
Stamppotconcert in Echten
ECHTEN – Op zondag 17 november a.s. verzorgen het Ruiner mannenkoor Ruunder 
Basalt en het Piratenkoor ‘t Zwarte Gat uit Zuidwolde een gezamenlijk optreden. 
Dit optreden, ofwel het STAMPPOTCONCERT, wordt gehouden bij GASTERIJ DE 
MOLENHOEVE te Echten en wordt afgesloten met een heus stamppotbuffet. 
Het concert begint om 14.30 uur. Het buffet begint om ca. 17.45 uur en duurt tot ca. 
19.00 uur. 

Ruunder Basalt 
In 1998 is in Ruinen het 
mannenkoor Ruunder 
Basalt opgericht door een 
aantal mannen die het leuk 
vonden om één avond 
per week met elkaar te 
zingen. Het begon zonder 
muzikale begeleiding en 
zonder dirigent. Toen 
die er later aan werden 
toegevoegd begon het 
koor echt vorm te krijgen. 
Het repertoire veranderde langzaam van de bekende zeemansliederen 
tot het algemeen, populair genre. Ook nummers van artiesten als U2, 
Eric Clapton, Avici en Dotan in twee-, drie, of vierstemmige uitvoering 
worden niet meer ontzien. 
Tegenwoordig bestaat Ruunder Basalt uit 25 zangers en vier muzikanten 
onder de artistieke leiding van dirigent Dick van der Ouw. 

Ruunder Basalt geniet vooral in de omgeving van Zuidwest Drenthe 
inmiddels een behoorlijke bekendheid en overal waar het koor optreedt 
wordt het met enthousiasme ontvangen. De optredens van Ruunder 
Basalt zijn erg divers en er is voor elke gelegenheid een passend 
repertoire. Het koor straalt veel plezier, ontspanning en enthousiasme 
uit. Door het gevarieerde repertoire, maar zeker ook door de interactie 
met het publiek is elk optreden een feest. Meer informatie over Ruunder 
Basalt is te vinden op de website www.ruunder-basalt.nl of op de         

                                                                                                   Facebook-pagina www.facebook.com/RuunderBasalt. 

Piratenkoor ‘t Zwarte Gat 
Het was begin 2001 dat in het mooie Drentse dorp Zuidwolde enige liefhebbers van zeemansliederen de koppen bij elkaar staken en 
tot de oprichting van een piratenkoor besloten. Zuidwolde (gemeente De Wolden) ligt in Zuidwest-Drenthe en wordt aan de zuidkant 
begrensd door het riviertje De Reest dat de natuurlijke grens vormt tussen Drenthe en Overijssel. Zuidwolde heeft niets met de 
zeevaart van doen; het dorp is omringd door bossen en landbouwgronden. Aan de zuidoostkant ligt een heideveld met een grote 
plas (ven) genaamd Het Zwarte Gat. De naam van deze plas is ook de naam voor het koor geworden. Het uit 50 leden – inclusief drie 
accordeonisten – bestaande koor wordt op enthousiaste en deskundige wijze geleid door dirigent Bert Koster. Er wordt wekelijks 
op donderdagavond geoefend in Zalencentrum Den Kaat, de 
‘thuishaven’ van het koor. Zeemansliederen vertellen veelal over: 
het afscheid nemen, vrouwen, drank, de zee en het verlangen 
naar de thuisreis.  Shanties stammen uit de vroegere zeilvaart 
en werden gezongen tijdens de vaak zware werkzaamheden 
aan boord. Als er iets te vieren valt of behoefte bestaat aan 
bijvoorbeeld een gezellige middag of avond bent u bij dit koor 
aan het goede adres. 
De lijfspreuk van de piraten die in de praktijk steeds wordt 
waargemaakt luidt niet voor niets: “Een optreden van het 
Piratenkoor ’t Zwarte Gat brengt sfeer en gezelligheid bij elke 
gelegenheid!” Informatie over ’t Zwarte Gat vindt u op: 
https://www.piratenkoor-hetzwartegat.nl.
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Particuliere Schadeverzekeringen
particulier@ruinen.veldsink.nl
Zakelijke Schadeverzekeringen 

zakelijk@ruinen.veldsink.nl
Hypotheken

hypotheken@ruinen.veldsink.nl
Bankzaken RegioBank

bankzaken@ruinen.veldsink.nl

T. 0522 – 472 528
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen

Maandag t/m vrijdag
open van 09:00 tot 16:00 uur

Hoog Rendement glas 
Duurzaam en Voordelig 



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.

