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18e MTB Marathon van Ruinen
op 1 maart 2020
RUINEN - Veel wielersporters zien er al weer naar uit; op zondag 1 maart 2020 wordt de
MTB Marathon van Ruinen alweer voor de 18e keer georganiseerd. De start is zoals altijd
bij sporthal “De Marse” aan de Mr. Harm Smeengestraat 54 te Ruinen De belangstelling
voor deze jaarlijks terugkerende toertocht blijft groeien en WTC Ruinen doet er alles aan
om ook dit jaar er weer een geslaagd evenement van te maken. Er is keuze uit afstanden
van 35, 60, 85 en zelfs 100 km! Door de vele verschillende afstanden met o.a. de 100 km
route is deze tocht uniek in Noord-Nederland
De Route
Alle aspecten van het Drentse landschap aan de orde. De tocht is uitgezet in Zuidwest
Drenthe, in de omgeving van Ruinen, Echten, Dwingeloo, Uffelte en Havelte. Er wordt
dan door uitgestrekte bossen, heidevelden, zandverstuivingen en weidegebieden
gereden. De beide langste gaan bij Havelterberg genieten van het glooiende landschap
met korte, maar pittige beklimmingen. Daarnaast zijn er ook genoeg mooie berijdbare
paden opgenomen die men naar keuze kan gebruiken voor een ‘herstelmoment’, of om
er nog juist even een schepje bovenop te doen. De 60, 85 en 100 km rijders krijgen ook
nog eens de “Oude Postweg” onder de wielen door. Deze uitdagende zandweg werd
in de 18e eeuw al gebruikt als Postkoets lijndienst van
Groningen naar Amsterdam. Het is juist deze afwisseling,
die het parcours zo aantrekkelijk en uniek maakt. Alle
aspecten van het Drentse landschap komen aan de orde.
Fietsen door Café Hees /Brinkzicht
Bij terugkomst in Ruinen staan de deuren open van het
nostalgisch café van familie Hees. Je fietst tussen 10.30
uur en 14.00 uur langs de bar waar je gezellig met je
fietsmaten een pilsje kan kopen.
Fietsen door oplegger van vrachtwagen Sent Waninge
Na Café Hees staat op de Brink een vrachtwagen met
oplegger als uitdagende hindernis opgesteld.
Rustposten
Tijdens de tocht komen de deelnemers langs een aantal
rustposten waar eten en drinken wordt aangeboden. Bij
deze rustposten zijn ook toiletten aanwezig. Na aﬂoop
krijgen alle deelnemers in Sporthal “De Marse” nog een
warme verrassing aan geboden.
Giant Track Ruinen
De nieuwe mountainbike route “Giant Track Ruinen” is in
de route opgenomen. De 60, 85 en 100 km rijders zullen
deze track aan het einde van de route gaan beleven.
Ook een uniek arrangement
De organisatie heeft een uniek arrangement samengesteld voor
groepen van minimaal 5 personen. Het arrangement bestaat
uit: ontvangst met koﬃe en broodjes aan een gereserveerde
tafel, bij terugkomst een consumptie en een kop snert of pasta,
gereserveerde parkeerplaats, groepsfoto, blijvende herinnering,
aparte wasplaats voor de fietsen en speciaal gereserveerde
kleed- en doucheruimtes. Stuur een mail voor info en reservering
startbewijzen naar info@mtbmarathonvanruinen.nl
Voor meer informatie: www.mtbmarathonvanruinen.nl

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

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!

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

VERHUUR

enauto’s
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Person
Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

FEMKE ANNE - BRINK 5 RUINEN
galerie kadowinkel workshops en touristinfo
www.femke-anne.nl | 06-14348108
Open: ma wo do vrij za van 9.30 - 17.00 uur
Workshops op afspraak, vanaf 2 personen

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 11 maart 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 3 maart 2020, 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.
Bel voor informatie: 0521-593035.
- Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels)
van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden
artikelen gratis plaatsen.
- Druk- en zetfouten voorbehouden.

