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Ruiner Kleindieren Club (RKC)
viert 60-jarig jubileum tijdens
clubtentoonstelling
RUINEN – Zestig jaar geleden waren er
in Ruinen liefhebbers van het houden
van kleindieren zoals hoenders, konijnen
en sierduiven en was er belangstelling
om deze hobby gezamenlijk te beleven,
de dieren te showen aan het publiek en
zelfs wedstrijden te houden. Om e.e.a.
officieel te maken werd op 1 september
1958 de Ruiner Kleindieren Club (RKC)
opgericht. Vanaf dat jaar is er ieder jaar
een clubtentoonstelling waar dieren zijn
te bewonderen die geheel volgens de
reglementen van het FB(Fokkersbelang)
zijn gefokt. De leden kunnen met
hun lidmaatschap ook meedoen aan
tentoonstellingen elders. Zo wordt o.a.
deelgenomen aan de jaarlijkse grote show
van Noord-Nederland in de TT-Hal in
Assen.

het FB (Fokkersbelang). De structuur
van de veren, de kam en de oogkleur
zijn
bijvoorbeeld
onderdelen
van
een deskundige beoordeling van de
keurmeester bij de hoenders en de duiven.
Meine Jan Zegeren met
zijn witte Orpington

Dit jaar bestaat de RKC 60 jaar en is
volgens voorzitter Meine Jan Zegeren,
die inmiddels zelf 52 jaar lid is van de
vereniging, nog steeds is een gezellige
en bloeiende vereniging met ruim 56
leden, waarvan 5 leden in het bestuur. Het
jubileum wordt dit jaar gevierd met een
feestelijke clubtentoonstelling op vrijdag
9 en zaterdag 10 november a.s. in het in
het sportgebouw aan de Wolvenweg 10 in
Ruinen.
Inmiddels zijn er al 200 dieren aangemeld
voor de jubileumshow. Onder de
inzendingen zullen diverse konijnenrassen
zoals o.a. de Franse, Engelse en Duitse
Hangoren, Groot Zilver en Witte Weners
te zien zijn en onder de hoenders en
dwerghoenders de Oprington, New
Hampshire en Sussex Kriel. Klinkende
namen zoals Coburger Leeuwerik, de
Giant Homer en Frankische Trommelduif
vertegenwoordigen de sierduiven op de
show.
Er zijn met de mooiste dieren door
de exposanten geldprijzen, bekers en
certificaten te winnen die o.a. beschikbaar
gesteld worden door de betrokken bonden
Kleindier Liefhebbers Nederland(KLN)
en Nederlandse Bond van Sierduiven
Liefhebbers-Verenigingen(N.B.S.).
De
keurmeesters worden geleverd door

De jubileumshow van RKC Ruinen is in het
Sportgebouw, Wolvenweg 10 Ruinen en
wordt vrijdagavond 9 november om 20.00
uur feestelijk geopend in de kantine van VV
Ruinen, door de heer
Schenkel, voorzitter
van de Noordshow
en is er een hapje
en
drankje.
De
tentoonstelling is die
avond tot 22.00 uur
geopend en zaterdag
10 november van
10.00 tot 15.00 uur.
Iedereen is van harte
welkom en beide
dagen zijn gratis
toegankelijk.

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.
Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.
Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

www.hilkobakker.nl

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
De Vereniging voor Volksvermaken Ruinen nodigt u uit
voor de algemene ledenvergadering op donderdag
22 november 2018 in Café Hees in Ruinen.
Aanvang 20:30 uur.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen 2017
Jaarverslag secretaris
IJsbaan
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
Pauze
Contributie
Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: de heer S. Jansen
en de heer G. Slagter
Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor:
de heer J. Slagter en mevrouw M. Nijstad
Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk
aanmelden voor aanvang van de vergadering,
mits deze kandidaatstelling wordt gesteund door
tenminste vijf leden.
13. Evenementen voor het jaar 2019
14. Rondvraag
15. Sluiting
Bestuur V.V.Vo. Ruinen

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 21 november 2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 13 november 2018, 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.
Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Boetiek de Smederije.

Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie: H.J. Scheper, Zuides 3, 7963 CR Ruinen
Tel. 0522-472450. E-mail: scheper2@planet.nl
Bij overlijden bellen: 0522-281878 (C.C. Wassink - dag en nacht)
Annerie Kremer uitvaartzorg
‘Afscheid nemen op uw eigen wijze’
Wij begeleiden alle uitvaarten, waar u ook bent verzekerd.
T 0522-245021-www.kremeruitvaartzorg.nl-info@kremeruitvaartzorg.nl
Steunzolen en Inlays
Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl

Bel voor informatie: 0521-593035.

