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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 

Kerstmarkt in de 
Heerlyckheid Ruinen
RUINEN - De prachtige brink van Ruinen zal a.s. zaterdag 7 december gevuld zijn met 
vele kramen en verkoopstands. Voor degene die een leuk kerstcadeau zoekt of wil 
genieten van een heerlijke lekkernij kan hier prima terecht. 

Er is een diversiteit aan kerststukken, snuisterijen, brocante, sieraden en lederwaren 
en hebbedingetjes en nog veel meer. Ook zijn er foodtrucks met heerlijke warme 
versnaperingen voor de inwendige mens en heerlijke delicatessen zoals wijn en worst. 
Muziek, de kerststal, vuurtonnen en broodjes bakken voor de kids dragen bij aan een 
sfeervolle en gezellige kerstmarkt en is het bezoeken meer dan waard.
De echte kerstsfeer beleef je in Ruinen!

Foto: www.ruinen.nl

Kerst en/of 
Nieuwjaarswens?

Plaatsing 18 december 
2019

Inleveren uiterlijk 
dinsdag 10 december 
a.s. 17.00 uur

www.ruunderwaopen.nl
ruunderwaopen@hotmail.com

Lekker wandelen met kerst
RUINEN - De jaarlijkse kerstwandeling vindt ook dit jaar plaats op tweede kerstdag 26 
december a.s. De sfeervolle wandeling gaat door het Nationaal Park Dwingelderveld, 
over heide en door het bos De Anserdennen. Onderweg zijn midwinterhoornblazers te 
horen bij de Schaapskudde Ruinen en is er muziek van het Popkoor2000 en een stop bij 
Theehuis Anserdennen.

Leuk met kinderen
De wandeling is bij uitstek leuk voor gezinnen met kinderen want er 
is wellicht een kerstlammetje geboren… en je kunt meedoen met 
het oplossen van een rebus.

Oliebollen
Bij het Bezoekerscentrum staat bovendien de oliebollenkar 
van oliebol4u.nl, dus dat wordt smullen! Het startpunt is bij 
het Bezoekerscentrum Dwingelderveld (Natuurmonumenten), 
Benderse 22, Ruinen tussen 10.00 en 13.00 uur. Parkeren kan 
dit jaar aan de Oude Benderseweg, waarbij de locatie duidelijk 
aangegeven is. Er is keuze uit een route van 6 of 10 km.



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!

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD
altijd scherp!

TESTAMENT MAKEN?

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

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis

T 06 273 285 79



’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 18 december 2019
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 10 december 2019, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN

Zondag 8 december 2e Advent
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. H. Procee
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Dhr. M. de Vries

Zondag 15 december 3e Advent
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. B. Wiegman
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Veenstra



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

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

DECEMBER = FEESTMAAND

De hele maand december 
10% feestkorting!



Mmmmmm…….  
STAMPPOT!!

De Donkere Dagen zijn inmiddels weer 
aangebroken. De ideale tijd voor een 

STAMPPOTBUFFET. Wij zijn het bedrijf om uw 
stamppot te verzorgen, diverse stamppotten 
aangevuld met verschillende vleessoorten.  

Lekker hoor!! Tevens kunnen wij uw 
STAMPPOTBUFFET ook als catering thuis of bij u 

op de zaak bezorgen.

Zaterdag 7 december

KERSTMARKT IN DE 
HEERLYCKHEID 

RUINEN 
Ook dit jaar trakteren de mannen bij de vuurkorven weer op 
een glaasje glühwein. Dit alles natuurlijk op onze gezellige 

Ruiner Brink.  Proost…. op de Kerst!  

Zaterdag 14 december 21.00 uur

BYE, BYE DICK
Na jarenlang toetsenist te zijn geweest van de band “Tra�  c 
Jam” neemt  Dick van der Ouw deze avond afscheid van zijn 
fans én van zijn band. Dick hoopt dat het een hele gezellige 

A-meezing avond wordt!!

Zaterdag 21 december 21.00 uur

KERSTLOTERIJ
met Hans Meurs

De hoofdprijs van deze Kerstloterij is € 300,= 
De 2e prijs is € 200,= en de 3e prijs is € 100,=.