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

Open: ma. woe. do. vrij. en zat. 9.30-17.00 uur
workshops op afspraak

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

Onafhankelijk Advies! 
Hypotheken!

Verzekeringen!
Waarom verder zoeken

als u in uw dorp terecht kunt
Westerstraat 54, Ruinen

0522 - 472528

Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij 
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.

Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon 
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING

en vele anderen. 1e gesprek gratis!

De Huisartsenpraktijk Ruinen nodigt u uit 
om op onderstaande datum en tijd de 

jaarlijkse griepprik te komen halen.

De jaarlijkse griepprik beschermt u tegen 
de ernstige gevolgen van griep (influenza).

 

Het is noodzakelijk uw 
oproepbrief mee te nemen!

Met vriendelijke groet,
T.Y de Wit en J.P. Ouwens

Huisartsenpraktijk Ruinen

GRIEPPRIK

U kunt de griepprik halen op: 
Dinsdag 12 november 2019

Woensdag 13 november 2019
tussen 13.00 - 14.00 uur of 

tussen 17.00 - 18.00 uur



’t Ruunder Waopen
Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie I. Smit, Hinkenkamp 41, 7963 DD Ruinen.
E-mail: dle.ruinen@gmail.com | Website: www.delaatste-eerruinen.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

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

Schoonheidsspecialiste Conny v/d Berg 
www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Ook voor permanent ontharen en huidoneffenheden verwijderen!
Achterma 15 Ruinen - tel. 06 109 686 33

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.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, 
endermologie,zonnebank, infrarood sauna, cardio / fitness, dieet / voeding
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN
Tel.: 0522-820218 of 06 150 024 15 | www.jeanetgerding.nl

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

 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 20 november 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 12 november 2019, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN
Woensdag 6 november
Dankdag voor het gewas en arbeid
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Veenstra

Zondag 10 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. E. Akkerman
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. Heinen

Zondag 17 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Dhr. A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Veenstra



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

Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl Westerstraat 59  7963 BB  Ruinen
06-51282183  info@frankechtenhoveniersbedrijf.nl 

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

RECREATIELESSEN 
VREDERUITERS RUINEN
Rijvereniging L.R. en P.C. de Vrederuiters uit Ruinen is 
op zoek naar recreatieruiters en amazones. De vereniging 
wil mensen – jong en oud – die niet concours gericht 
paardrijden een kans bieden om met elkaar een leuke- en 
vooral gezellige paardrijles te hebben. 

De recreatielessen zijn zo opgezet dat ontspanning 
en plezier met elkaar, maar ook met je paard op de 
eerste plaats staan. Buiten de lessen om worden er 
ook buitenritten georganiseerd. De lessen worden op 
zondagochtend in de oneven weken gegeven van 10.30 
tot 11.30 uur. Er is een mogelijkheid om tweemaal een 
proefles mee te rijden. Wil je lid worden, dan kost een 
lidmaatschap € 45,00 per half jaar. 

Begin 2018 heeft de vereniging hard gewerkt om een 
geheel nieuwe rijbaan te realiseren. Een eb- en vloed bodem waar je – met slecht en goed weer – altijd kan trainen. De ruiters en 
amazones van de Vrederuiters trainen hier één keer per week met hun paard of pony. Ook de recreatielessen vinden plaats op de 
prachtige, nieuwe buiten accommodatie van de Vrederuiters: Kloosterstraat 5 in Ruinen (achter de brandweerkazerne). 

Aanmelden voor een proefles, lid worden of meer informatie? 
Stuur dan een e-mail naar: vrederuiters@hotmail.com. 

Advertorial

Start aanleg kunstgrasveld 
voetbalvereniging Ruinen gestart
RUINEN - Maandag 28 oktober jl. gaf wethouder Jan van ’t Zand, 
samen met voorzitter Bert Mulder van vv Ruinen, het officiële startsein 
voor de aanleg van een kunstgrasveld op sportpark Ruinen.

