste wanneer binnen 6 minuten de 
juiste hulp is gestart. Voor de professionele hulpverlening is het 
vaak lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te komen. 
Een burgerhulpverlener kan in die kritieke minuten de eerste hulp 
opstarten.

AED
De Wolden heeft alle AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren) 
in kaart gebracht. Een AED is een draagbaar apparaat dat het 
hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt met een 
elektrische schok. Een AED is onmisbaar bij een reanimatie. In De 
Wolden hangen nog niet voldoende AED’s op locaties die 24/7 
beschikbaar zijn. Dit betekent dat er niet altijd een AED binnen zes 
minuten bij een reanimatie aanwezig kan zijn.

Hebt u een AED hangen in ene winkel of clubgebouw, help het 
dorp en stel de AED 24/7 beschikbaar door hem aan de buitenkant 
van het gebouw te hangen.

Burgerhulpverleners
Succesvol reanimeren vraagt niet alleen om een dekkend netwerk 
van AED’s, maar ook om gekwalificeerde burgerhulpverleners. 
Door inzet van burgers zijn er minder sterfgevallen! Als 
burgerhulpverlener werk je mee aan de overlevingskansen van 
mensen die een hartstilstand krijgen. Bij een reanimatie verleen jij 
de eerste hulp, totdat professionele hulpverlening er is! Volg een 
reanimatiecursus en schrijf je in als burgerhulpverlener.

Kunt u reanimeren, hebt u een AED of wilt u burgerhulpverlener 
worden? Registreer dat dan op www.hartslagnu.nl.

De Wolden en Hoogeveen 
gaan ploggen
DE WOLDEN - Tijdens het hardlopen afval rapen, dat heet met een 
mooi woord ‘ploggen’. Het is een samenvoeging van het Zweedse 
‘plocka’ dat rapen beteken en joggen. Ook in Nederland wordt 
deze vorm van hardlopen alsmaar populairder.

Wandelen, hardlopen, fietsen, paardrijden of de hond uitlaten; je 
doet het om buiten te zijn en om in beweging te zijn. Waarom 
zou je eigenlijk niet gelijk zwerfafval opruimen? Je beweegt nog 
meer door het oprapen, wat goed is voor je gezondheid. En de 
omgeving waarin je beweegt gaat er ook nog eens veel beter uit 
zien.

Doe ook mee en meld je aan
In de eerste week van april gaan we ook ploggen in De Wolden 
en Hoogeveen. We willen zo’n groot mogelijk gebied schoon 
krijgen van zwerfafval. Of je nou wil hardlopen, wandelen, fietsen, 
paardrijden; doe mee! Je hoeft je alleen maar aan te melden.

Initiatiefnemer Peter Berendse uit Ruinen heeft samen met 
een aantal enthousiaste loopgroepen de organisatie van het 
ploggen op zich genomen. Je kan je als loopgroep, wandelgroep, 
sportvereniging, school maar ook als particulier aanmelden. 
Doe dit voor 15 maart via e-mailadres: ploggenindrenthe@gmail.
com. In die aanmelding graag vermelden: contactpersoon, aantal 
deelnemers, welke dag tussen 1 en 7 april jullie gaan lopen en 
het contactadres i.v.m. aanleveren materialen en ophalen geraapt 
zwerfafval.

De gemeenten leveren materialen zoals werkhandschoen, zakken 
en veiligheidsvestjes en zorgen dat het opgeraapte afval wordt 
opgehaald.



Hendrik Jan 

Spade
Gelakt blad. Steellengte 85 cm.
18.99

MET VOLLE 
SPAARKAART 9.50

Hendrik Jan 

Straatbezem
Kunststof vezels. Breedte 29 cm.
12.99

MET VOLLE 
SPAARKAART6.50

Hendrik Jan 

Tuinkrabber
3 tands. Steellengte 140 cm.
11.99

MET VOLLE 
SPAARKAART6.-

Hendrik Jan 

Snoeischaar
Snijdt takken tot ø 25mm.
7.49

MET VOLLE 
SPAARKAART3.75

Hendrik Jan is hét topmerk voor tuinwerk. Met het voorjaar voor de deur spaar je nu tot 50% korting op de hieronder 
afgebeelde Hendrik Jan tuingereedschappen. Haal je spaarkaart nu in de winkel.