Belangrijke informatie / service

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
Haarmode Marloes | uw kapster aan huis
T. 06 273 285 79
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 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

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

0900–8844

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

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl
Veldsink De Wolden | RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: ruinen@veldsink.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
FyXsio Fysiotherapie Ruinen. Meppelerweg 36a
Praktijk gespecialiseerd in spier-gerelateerde klachten. Dry needling |
Neurokinetische therapie | Revalidatie (o.a. nieuwe heup, nieuwe knie)
Contracten met alle zorgverzekeraars. Ernst Holwerda: T. 06 291 886 82
Wouter Holwerda: T. 06 810 759 32 | info@fyxsio.nl |www.fyxsio.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 1 maart
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Solinger
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra

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

Zondag 8 maart
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. D. van Veen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M. Paas-Feenstra

Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie /
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-472400

Woensdag 11 maart
Biddag voor gewas en arbeid
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur Ds. M. Paas-Feenstra

PEN
DAG

BRANDWEER RUINEN

ZATERDAG 14 MAART
14:00 - 17:00 UUR
KLOOSTERSTRAAT 5,
RUINEN
Ruinen

ZIE OOK:
WWW.BRANDWEERRUINEN.NL

JOS
DREMMELN

Heb ie det ook, det ie oe greun en geel argert an de rotzooi die
meensen ien de bossen en an de wegen achterlaot? Een jaor of
wat elene argerde ik mij daor zo barre an det ik besleute det er wat
an edaone mus worden. Een tillefoontie mit een altied barre aktieve
dorpsgenoot meuk det wij ofspreuken ien elke straote van oons dorp
een anwonende te bellen. De vraoge was dan of die anwonende
zien of heur straote wol “opschonen”. Wat zit er toch veule verschil
ien meensen..mark ie dan bij zukke tillefoonties.
Er bint meensen die metene an het wark wilt..die argert heur ook
greun en geel an de rommel. Die wilt ook nog wel een straote meer
doon, of een route an een fietspad langes. “dan make wij er metene
een mooie fietstocht van” klinkt het dan enthousiast. En aj een weke
later an die straote langes jaagt dan is er gien pampiertie of leeg
blikke meer te vienden. Er bint er ook die nao de vraoge rap de
hoorn op de tillefoon gooit; die wilt er niet eens over pràoten. Ene
zee; “ wie er rommel gooit mut ook mar komen um het op te rumen.
Ik bin niet as stofzoeger geboren”. Det vun ik wel een mooie..mar
de straote kreej er niet hemmel deur. Een aander zee det ik niet wies
ware..mij daor mit te bemeujen. Daor was de gemeente veur. Tja..
det mag ie zeggen mar die gooit het er ook niet hèn. De scholen
doet wel ies een opruumdag. Mar aj zeet wat er ien het onderwies
allemaole an de knikker is dan deenk ik niet det de meisters en
juffers graag extra zaken wilt organiseren.
Zölf loop ik geern een rondtie vanof oonze huus. Gister pakte ik
een grote pute umme onderweg ies weer wat op te rumen. Toen ik
trogge waar har ik heel wat evunden. Zestien blikkies, varierend van
frisdraank tut bier. Tweej bierﬂessies van onbekend mark. Zeuven
lege pakkies van sigretten, blikkies waor sneup ien ezeten har,
dreej roje dekselties van ik weet niet wat...Een ﬂink stok wit plestiek
(paste er nog net bij ien) een haanse, witte weggooi drinkbekerties,
ketonnen rommel waor petat en drinkerije van een bekende keten
ien ezeten har en een plestieken pute.
Een fietser sprak mij an. Die lachte mij uut det ik daor zo as hij zee.. an
het ploggen waar. Hij wus er veule van. Det komp van het Zweedse
woord plocka en det betekent verzameln en joggen; meensen
bedachten det ie onder het joggen ook wel rommel det an de straote
lig kunt verzamelen. De gedachte; aj er toch bint kuj ook wel even
anpakken..Pute mit en nao die tocht ien de vuulnisbak mietern. Hij
zee det er op elke aanderhalve kilometer die aj rondsukkelt een
voelnispute vol rommel lig. Want van tempo maken kuj niet praoten
aj umme de meter stille staot umme op te garen wat een aander uut
het raam sodemieterd hef. De fietser die mij ansprak wus er veule
van. TrashWalking..zeg e.. komp er ook uut veurt; dan bedeenk ie
argens een looptocht op een stee waor aj oe barre argert an de
rommel die er lig; die tocht zet ie teveuren op internet en wie dan mit
oe mit wil lopen en rommel wil opgaren kan dan mitan doon. Al die
tochten..zeg hij.. kuj vienden op internet.
Ik vreug hum of hij niet helpen wol “Wie t er hèn gooit mut t ook
mar komen ophalen” zee hij. Op mien vraoge of dit now ploggen
was of TrashWalkking wat ik deur zee hij; Det is Dreents hemmeln..
Dremmeln en hij fietste wieder.