In totaal worden er de komende periode drie nieuwe kunstgrasvelden 
gerealiseerd in de dorpen Ruinerwold, de Wijk en Ruinen. Naast 
het veld in Ruinen wordt in het voorjaar van 2020 gestart met de 
aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden voor voetbalvereniging 
Wacker in de Wijk en voetbalvereniging Ruinerwold. “De aanleg van 
het kunstgrasveld betekent een enorme kwaliteitsimpuls voor de 
voetbalverenigingen. Het veld is multifunctioneel, dus ook de scholen 
in het dorp kunnen er gebruik van maken”, aldus wethouder Jan van 
‘t Zand.

Planning
De realisatie van het nieuwe kunstgrasveld in Ruinen zal circa 8 
weken in beslag nemen. De verwachting is dat begin januari 2020 het 
veld speelklaar is. Als de weersomstandigheden het toelaten, wordt 
medio maart 2020 gestart met de realisatie van de kunstgrasvelden 
in de Wijk en Ruinerwold. Bij de start van het nieuwe voetbalseizoen 
2020/2021 kunnen de leden van de voetbalclubs Wacker en 
Ruinerwold dan gebruik maken van het kunstgrasveld.



Spreekuur ds. Venhuizen
Daar ds. Naber vertrokken is naar Lemelerveld 

vervalt ook het wekelijkse spreekuur op 
maandagmorgen.

Ds. G. Venhuizen houdt vanaf 8 november elke week op 
vrijdag van 12.30 – 13.30 uur spreekuur in gebouw de 

Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. 
U bent daar van harte welkom.

Winteropenstelling 
bezoekerscentrum 
Dwingelderveld
RUINEN - Van 1 november 2019 tot 1 april 2020 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 deze periode van woensdag tot en met 
zondag tussen 10.00 en 17.00 uur terecht voor informatie over 
Nationaal Park Dwingelderveld, een leuke speurtocht of een 
kop koffie met Boswachtersbrok. 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 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. 
En in de kerstvakantie zijn er elke dag leuke speurtochten en 
activiteiten om met het hele gezin te doen.

42e editie 
Hersengymcompetitie
RUINEN – De hersengymcompetitie 2019-2020 gaat weer 
van start. Dit keer met 12 deelnemende teams. Eerste 
wedstrijdavond is donderdag 7 november, aanvang 20.00 uur in 
’t Neie Punt te Ruinen. Publiek is van harte welkom.

Foto: natuurmonumenten Roelof Bos

BLAD
Blad, blad, blad, waor aj ook koomt, de meensen hebt het 
over het blad. Alle jaor ien de haarfst valt daor van alles over 
te zeggen. En op te rumen vanzölf. Wij hebt ekkelbomen an 
de weg staon. Die hebt gemeente-ekkels en gemeente-blad. 
Wij hebt grote beuken die hebt heel veule kleine bladties. En 
wij hebt zölf een borkenbossie an elegd toen wij hier kwamen 
wonen. Die bint now dik 40 jaor en de grond leek daor onder 
wel een feest dizze dagen; wel honderd rood mit witte stippen 
paddenstoelen. Mar kebolters die het blad opruumt hebbe 
wij niet ezene. Bij borken is het blad niet het argste; die laot 
van die kleine zaoden vallen die tussen de straoten overal 
opkoomt. Aj niks an het erf zöllen doon dan haj ien een jaor of 
wat de bomen veur de roeten staon. Vegen dus en ien dizze 
weken blad blaozen. Aj det doot mit de wiend ien de rogge 
dan giet het gauw; dan helpt de wiend oe een toertie. Ik neume 
blad blaozen altied “buten speulen”.
Ien de borders mag het blieven liggen; det krabt de veugels 
wel tien  maol hen en weer ien de wintermaonden. Tja en as 
het dan op t grös bij menaar ebleuzen op een bulte lig dan kan 
het ien de greune bak. Die wordt elke weke op ehaald dizze 
maond. Mar aj echt bomen um huus hebt zit det dink voller 
as vol. 