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

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

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

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.)

112

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

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

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

Glas: in de glasbak		

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

0900–8844

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.: 0522-472333 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

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

KERKDIENSTEN

Woensdag 7 november - Dankdag
Kruispuntkerk Pesse 19.30 uur Ds. P. de Vries
Zondag 11 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Dhr. A. Metselaar
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. R. Wentink
Kruispunt Pesse 19.00 uur Ds. G. Naber
Zaterdag 17 november
‘t Neie Punt 18.30 uur Ds. G. Naber

Hiermee willen wij iedereen bedanken
voor de vele belangstelling en kaarten
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van
onze lieve zorgzame man, vader, opa en
overopa.

Gerrit Grit
Hillie Grit–Gritter
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Ruinen, oktober 2018

VERHUISD
Ons nieuwe adres is
Esweg 2F, 7963 CH Ruinen
Hendrik en Roelie Withaar

Dialoogbijeenkomst duuzaamheid in Ansen
ANSEN - De gemeenteraad van De Wolden organiseert donderdag 15 november a.s. in Dorpshuis de Bastogne een openbare
dialoogbijeenkomst om met inwoners en groepen in gesprek te gaan over duurzaamheid: wat heeft u als inwoner of inwonersgroep van
de gemeente nodig om de eerste stap te zetten om uw energiehuishouding duurzamer en zuiniger te maken? U bent van harte welkom.
De thee/koffie staat vanaf 19.15 uur klaar!
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via griffier@dewolden.nl

20%
KORTING

op elke voorraadbroek!**

BROEKEN
10-DAAGSE
bij

TUUN

Het was een warme zomer; zo hete det het grös as heuj
ien de tuun lag; het scheelde een bulte grösmeejen. Aj
zo’n meejkikker hebt dan hej die van t jaor misschien
wel op vekaansie estuurd. En van het bedrag det is
bespaard op de bezine veur de zitmeejer kuj een dag
uut eten.
Ien het hoffie lag de greunte er niet al te fris bij; wel
kwamen de bonen beter op as aandere jaoren. Het
was een bonen-jaor. Bonen holt van zunne en warmte;
waor aj ze ook pootten; ze kwamen binnen een dag of
wat op. En dan mar water andragen.
Wij hadden al een paar maol bonen bij de middagpot
ehad; toen begunden ze zo dorre toe te kieken det wij
an een neej bedde begunden te plokken. Ja, wij hebt
een flinke tuun dus pote wij metene neeje bonen as
wij van een bonenbedde begunt te eten. Het eerste
bedde stunt er troosteloos bij; de bonen hielemaole
verdreugd as harde gele stokken an de bos. Mar het
was zo hete det wij ze mar leuten staon tut het wat
beter weer wordde umme ien de tuun te raomen. Tut
mien verbaozing waren de bonen een weke of wat
later uut de schelle lös eknapt en daoruut waren jonge
bonen op de grond evöllen en op ekomen; deur het
water geven an de greuntetuun deden ze het merakel
best.
Ik hebbe ze nog wat ien een rij escheuven en jaowel;
een neej bedde spontaan opgekomen boonties klaor
veur een varsse bonen oogst. Ook die bint deur de
warmte hard egreujd en net as de mooder-bonen ook
al rap weer verdreugd naodet wij er ien waren begunt
te trekken. Tut mien grote verbaozing gunk het proces
ien de herhaling; weer knapten de dreuge bonen lös
en op de grond evöllen spreuten ze weer ut. Zunder
oons er mit te bemeujen hadden de bonen heur zölf
wéér uut ezeejd. Wij aten dus net veur de nachtvorst
de kleinkiender van de eerste bonen.
En zo kriege wij een tuun die zölf zorgt veur het
ienzeejen van de greunte bedden. Waor ik veurig jaor
een gekregen tomaten plaantie m it van die kleine
tomaties plaantte kwamen mar leefst dreej neeje
plaanties op die allemaole tomaties ebracht hebt. Hoej
niks veur te doon, allent lui wezen en niet schoffelen of
harken. En zeker niet oprumen.
En er is nog meer tuin-gelok. Want de prij van veurig
jaor is blieven staon; merakelse mooie bollen kreej dan
waor bendes bijgies en vlinders heur dagelijkse maol
bij opscharrelt. En toen ik gister ies wat rommel op wol
rumen ien het hoffie zag ik tut mien verbaozing det ook
de prei bollen zaod hadden laoten vallen. Kleine jonge
preigies as opkomend grös staot er ien het prei bedde
van veurig jaor. Ze schient tegen vorst te kunnen. Het
kán dus gebeuren det wij naost de kleinkiender van
de bonen komend veurjaor ook de kiender van de
preiplaanten op bord kriegt. Det neumen wij tuungelok.