Bedroefd hebben wij kennis genomen van
het plotselinge overlijden van

Alie ter Bork
Alie is sinds de start van het dorpshuis
’t Neie Punt nauw betrokken geweest als
vrijwilligster bij verschillende activiteiten.
Tevens was zij een graag geziene
vrijwilligster voor de cliënten van ZZWD.
Wij zullen haar toewijding naar alle
mensen blijven herinneren.
Wij wensen familie en naasten
veel sterkte toe.

Bestuur, vrijwilligers en medewerkers
van ’t Neie Punt en ZZWD

Ludieke actie opvang
IKC ’t Oelebröd
RUINEN - Op Valentijnsdag had IKC ’t Oelebröd een bijzondere
actie bedacht. Om de ouders te bedanken voor hun vertrouwen
opende de opvang de deuren voor Valentijnsavond. Alle ouders
die gebruik maken van de opvang mochten hun kinderen gratis
brengen van 17:00 tot 19:30 uur zodat de ouders wat gezelligs
konden ondernemen op Valentijnsdag.
De leidsters vingen de
kinderen op en hebben leuke
activiteiten gedaan zoals
oud-Hollandse spelletjes.
En als klap op de vuurpijl
bood Chinees Restaurant
Ni Hao uit Ruinen gratis
eten aan voor alle kinderen
die er die avond waren. Er
werd heerlijk gesmuld van
patat, frikandellen, loempia’s maar uiteraard was er ook een
heerlijke Chinese maaltijd.

Frank Echten

Directeur Martijn Plas: “Ik ben erg trots op ons enthousiaste
team dat deze leuke actie heeft bedacht. Steeds meer ouders
zien de waarde van een IKC met de doorgaande lijn. Doordat
de kinderen op Valentijnsavond bij ons komen eten konden de
ouders samen uit eten. Een prachtige actie om ze te bedanken
voor het gestelde vertrouwen!”

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

De avond was een groot succes en er was een hoge opkomst.
De leidsters werden ﬂink verwend met cadeautjes van de ouders
om hun te bedanken voor dit geweldige initiatief.

Hoveniersbedrijf

Advertorial

FyXsio Fysiotherapie in Ruinen
Wie zijn wij?

RUINEN - Onze namen zijn Ernst en Wouter Holwerda, twee fysiotherapeuten
met een grote passie voor de complexiteit van het menselijk lichaam en
het helpen van mensen. Sinds september 2019 zijn wij FyXsio fysiotherapie
gestart aan de Mepperweg 36a.
Waar staan wij voor?
Het vinden van de oorzaak van de klacht. De bron, de oplossing van het
probleem. Voor het diagnosticeren en behandelen maken wij daarom veel
gebruik van NKT, languit neurokinetische therapie. Bij deze relatief nieuwe
behandelvorm worden er spierfuncties getest om te kijken of alle spieren
goed functioneren. Wanneer er sprake van pijn is zie je namelijk altijd dat het
lichaam compenseert. Deze compensaties proberen wij te identificeren. We
sporen op waar het ‘’fout’’ gaat. Door de juiste structuren of spieren los te
maken brengen wij alle zwakke spieren weer ‘’online’’. Oftewel we resetten
een foutieve aansturing waardoor alles weer beter zijn werk gaat doen. Dit
werkt over het algemeen zeer effectief. Bij het losmaken van spieren of
gewrichten maken wij gebruik van massage, dry needling, of mobilisaties.
Uiteraard bieden wij daarnaast graag hulp bij elke vorm van revalidatie die
nodig is. Beiden hebben wij veel ervaring op het gebied van herstel en
training.
Wilt u graag een afspraak maken dat kunt u ons via onderstaande gegevens
bereiken.
Ernst Holwerda T 0629188682 | e-mail: ernst@fyxsio.nl
Wouter Holwerda T 0681075932 | e-mail: wouter@fyxsio.nl

Vacature vrijwillige medewerker Bibliotheek Ruinen

Vind jij het leuk om met mensen in gesprek te zijn én ben je representatief? En ben je beschikbaar op de maandag middag
van 14.00 – 17.00 uur, dan zoeken wij jou! Als vrijwillige medewerker ontvang je onze bezoekers in de Bibliotheek en help je
hen vinden waar ze naar op zoek zijn. Daarnaast help je mee om van de Bibliotheek een toegankelijke omgeving te maken
door o.a. de boeken en andere media op een voor de klant aantrekkelijke manier te presenteren. Een prachtige mogelijkheid
om samen met collega’s de Bibliotheek tot een gezellige en educatieve ontmoetingsplaats te maken voor jong en oud!