Dan mar ien plestieken puten. Die brenge wij dan ien de auto 
naor de bladkorven. Die zet de gemeente ien de bebouwing en 
niet ien het butengebied. Mar buten daor lig het meeste blad. 
Wij dus mit de kattebak (kofferruumte) en de achterbaank vol 
puten blad naor een bladkorf ien het centrum. Wij betaalt ook 
OZB dus de korven heurt oons ook een beettie.
Verbaozing onder de anwonenden die kunden wij heuren 
deenken; zo..det volk van buten brengt oons heur blad. Ja, 
en det volk van buten det allent mar blad brengt zag ien 
die korf een beste bulte tuun ofval; bloemen, stengels, een 
uutgebleujde bos bloemen. Meensen deenkt; greun is greun. 
Och, die olde rozen wilt ook vaste wel composteren. 
Ie holt van blad vegen of ie hebt er een gloepense hekel an. Zo 
ken ik een man die altied (nao een biljartaomd mit veule kleine 
glassies) bliede was det de tied van blad vegen an ebreuken 
was; dan kuj oen kater wegvegen en leek het toch net aj drok 
an t wark waren. Frisse wiend um de kop.

Blad gef reden tut praoten. Zo hadden wij vrogger een naober 
die een gloepense hekel har an blad. De eerste oranje bladties 
völlen nog mar net, dan was hij al an het vegen. Hij leut er gien 
ene liggen. Hoewel hij deksels good wus det er binnen een 
ure neej blad lag. Daor raomde hij dan al weer op an. Veur het 
raam zittend hölt e de boom ien de gaten. En as het meeste 
blad er of was dan zag ie um mit een ledder tegen de boom an 
mit een harke de leste bladties er of krabben; zo..det is klaor 
mut e mit een zucht van verlochting edacht hebben. 
Er is ook een kerel die mit de bladblaozer warkt; die holt niet 
allent de grond onder de boom schone, die giet op een trappe 
staon en lat een starke bladblaozer lös op de toppen van die 
bomen ien zien tuun. Is de boom gauwer kaal. Tja..mar het 
blad lig wel wieder vot.

Ik har nog even weer blad eblaozen; de bulte mus nog ien een 
plestieken puute mar er kwamp volk. Dan morrengvroo mar, 
dacht ik. Laot Oonze Lieve Heer now net die nacht zien eigen 
bladblaozer wiendkracht veule an ezet hebbern; het lag weer 
overal. Ik wus; det wordt weer buten speulen...



BoekStartuurtje Special
Muziek op Schoot Muzikale ochtenden in de vier bibliotheken in De Wolden

DE WOLDEN - Kinderen kunnen al heel jong genieten van muziek en muzikale spelletjes. Vol aandacht luisteren ze naar liedjes en 
instrumenten. Je hoeft zelf niet muzikaal te zijn. Jouw kind vindt het altijd mooi als je zingt, ook als je zelf denkt dat het misschien wel 
beter zou kunnen. 

Taalontwikkeling 
Zingen en muziek maken is goed voor de ontwikkeling. Taal, spraak en muziek hebben veel overeenkomsten: ritme, klank en intonatie. 
Het zingen en spelen van liedjes is dan ook een uitstekende manier om de taalontwikkeling te stimuleren. Bovendien is het onthouden 
van woordjes en melodieën een prima training voor het geheugen en de concentratie. 

Greet Polman
Hbo-muziekdocente Greet Polman verzorgt de BoekStartuurtjes Special – Muziek op Schoot. Haar specialisme is muziek voor jonge 
kinderen. 

Muziek op Schoot 
* Vrijdag 8 november 10.00-11.00 Bibliotheek Ruinerwold
* Vrijdag 15 november 10.00-11.00 Bibliotheek De Wijk
* Woensdag 20 november 10.00-11.00 Bibliotheek Ruinen 

Muziek op Schoot is voor (groot)ouders en oppas en hun kinderen van 1 tot 3 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden is noodzakelijk. Dat 
kan via info@bibliotheekzuidwolde.nl (o.v.v. Muziek op schoot + datum) of 088-0128290.

Workshop kerstversiering vilten 
Dwingelderveld
RUINEN - Kom kerstversieringen maken in het bezoekerscentrum.
Deze winter biedt Natuurmonumenten bij Bezoekerscentrum 
Dwingelderveld de mogelijkheid om van echt Drents schapenwol 
de meest unieke kerstboomversiering te maken tijdens de 
workshop wol vilten. 