Daarnaast zijn er nog diverse andere leuke prijzen te winnen.
De verkoop van de loten is inmiddels gestart. 

Zondag 22 december 15.00 uur

JINGLE BELLS!
Muziekvereniging “Crescendo” en 

Mannenkoor “De Geuzingers”
organiseren gezamenlijk een Kerstconcert

Merry Christmas!
Happy New Year!

Zaterdag 4 januari 2020!!

CAFÉ QUIZ
over het jaar 2019!!

MIST
Het is een mistige, grieze dag. Wieder dan een paar honderd meter 
kuj niet kieken. De mist is zo zwaor det ze ien druppen van de bomen 
valt. Heb ie det ook, det ie van zukke dagen hielendal triest wordt? 
Zin um ien bedde te kroepen. Mit een warme pute mit pitten die aj 
ien de magnetron hete maakt. Mit de dekens wied over de scholders 
wachten tut de mist is op etrökken. De haarfst is niet mien beste 
tied. Het vallen van het blad, het opruumen van het terras, de kachel 
weer an. Ik kenne meensen die het mooi viendt, de haarfst. Die mit 
glaanzende ogen praot over de boswandeling waor ze grote takken 
rood- en oranje gekleurde bladeren mit sjouwt. Mooi mar ien de vaze 
bint ze ien een dag de kleur kwiet, sikkeneur ik. Er bint meensen die 
lyrisch kunt worden over “die gezellige herfst....kachel aan....kaarsje 
op tafel..” Ik worre er fraanterig van; det vallende blad det ook nog op 
eruumd mut worden….deenk ik dan zoer. 

Mien moe hölt niet van zuk gezeur; ze zee dan vrogger det ik an wat 
zunnigs musse deenken. En aj det echt wilt, dan koomt de beelden 
vanzölf. Ik deenke an die vekaansie ien Denemarken. Legolaand mut 
de kleine porken beslist een keer ezene hebben en umdet wij ook nog 
mooi weer tröff en was det onvergetelijk. Vissen an zukke rotskusten 
is ook mooi; dan maak ie een  vuurtie en reuster ie oen vissie zolf op 
die vlammegies. Het smak oe as het duurste visgerecht ien een sjiek 
restaurant. Het geveul dan bedool ik. 

Ik deenke an de vekaansies op de Canarische eilaanden. Toen wij 
nog as hoogste ideaal haddden um broen weer trogge te komen van 
vekaansie. Um en um op het straand, bakken ien dik 34 graoden 
zunne. ‘s Aoms onder douche um het zaand of te speulen en dan 
après soleil op de roodverbraande billen. En op de scholders. Aj pech 
hadden dan was het nét te hard egaone en waaj al begunt te vervellen 
veur aj weer ien huus waren. Het was ien die tied ook of meensen 
het succes van de vekaansie maten naor mate de vekaansiegangers 
deurbakken broen trogge kwamen. Det er ook meensen waren die 
leever kilometers wied leupen ien een mistig Schotlaand of het 
Noorderlocht opzöchten meuk ien uut; aj niet broen waren haj vaste 
gien mooie vekaansie ehad.

Mar umdet ik an zunne wil deenken haal ik die vekaansie ien Spanje 
ien gedachten trogge. Wij hadden een appartement an het straand. 
Hete det het was..hete.. alle dagen over de 45 graoden. Ien een 
appartement zunder airco. Daor bleef het s nachts ook meer as 30 
graoden. Slaopen was waken. Aj daags frissigheid zöchten op het 
straand, dan waaj al haoste verbraand aj de straote uut leupen. En 
van onder oen parasol naor het water was op blote vooten niet te 
doon; de vootzolen verbraandden oe ien het gloeiende hete zaand. 
Nao veer braandende dagen en dreej hete nachten stunt mien man 
op het balcon en zee; “ik kan mij toch veurstellen det meensen hier 
naor onder springt”. Toen wussen wij det het tied wordde um veur 
de ofgespreuken daotum trogge te reizen naor Rune. Det hebbe wij 
edaone.