Hoe werkt de spaaractie?
•  Bij elke besteding vanaf 10.- ontvang je één kortingssticker.
•  Elke sticker geeft 10% extra korting op één van de afgebeelde Hendrik Jan tuingereedschappen.
• Met een volle spaarkaart ontvang je dus 50% korting!
•  Sparen kan van maandag 25 februari t/m zondag 12 mei 2019, of zolang de voorraad strekt.
• Inleveren van je spaarkaart kan t/m zondag 19 mei 2019.

SPAAR VOOR VIEZE VINGERS
Hubo tuin en park Ruinen 
Voor de Blanken 3 - 7963 RP - Ruinen
(0522) 47 15 81 - ruinen@hubo.nl

Spaar voor 50% korting op 
Hendrik Jan tuingereedschap!



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, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 9.30-17.00 uur, 
zondag 14.00-17.00 uur

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.

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

Vrijdag 1 maart ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
20.00 uur Flimhuis

Zaterdag 2 maart Café Hees/Brinkzicht
20.00 uur Café Quiz

Zondag 3 maart  MTB Marathon Ruinen
8.30 uur Start Sporthal de Marse, info en aanmelden:
 www.mtbmarathonvanruinen.nl

Zondag 3 maart De Wenning Pesse
10.30 uur Koffi  econcert Shantykoor Spier met 
 Accordeonclub Allegro Zuidwolde,
 info 06 166 644 35

Maandag 4 maart ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15-45 uur Voorjaarsbloemstukje maken voor jong en oud
 Opgave: geahooijer@planet.nl

Maandag 4 maart ‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30 uur Schaakles
 Opgave; geahooijer@planet.nl

Dinsdag 5 maart Uitgaanscentrum De Klok, Ruinerwold
19.30 uur Debatavond voor jongeren met de
 gemeenteraad
    
Zondag 10 maart Off  Road rit omgeving Ruinen door MC80
10.00 uur Start Echtenseweg, info www.mc80.nl

Maandag 11 maart ‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Techniekclub. 
 Ben jij ook een nieuwsgierige jonge
 onderzoeker?
 Opgave; geahooijer@planet.nl

Donderdag 14 maart Buddingehof Ruinerwold
 Volleybaltoernooi VCR en Vios 2019 voor
 kinderen groep 5-8 
 van de basisscholen Ruinen
 Ruinerwold, Oosteinde, Echten
 Info: www.actiefnaschooltijd.nl

Vrijdag 15 maart ’t Neie Punt
19.00 uur Optreden Mannenkoor de Geuzingers

Zondag 17 maart Mariakerk Ruinen 
14.30 uur Krokusconcert door Kerkkoor,
 Vrouwen van nu, Popkoor 2000,
 Mannenkoor de Geuzingers en Ruunder Basalt

Maandag 18 maart ‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Schilderen
 Opgave; geahooijer@planet.nl

Woensdag 20 maart ‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Timmerclub
 Opgave; geahooijer@planet.nl

Zaterdag 23 maart Café Hees/Brinkzicht 
20.00 uur Voorjaarsconcert Crescendo-
 ‘A Tribute to Heaven’

Vrijdag 29 maart ’t Neie Punt - De Jonge Onderzoeker
14.30-15-45 uur Kookclub
 Opgave:
 kookclub.dejongeonderzoeker@gmail.com

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

Nabij   Vertrouwd   Gastvrij Diever ● Dwingeloo ● Havelte ● Koekange ● Ruinen ● Vledder 

Kom naar de speeddates en rondleidingen 
in Ruinen, Dwingeloo en Havelte tijdens 
de Week van Zorg & Welzijn!  
 
De snelste weg naar een nieuwe job! 



M O D E S H O W
VA N  O N Z E  V O O R J A A R S / Z O M E R C O L L E C T I E

Gratis entree!

DINSDAG 26 MAART 2019

WOENSDAG 27 MAART 2019

1 0 . 0 0  U U R  |  1 4 . 0 0  U U R  |  1 9 . 0 0  U U R

1 9 . 3 0  U U R

Laat ons even weten dat u komt, dan reserveren wij een plekje voor u!
Boetiek De Smederije | Westerstraat 12 Ruinen  | 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl

IN ONZE WINKEL AAN DE WESTERSTRAAT | AANMELDING: 0522 473 240

DORPSHUIS BUDDINGEHOF RUINERWOLD | AANMELDING: 0522 473 240 OF 0522 481 340