Tijdens de workshop wordt uitleg gegeven over de vilttechniek en 
kan men drie versieringen maken waarvan 1 met behulp van een 
styroporbal. De vilttechniek waar gebuikt van wordt gemaakt is 
het zogenaamde droogvilten. Droogvilten is een manier om wol 
te laten vervilten, waarbij gebruik wordt gemaakt van wol en een 
viltnaald. Vrijdag 13 december en zondag 15 december, 13.30-
15.30 uur. Bezoekerscentrum Benderse 22 Ruinen. Aanmelden 
voor deze activiteit kan via www.natuurmonumenten.nl Foto: natuurmonumenten



NOVEMBER/DECEMBER
Woensdag 6 november Brian Chartrand Trio Laurel Canyon Music
20.00 uur Klein Paradiso Echten
Vrijdag 8 november ’t Neie Punt, 
12.30 uur Najaarsbuffet met lekkere stamppotten.
 Heerlijke soep vooraf en keuze uit diverse
 stampotten en een lekker nagerecht. 
 Opgave voor 4 november in het restaurant
 of info@dorpshuisruinen.nl
Vrijdag 8 november Ruiner Kleindierenshow RKC
20.00-22.00 uur Sportgebouw, Wolvenweg 10 Ruinen 
Zaterdag 9 november Ruiner Kleindierenshow RKC
10.00-15.00 uur Sportgebouw, Wolvenweg 10 Ruinen
Zaterdag 9 november Klaverjas Kroegentocht
13.00 uur Café Hees/Brinkzicht
 opgave t/m 6 november
Zaterdag 9 november Harm & Roelof
20.00 uur De Bastogne - Ansen
 Kaarten: €10,00 voorverkoop
 De Bastogne 30 oktober 19.00 uur-21.00 uur
 €12,50 aan de zaal op 9 november
Maandag 11 november ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30–15.45 uur Techniekclub. Bouwen met papier voor
 beginners en gevorderden
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Dinsdag 12 november ’t Neie Punt
14.30 uur Filmmiddag: ‘De Fanfare’.
 Een geheel verzorgde middag met een hapje
 en een drankje. Een geweldige Nederlandse
 komedie die zich afspeelt in Giethoorn in de
 jaren ‘56/58.
Vrijdag 15 november ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30–15.45 uur Gezellige middag voor jong en oud
 voorafgaand aan het Sinterklaasfeest.
 We gaan cadeaus inpakken,
 knutselen, tekenen, kleuren en pepernoten
 bakken. Deze middag is gratis.
 Wel even opgeven bij
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Zaterdag 16 november Intocht Sinterklaas
 Ook brengt Sinterklaas een bezoek aan ons
 dorpshuis ’t Neie Punt
Zaterdag 23 november Snertwandeling
10.30 uur Start Bezoekerscentrum,
 Benderse 22 Ruinen
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Zaterdag 23 november CaféQuiz
20.00 uur Café Hees/Brinkzicht
 Deelname vooraf aanmelden, max. 6 pers.
 per team
Zondag 24 november Op pad met kinderen –
13.00-16.00 uur Demonstratie etsen door Harm Echten
 Kunstenaar Harm Echten uit Ruinen haalt zijn
 inspiratie uit het Dwingelderveld.