Jij...

· bent vriendelijk en geduldig
· hebt hart voor de Bibliotheek, voor lezen en boeken
· kunt omgaan met computers en internet
· stapt gemakkelijk op klanten af
· bent minimaal een dagdeel per week beschikbaar
· bent per mail, app en/of telefoon goed bereikbaar

Wij bieden...

· een plezierige en inspirerende werkomgeving
· goede begeleiding bij het werk
· een gratis Bibliotheekabonnement
· de mogelijkheid tot het afsluiten van een zorgverzekering met collectiviteitskorting
· de mogelijkheid om bij te dragen aan ontwikkeling van mensen

Werken bij ons

Kennis opdoen, jezelf ontwikkelen, kunnen lezen en omgaan met informatie- en communicatietechnologie bepalen het succes van mensen in
onze maatschappij. Wij werken aan verbetering van digitale vaardigheden van burgers, aan terugdringing van laaggeletterdheid en we ondersteunen educatieve projecten in het onderwijs. Dit doen we voor Bibliotheekleden, Drentse gemeenten, onderwijs- en diverse andere organisaties. Bij
ons werken 130 medewerkers, samen met ongeveer 500 onmisbare vrijwilligers. Onze cultuur? Actief, verbindend en open. We zijn altijd op zoek
naar talenten die het verschil maken binnen het Drentse Bibliotheeknetwerk.

Enthousiast?

Laat weten dat je graag wilt helpen en mail je reactie naar info@bibliotheekruinen.nl.
Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen. Bellen kan natuurlijk ook, Athilde en/of Petra zijn te bereiken op 088 0128444, tijdens de
openingstijden van de bibliotheek.

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.
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 – 16.00 uur, start Bezoekerscentrum
NP Dwingelderveld, Benderse 22

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.

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

’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.

Korenmolen de Zaandplatte
Is voor publiek toegankelijk. De toegang is gratis. De molen is iedere
zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur.

’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.

FEBRUARI/MAART/APRIL/MEI

Dinsdag 10 maart
14.30 uur

Woensdag 26 februari
14.30-15.45 uur

Woensdag 11 maart
8.30-14.00 uur
Zaterdag 14 maart
14.30 uur

Donderdag 27 februari
13.00 uur

Donderdag 27 februari
19.30 uur

Vrijdag 28 februari
20.00 uur
Zaterdag 29 februari
20.00 uur
Zaterdag 29 februari
14.00 uur

Zondag 1 maart
Maandag 2 maart
20.00-22.00 uur
Woensdag 4 maart
20.00 uur
Vrijdag 6 maart
14.30 – 15.45 uur
Zaterdag 7 maart
12.30-17.30 uur
Zondag 8 maart
15.00-19.00 uur
Zondag 8 maart
15.00 uur
Maandag 9 maart
14.30 – 15.45 uur