*Geldig t/m
18 november
**voorraadbroek
is broek op
voorraad, geldt
niet voor
bestellingen

60 JAAR

Ruiner Kleindieren Club
FEESTELIJKE JUBILEUMSHOW 2018
9 november 20.00 - 22.00 uur
10 november 10.00 - 15.00 uur
9 november 20.00 uur
Officiële opening in de kantine van VV Ruinen
door Dhr. G. Schenkel, voorzitter Noordshow
Vrij toegankelijk tijdens openingsuren tentoonstelling.
Iedereen is van harte welkom!
Sportgebouw – Wolvenweg 10 Ruinen

Heropening
Hè hè eindelijk het blad eraf.

NU VOOR DE LIEFHEBBER,
MONTUREN VAN HOUT!
Klassieke modellen, titanium € 155.trendy, retro, groot metaal en kunststof € 75.-

van onze wasstraat
Onze wasstraat is verbouwd! Om de heropening te vieren,
hebben wij 2 spetterende voordeelweken ingelast!

Programma

GOUD

• Wassen
• Bodemwas
• Hotwax
& polish
• Drogen

€13.75

€7

Ook hebben wij twee specialisten voor de complete reconditioning van zowel het
interieur als het exterieur van uw personenauto, bestelauto, vrachtwagen, camper etc.
Als uw voertuig bij ons het terrein verlaat, is deze weer in smetteloze showroomstaat!

Wassen

speciale
borsteltechniek

zonder krassen!
Open op

Dinsdag, donderdag en vrijdag
09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Woensdag en zaterdag 09.30-12.00 uur
Oosterstraat 2 | 7963 AC Ruinen | T 0522 473328

Hoe zal het de wolf vergaan?
RUINEN - Wat zijn de kansen voor de wolf in Drenthe? Krijgt de wolf
vaste voet in Nederland? Zijn er in ons drukke land wel voldoende
rustige plekken voor een wolvenpaar om jongen groot te brengen?
Is er voldoende voedsel? Hoe voorkomen we dat ze zich vooral
richten op schapen en ander vee? Moeten we zelf ook bang zijn
voor de wolf? Wie dat wil weten moet op donderdag 8 november
echt naar bezoekerscentrum Dwingelderveld komen.
Is er plaats voor de wolf? Sommige mensen vragen zich af of er
plaats is voor de wolf in Nederland, vooral na het zoveelste bericht
over wolven die op verkenning uit Duitsland de grens oversteken
en in Drenthe en op de Veluwe worden gezien. Tijdens de
Dwingelderveld-lezing, die op 8 november wordt gehouden, laat
wolvendeskundige Aaldrik Pot zijn licht daarover schijnen. Ook
geeft hij veel achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over de ecologie
van de wolf, zijn verspreiding en terugkeer in Europa en de diverse
mythes en legendes rondom dit fascinerende roofdier.
Aaldrik Pot heeft diverse ‘wolvenexpedities’ in Europa ondernomen.

C A R WA S H

Meppelerweg 3 - Zuidwolde
tel. (0528) - 37 12 27

wemmenhoveautos.nl

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

De eerste in de jaren negentig in het oosten van Polen waar hij
vooral ook geboeid raakte door de zeggingskracht van diersporen.
Later zocht hij onder meer op de Luneburgerheide, in de Lausitz
en in Scandinavië naar sporen van wolven. Daarbij bleek dat
het nog behoorlijk lastig is om een wolf te zien te krijgen. Het
bezoekerscentrum van Natuurmonumenten aan de Benderse 22
Natuurmonumenten
is tijdens de Dwingelderveld-lezingenFoto:
geopend
vanaf 19.15 uur.
De lezing begint om 19.30 uur, en duurt, inclusief een korte pauze,
tot ongeveer 21.30 uur. Toegang voor leden: € 4,00, niet-leden
€ 7,50. Aanmelden voor deze lezing is nodig via de website van
Natuurmonumenten.