 Tussen 13.00-16.00 uur is hij in het
 Bezoekerscentrum aan het werk. Harm
 laat zijn werk zien en vertelt. Ter plekke
 komen de etsen uit de pers, afbeeldingen van
 uilen, andere vogels of landschappen.
 Kinderen mogen een eigen etsje maken. Er zijn
 geen kosten aan verbonden.
 Bezoekerscentrum, Benderse 22 Ruinen. 
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Zondag 24 november Muziek in de Mariakerk
15.30 uur Blokfluitensemble FEW, kerk open vanaf
 15.00 uur
 www.muziekindemariakerk.nl
Maandag 25 november ’t Neie Punt
19.00 uur Optreden Mannenkoor Uffelte.
 U bent allemaal van harte welkom.
Woensdag 27 november ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Timmerclub
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Donderdag 28 november ’t Neie Punt, Luxe-bingo met een hapje en een
14.30 uur drankje. Iedereen is van harte welkom. Wat
 zou het leuk zijn als er ook meer mensen uit
 het dorp mee zouden doen. Komt allen!
Zaterdag 7 december Kerstmarkt in Ruinen
14.00-20.00 uur Met heel veel gezellige kramen, een levende
 kerststal, live muziek, foodplein en
 natuurlijk de kerstman!
Maandag 9 december ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Techniekclub voor nieuwsgierige kinderen.
 Wat gaan we nu weer uitvinden?
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Dinsdag 10 december ’t Neie Punt. Optreden van de familie Tuinman
14.30 uur Een gezellige middag voor ‘Jan en Alleman’.
Vrijdag 13 december ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Kerstballen versieren voor jong en oud.
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Dinsdag 17 december ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker.
14.30-15.45 uur Kerstbakjes maken voor jong en oud.
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Woensdag 18 december ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker.
14.30-15.45 uur Timmerclub
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Woensdag 18 december KERSTMARKT IN ’T NEIE PUNT
Vrijdag 27 december ’t Neie Punt. Luxe-bingo met een hapje en
14.30 uur    een drankje
 Gezellige middag voor iedereen!

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.

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Van 1 november 2019 tot 1 april 2020 woensdag 
t/m zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur. In de schoolvakanties is 
het Bezoekerscentrum dagelijks van maandag t/m zondag geopend van 
10.00 - 17.00 uur. Op tweede kerstdag en nieuwjaarsdag zijn bezoekers 
tevens welkom van 10.00-17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor sommige activiteiten 
is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op www.nm.nl/bcdwingelerveld of 
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

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 – 16.00 uur, start Bezoekerscentrum 
NP Dwingelderveld, Benderse 22

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.

Pasmans Huus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Groepen kunnen op afspraak altijd het Pasmans Huus bezichtigen. Bel 
voor het maken van een afspraak: 0522-472631 of 0522-472485.

Klaverjassen 
Elke vrijdag in de even weken Café Hees

TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, Brink 5 Ruinen, T. 06 
143 481 08
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 9.30-17.00 uur.

’t Neie Punt 
Eerste hulp bij internetten, elke donderdag van 11.00 – 12.00 uur. Neem 
uw eigen tablet, telefoon of laptop mee.
’t Neie Punt Repair Café iedere laatste maandag van de maand van 
14.00-16.00 uur. Ook tijdens het Repair café kunt u hulp krijgen bij 
internetten.

’t Neie Punt 
Mocht u, om welke reden dan ook het kwartaalblad ‘Neie Punten’ niet 
ontvangen, dan kunt u altijd een exemplaar ophalen bij ’t Neie Punt, 
Galerie Femke Anne of Marskramer Luten.



Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)
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Kerstbuffet 2019

geldig t/m 30 november
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King to tja sieuw
Ossenhaas in zwarte bonensaus

Kip�let in balisaus
Varkenshaas met ui

Babi pangang
*****

Nasi en Bami
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Open op
Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 en 13.15-17.30 

Zaterdag 09.30-12.00 
Indien gewenst ’s avonds op afspraak 0522473328

Oosterstraat 2 | 7963 AC  Ruinen

Optiek Ruinen….met afstand de beste

AL UW BRILVERGOEDING VERZILVERD?
Dat kan u doen maar het hoeft niet.

Wat langer met uw bril doen is ook 
duurzaam denken!

DAAROM IS EEN HOGERE KWALITEIT 
BELANGRIJKER DAN DE LAAGSTE PRIJS!

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

ZORG ERVOOR DAT ALLES 

PERFECT IS GEREGELD
altijd scherp!

SCHENKINGEN DOEN?

Let op! op onze NIEUWE VESTIGING: Dijkhuizen 7 in Ruinerwold
kunt u dinsdags van 13.00 - 17.00 uur en vrijdags van 8.30 - 12.30 uur terecht.

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

STOTIJN 
notariaat & mediation

*Geldig van 
7 t/m 16 
november
*Geldt alleen op 
voorraadbroeken, 
niet op 
bestellingen

BROEKEN 
10-DAAGSE

bij Boetiek
De Smederije20% 

KORTING 
op elke broek!*