Ik kieke naor buten. Nog altied gries. Ik deenke det ik de kachel 
anmake. Keersie op de taofel? Ien gedachten geef ik mijzölf een 
schup onder ‘t gat. Ik heure mien mamma ien gedachten nog weer 
zeggen “Hol op te zeuren. ‘t Is mistig mar ie bint gezond.”  Postuum 
hef ze nog weer geliek; Alles beter dan 45 graoden ien Spanje...

Vanaf 7 december weer
KERSTBOMENVERKOOP
vanaf De Heurinks 1

Jannie en Jopie Platen



Kerstmarkt 
Ruinen

Beleef de Heerlyckheid in Ruinen!

Ik ben er ook !

•  Vele kramen 
•  Levende kerststal 
    met kameel! 
•  Kinderactiviteiten 
•  Winterse lekkernijen 
•  Live muziek

Kerstmarkt
Zaterdag 7 december 
14.00 tot 20.00 uur

Schaatsen op het IJsplein in 
Echten
ECHTEN - Uniek, magisch en gezellig is de slogan in Echten de 
komende wintermaand, want t/m 5 januari 2020 kan er geschaatst 
worden op het IJsplein op Vakantiepark Westerbergen. Je kunt 
genieten van de gladde ijsbaan, een kop warme chocolademelk of 
van een borrel in de Echten après-ski bar!

Leuke activiteiten
De baan is voorzien van echt ijs en er worden allerlei leuke 
activiteiten georganiseerd voor jong & oud, scholen uit de omgeving 
en bedrijven. Ook zijn er feestelijke arrangementen te boeken voor 
vriendengroepen, families en kinderfeestjes.

Schaatsen huren
Heb je geen schaatsen? Geen nood want schaatsen zijn ter plekke 
te huur. De baan is gratis toegankelijk voor iedereen met kunst- en/
of hockeyschaatsen.

Openingstijden
Het Echten IJsplein is elke dag geopend vanaf 9:00 uur en is te 
vinden op Vakantiepark Westerbergen te Echten. De openingstijden 
kunnen afwijken i.v.m. de verhuur van het IJsplein voor bedrijven, 
scholen en uitjes. De actuele openingstijden zijn te vinden op de 
website www.westerbergen.nl

In de laatste 2 weken van 
DECEMBER is het erg DRUK 

en zijn de wachttijden 
langer dan u van ons 

gewend bent. 

BESTEL en haal uw 
medicatie OP TIJD!

Wij wensen u fijne feestdagen

Met vriendelijke groet 
Huisartsenpraktijk Ruinen

Grauwe kiekendief 
in schijnwerpers 
Dwingelderveldlezing
Duopresentatie door Ben Koks en Elvira Werkman

RUINEN - In Bezoekerscentrum Dwingelderveld staat op 
donderdag 12 december a.s. een bijzondere roofvogel in de 
schijnwerpers: de Grauwe kiekendief. Tot aan het begin van de 
jaren ‘90 waren Grauwe kiekendieven decennialang zeldzaam 
in ons land, maar nu gaat het weer beter. Dat is vooral te 
danken aan een van de gasten van deze Dwingelderveldlezing 
Ben Koks.

Ben Koks ontdekte zo’n dertig jaar geleden in een Groningse 
akker een nest van de Grauwe kiekendief en dat leidde bij hem 
tot vele vragen en uiteindelijk tot actie. Dat had tot gevolg dat 
deze bijzondere vogel vandaag de dag in behoorlijke aantallen 
weer in Nederland broedt. Dat is niet alleen aan Ben Koks 
te danken, maar ook aan vele anderen die aan de terugkeer 
van de vogel meewerkten zoals onderzoekers, agrariërs, 
bestuurders en veel vrijwilligers. Tijdens deze boeiende 
Dwingelderveldlezing vertellen Ben Koks en Elvira Werkman, 
natuurjournalist en auteur van het recent verschenen boek De 
man op de dijk, hoe het allemaal zo gekomen is en hoe ze 
de Grauwe Kiekendief beschermen. Deze lezing is een must 
voor natuurliefhebbers en degenen die van mooie, spannende 
verhalen houden én voor iedereen die motivatie wil putten uit 
doorzettingsvermogen en enthousiasme.