Maandag 9, 16 en
23 maart
19.30 – 22.00 uur

Timmerclub de Jonge Onderzoeker
We gaan figuurzagen. Met een handzaag maar
ook met een elektrische figuurzaag.
Pennenbakje met dierenfiguren
’t Neie Punt, opgave
dejongeonderzoeker@gmail.com
Oerrr Diersporendag
braakballen pluizen en kijk wat uilen
allemaal eten
Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
Benderse 22 Ruinen
Dwingelderveldlezing over wilde planten
Cruydt-Hoeck heeft de droom meer
biodiversiteit te creëren met bloemrijke
vegetaties voor plant, dier en mens
Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Benderse 22 Ruinen
Kaartspel Tachtingen
Café Hees
Jubileumconcert Muziekvereniging Crescendo
Sporthal de Marse – zaal open 19.30 uur
Laarzenexcursie Kloosterveld
Trek je laarzen aan en ga mee op
ontdekkingstocht in het kloosterveld
Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
Benderse 22 Ruinen
MTB Marathon Ruinen
Start Sporthal de Marse,
Mr. Harm Smeengestraat 54, Ruinen
’t Neie Punt, cursus biologisch tuinieren
info en aanmelden: info@dorpshuisruinen.nl
’t Neie Punt, Moestuinieren voor gevorderden
info en aanmelden: info@dorpshuisruinen.nl
’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Kookclub. We gaan lekkere stamppotjes
maken Opgave:
dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Vrouwendag De Wolden
Buitencentrum de Poort,
Kloosterstraat 12 Ruinen
Live optreden van de band Please in
Luning’s Restaurant
Toegang uitsluitend na reservering
Pubquiz
Kantine sporthal de Marse Ruinen
’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Techniekclub. Het thema is deze keer
“hefbomen”
Opgave:
dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
’t Neie Punt, Wijncursus
Vinoloog Karel de Boer neemt je in 3 avonden
mee in de boeiende en diverse wereld van
wijn. Je leert bewuster proeven en je eigen
voorkeuren beter kennen en onderbouwen.
Opgave: info@dorpshuisruinen.nl

Zaterdag 14 maart
14.00-17.00 uur
Zondag 15 maart
14.30-16.30 uur
Maandag 16 maart
20.00 uur
Woensdag 25 maart
14.30 – 15.45 uur
Vrijdag 27 maart
21.00 uur
Zondag 29 maart
14.00 uur
Maandag 6 april
20.00-22.00 uur
Dinsdag 14 april
14.30 uur
Vrijdag 24 april
v.a. 17.00 uur
Zaterdag 25 april
v.a. 9.00 uur
Zondag 26 april
v.a. 17.00 uur
Maandag 11 mei
14.30 uur
Maandag 11 mei
20.00-22.00 uur

LET OP!

’t Neie Punt, Muziekmiddag.
De Brinckzanghers uit Havelte
Komt allen!!!!!!!!
Open Dag
Scholen de Wolden
’t Neie Punt, NL-Doetdag.
We gaan een groot insectenhotel maken
voor in de tuin van het dorpshuis.
Wie wil er meehelpen?
Open dag Brandweer Ruinen
Kloosterstraat 5 Ruinen
Krokusconcert Mariakerk Ruinen
mmv Vrouwen van Nu, Kerkkoor,
Popkoor 2000
De Geuzingers en Ruunder Basalt
Dia-avond door de Historische Vereniging
Zaal Hees, Brink 47 Ruinen
’t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker
Timmeren. We gaan een insectenhotel maken
voor jezelf. Opgave:
dejongeonderzoekerruinen@gmail.com
Bingo door Supportersvereniging VV Ruinen
Voetbalkantine
VV Ruinen-SV Pesse, na de wedstrijd live
muziek van Duo Sonic Voetbalkantine		
’t Neie Punt, cursus biologisch tuinieren
info en aanmelden: info@dorpshuisruinen.nl
’t Neie Punt, muziekmiddag met Hennie Kuier
Komt allen!
Dressuurwedstrijd Z1 t/m ZZ-licht pony’s en
paarden L.R. & P.C. De Vrederuiters
Kloosterstraat 5 Ruinen
Dressuurwedstrijd klasse B t/m M2 pony’s
L.R. & P.C. De Vrederuiters,
Kloosterstraat 5 Ruinen
Dressuurwedstrijd klasse B t/m M2 paarden
L.R. & P.C. De Vrederuiters,
Kloosterstraat 5 Ruinen
’t Neie Punt, muziekmiddag met de
Keizangers uit Echten
’t Neie Punt, cursus biologisch tuinieren
info en aanmelden: info@dorpshuisruinen.nl

Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld:
voor sommige activiteiten is aanmelding vooraf
noodzakelijk: kijk op www.nm.nl/bcdwingelerveld
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 – De uitslagen van de hersengym op 13 februari jl. zijn:
1. JAR 100 pnt. 2. Smitties 92 pnt. 3. Taxi Rudi 90 pnt.
Publieksprijzen: Jaap van Laar, Lieneke Opmeer
De volgende wedstrijdavond is donderdag 27 februari 2020, aanvang
20.00 uur in ‘t Neie Punt, Ruinen.

MODESHOW
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
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DINSDAG 24 MAART 2020
10.00 UUR | 14.00 UUR | 19.00 UUR

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

WOENSDAG 25 MAART 2020
19.30 UUR

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