Wintertijden voor bezoekerscentrum Dwingelderveld
RUINEN - Van 1 november 2018 tot 1 april 2019 gaat Bezoekerscentrum Dwingelderveld van Natuurmonumenten over op de winterstand.
Dat betekent dat het bezoekerscentrum aan de Benderse 22 in Ruinen niet meer dagelijks geopend is. Bezoekers kunnen in de winterperiode
van woensdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur terecht voor informatie over het Nationaal Park Dwingelderveld, een leuke
speurtocht of een kop koffie met Dwingelderveldkoek. In de schoolvakanties is het bezoekerscentrum elke dag geopend. Ook tweede
kerstdag en nieuwjaarsdag zijn bezoekers van harte welkom. Kijk voor het actuele activiteitenaanbod op www.nm.nl/bcdwingelderveld
Altijd iets te doen, ook in de winter
De speelnatuurplaats naast het bezoekerscentrum is al door duizenden kinderen bezocht. De hele winter door kan hier met water en
zand gespeeld worden. In het bos naast de parkeerplaats worden de meest fantastische hutten gebouwd. Er liggen takken en stammen
genoeg om mooie creaties te maken.

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

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

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

’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.

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
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

NOVEMBER
Woensdag 7 november
19.30 uur

’t Neie Punt, Drenthe Cursus
Opgave: info@dorpshuisruinen.nl

Vrijdag 9 november
20.00 uur–22.00 uur

Jubileumhow
Kleindieren Club Ruinen (RKC)
Feestelijke opening om 20.00 uur
i.v.m. 60-jarig jubileum
Iedereen is van harte welkom,
vrij toegankelijk

Zaterdag 10 november
10.00 uur–15.00 uur

Jubileumhow
Kleindieren Club Ruinen (RKC)
Iedereen is van harte welkom,
vrij toegankelijk
				
Zaterdag 10 november ’t Neie Punt, Internationaal Eetcafé
18.45 uur
Opgave: eetcaferuinen@gmail.com
Zaterdag 10 november
13.00 uur

Klaverjas Kroegentocht
Opgave t/m donderdag 8 november

Maandag 12 november
14.30-15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Timmerclub, figuur maken
van berkenstammetjes
Opgave: geahooijer@planet.nl

Donderdag 15 november Duurzaamheidsdialoog door
19.15 uur
Gemeente De Wolden
Dorpshuis de Bastogne, Ansen
Aanmelden via griffier@dewolden.nl
Zaterdag 17 november
18.30 uur

’t Neie Punt, Kerkdienst

’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.
Maandag 19 november
14.30-15.45 uur

’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
We gaan het dorpshuis versieren voor
Sinterklaas: samen timmeren voor
sinterklaas, cadeaus inpakken,
knutselen etc.
Opgave: geahooijer@planet.nl
deelname gratis

Woensdag 21 november ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur
We gaan het dorpshuis versieren voor
Sinterklaas: samen timmeren voor
sinterklaas, cadeaus inpakken,
knutselen etc.
Opgave: geahooijer@planet.nl
deelname gratis
Vrijdag 23 november

’t Neie Punt, Kookclub
Samen met Welkom gaan we lekkere
dingen maken, thema Sinterklaas.
Deelname gratis, wel opgeven bij
De Jonge Onderzoeker

Zaterdag 24 november

Intocht Sinterklaas in Ruinen

Zondag 25 november
15.00 uur

Jubileumconcert Ruunder Basalt
m.m.v. Popkoor 2000
Café Hees/Brinkzicht

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.

Najaarsconcert Byzantijns Mannenkoor Friesland Drachten
RUINEN - Op zondag 18 november om 15.00 uur geeft het Byzantijns Mannenkoor Friesland Drachten o.l.v. Nana Tchikhinashvili een
najaarsconcert in de Mariakerk in Ruinen.
Er zijn werken uit de rijke geschiedenis van de Byzantijnse Kerk te horen. De kerk is open om 14.30 uur, aldaar kaarten verkrijgbaar.
Reserveren niet noodzakelijk.

SCHENKINGEN DOEN?

ZORG ERVOOR DAT ALLES
PERFECT IS GEREGELD:
T: de Wijk 0522 - 440 473

STOTIJN

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Zeg, die VISBOER uut Genemuun,
stiet die er ook nog?
Jaozeker!
Elke dunderdag
an de Brink van elf tot zesse.
Ie ziet hum niet; ’t was beter dat e bij de
COOP van Rune stund, maar e stiet der
wel…..bij de Karke!
Wij wensen u smakelijk eten!
René en Jeannet Elken
Bestellijn: 06 15 298 998