Het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten aan de 
Benderse 22 is voorafgaand aan Dwingelderveldlezingen 
geopend vanaf 19.15 uur. De lezing begint om 19.30 uur en 
duurt, inclusief een korte pauze, tot ongeveer 21.30 uur. Vooraf 
aanmelden is nodig via de website van Natuurmonumenten.

Foto: Westerbergen



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 Zaandplatt
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.

DECEMBER
Zaterdag 7 december KERSTMARKT IN RUINEN
14.00-20.00 uur Met heel veel gezellige kramen, een levende
 kerststal, livemuziek, foodplein en natuurlijk
 de kerstman!
Zaterdag 7 december Kerstrondje Ruinerwold
11.00-20.00 uur De al weer 20e editie van dit evenement is
 geen standaard kerstmarkt, maar een
 sfeervolle route langs mooie,
 oude panden waarvan ondernemers de
 deuren openzetten!
Zondag 8 december Kerstrondje Ruinerwold
11.00-17.00 uur De al weer 20e editie van dit evenement is
 geen standaard kerstmarkt, maar een
 sfeervolle route langs mooie, oude panden
 waarvan ondernemers de deuren
 openzetten!
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
14.30 uur familie Tuinman
 Een gezellige middag voor ‘Jan en Alleman’
Dinsdag 10 december ‘d Olde Karke – Echten
 Gezellige Proeverij-avond
 Opgave voor 5 dec.
 acoldekarke@keivaneendorp.nl
Donderdag 12 december Mariakerk Ruinen
20.00 uur Kerstconcert met Roon Staal
 Info en reservering: www.roonstaal.coml
Donderdag 12 december Dwingelderveldlezing over de
19.30-21.30 Grauwe Kiekendief
 Bezoekerscentrum, Benderse 22, Ruinen
Vrijdag 13 december ’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur Kerstballen versieren voor jong en oud.
 Opgave:
 dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Vrijdag 13 december Workshop kerstversiering vilten
13.30-15.30 uur Bezoekerscentrum, Benderse 22, Ruinen
Zaterdag 14 december Café Hees – Ruinen
20.30 uur Afscheidsconcert toetsenist
 Dick van der Ouw met zijn Traffic Jam
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
Zaterdag 21 december Snertwandeling
10.30 uur Start Bezoekerscentrum,
 Benderse 22 Ruinen
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Zaterdag 21 december Kerstloterij m.m.v. Hans Meurs
21.00 uur Café Hees/Brinkzicht
Zondag 22 december Kerstconcert
15.00 uur door Muziekver. Crescendo & Mannenkoor
 de Geuzingers Zaal Hees, Ruinen
Maandag 23 december OERRR Natuurontdektocht Jonge Gezinnen
14.00-15.30 uur Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Dinsdag 24 december Huifkartocht onder deskundige leiding,
13.00-15.00 uur over de heide van het
 Dwingelderveld. Een leuke tocht van zo’n 2
 uur voor alle leeftijden
 Start Bezoekerscentrum Benderse 22
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Donderdag 26 december Kerstwandeling Dwingelderveld
 Starten tussen 10.00-13.00 uur
 Bezoekerscentrum, Benderse 22, Ruinen
Vrijdag 27 december Winter van OERR: activiteit voor kinderen
13.00-15.30 uur een mooie voederplank en lekkere snacks
 maken voor de vogels
 Bezoekerscentrum, Benderse 22, Ruinen
 Meer info op www.natuurmonumenten.nl
Vrijdag 27 december ’t Neie Punt. Luxe-bingo met een hapje
14.30 uur     en een drankje
 Gezellige middag voor iedereen!
Donderdag 31 december Oudjaarsfeest Ruinen
Vanaf 12.30 uur Locatie: de Kaamp, nabij COOP
Maandag 6 januari Nieuwjaarsvisite door Historische Vereniging
20.00 uur Ruinen Café Restaurant Kuik

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.

Hersengym
RUINEN – Er was weer hersengym 21november jl.

Dit zijn de uitslagen:
1.Smitties 120 pnt. 2. Taxi Rudi 118 pnt. 3. De Akkers 114 pnt.
Publieksprijzen: Nico van Nimwegen, Geert Alberts.
Volgende wedstrijdavond donderdag 19 december a.s., aanvang 
20.00 uur in ’t Neie Punt, Ruinen.




