
Die lijn wil de 31-jarige Hermanda Snapper uit Pesse zeker 
voortzetten. Zij is bijna 7 jaar opticien voor Briluniek in Meppel 
en kreeg een half jaar geleden de tip om Optiek Ruinen te mogen 
overnemen. ‘Ik was erg geïnteresseerd en heb de afgelopen 
zomer serieus de tijd genomen om deze stap te maken’, vertelt 
Hermanda enthousiast. ‘Het is niet iets dat je zomaar doet,’ zegt 
ze. Ook hoogstaande service en aandacht staan bij Hermanda 
hoog in het vaandel, want zij weet door haar ervaring dat dit 
door de klant wordt gewaardeerd. ‘Naast het al bestaande 
klantenbestand wil ik er vooral ook zijn voor de jongere generatie 
bril-of lensdragers. De jeugd draagt tegenwoordig contactlenzen 
en dat is niet alleen tijdens het sporten, maar gewoon ook omdat 
je je er gemakkelijker door beweegt. Diverse soorten ooglenzen 
zullen aan de collectie brillen worden toegevoegd en de daarbij 
behorende speciale meetapparatuur voor ooglenzen zal dan ook 
in de optiek aanwezig zijn,’ vult Hermanda aan. Door de trends 
te volgen wordt de collectie brillen up-to-date gehouden en geeft 
Hermanda niet alleen gedegen advies, maar kijkt zij ook naar 
de totale styling. Hermanda is achter de schermen druk met de 
voorbereidingen voor de overname. Zo zijn er o.a. een nieuw logo 

en website in de maak. Vanaf 5 januari a.s. bent u bij Hermanda 
van Optiek Ruinen van harte welkom en ontvangen klanten in 
januari en februari een leuk presentje. En Cok? Die is blij dat hij 
‘de jonge, frisse wind’ door zijn zaak heeft gevonden en kan nu 
lekker gaan tuinieren!
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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

Cok Holwerda door nieuwe eigenaresse 
Optiek Ruinen Hermanda Snapper de 
deur uit ‘gebonjourd’
RUINEN – Het zat nog niet echt in de planning van Hermanda Snapper, per januari 
2021 door overname de nieuwe eigenaresse van Optiek Ruinen. Maar het kwam 
‘via via’ op haar pad. Cok Holwerda die in oktober nog het 15-jarig jubileum van zijn 
brillenzaak vierde vindt het welletjes en tijd om van zijn pensioen te gaan genieten en 
zijn bedrijf aan de jongere generatie over te dragen.

Voor hij als zelfstandig ondernemer in Ruinen zijn optiek op de hoek van de 
Oosterstraat startte had Cok heel wat jaren ervaring als commercieel adjunct-directeur 
en regiocoach bij een grote bekende optiekketen in Nederland en België. Dit was hij 
op een bepaald moment ‘zat’, zoals hij zegt en koos hij er voor om voor zichzelf te 
beginnen.  ‘Ik ben op ‘0’ begonnen en in het begin was het heel stil’, vertelt Cok. Ik 
was gewend, in de organisatie waar ik werkte, volledige marketingondersteuning te 
krijgen door bijvoorbeeld landelijke reclame op TV. Alles was dus goed geregeld, maar 
nu moest ik het allemaal zelf maar uitvinden’, blikt Cok terug. Dat is uiteindelijk gelukt, 
want Cok wist de afgelopen 15 jaar veel klanten, mede door zijn kennis, persoonlijke 
service en aandacht, voor een mooie bril en oogmeting naar Optiek Ruinen te halen. 
En als die klanten weer een nieuwe bril nodig hadden, wisten ze de weg naar Optiek 
Ruinen ook weer te vinden. Je kon er tijdens de reguliere openingstijden terecht, maar 
kwam dat niet goed uit dan werd er ook op afspraak gewerkt.



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.

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!

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

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 

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

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

‘t Ruunder Waopen 
wenst u gezellige 
feestdagen en 
een gezond 

2021!



’t Ruunder Waopen
Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie / 
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX  Ruinen, tel. 0522-472400

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

Veldsink De Wolden | RegioBank Ruinen
Brink 41 - 7963 AB 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
Ossebroeken 11-i, 9411 VR Beilen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl | Aanleveren administratie en afspraak mogelijk op
Karelspad 53, Ruinen

Verloskundigenpraktijk Hoogeveen
Dr. G. H. Amshoffweg | 1-4 | 7909 AA Hoogeveen
Tel spreekuur: ma. t/m vr. van 12.00-13.30 uur: 0528-286288
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-523 445 48
info@verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl
www.verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl

Voetencentrum Wender
Zere voeten? Ga naar de podotherapeut in Ruinen. De podotherapeut biedt 
specialistische voetzorg aan iedereen, waaronder mensen met diabetes of 
reuma, kinderen en sporters. De podotherapeut is aanwezig op de 
woensdagen in de oneven weken. Maak een afspraak via:  088 - 454 77 00 
www.podotherapeut.nl | Meppelerweg 36A | 7963 RX Ruinen

Praktijk voor Haptonomie Evert P. Luning
Zuiderlaan 142 - 7944 EJ Meppel
Tel. 06 839 754 84  -  e-mail: info@evertluning.nl
www.evertluning.nl

René Stout | Computer en smartphonehulp
Tel.: 0655 122 483 - Mail: rwstout@gmail.com
Websites: rwstout.nl en overchromebooks.nl 
Zolang ‘t Neie Punt gesloten is, houd ik geen spreekuur.
Voor ‘spreekuurvragen’ reken ik in die periode geen kosten.

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

Tandartspraktijk Ruinen
Groene Weg 6 - 7963 BX Ruinen - Tel. 0522-471947
Tijdens avonduren en weekenden is de dienstdoende tandarts voor 
spoedgevallen bereikbaar via telefoonnummer: 0900-7900 790

Dierenarts De Wolden
Tel. 0522-471221 of 0528-371291

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

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4  7941 CA Meppel   www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.00 tot 12.00 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 0522-745245

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Boetiek de Smederije.

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

Bel voor informatie: 0521-593035.

Het volgende nummer verschijnt 13 januari 2021
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 5 januari 2021, 17.00 uur worden ingeleverd via



KERKDIENSTEN

Fijne Kerstdagen en 
een Voorspoedig 2019

Ariën en Elly Verbeek
Karelspad 53 | 7963 DK  Ruinen
E info@dewidt.nl
I www.dewidt.nl

vof

Fijne Kerstdagen en 
een Voorspoedig 2021

Ariën en Elly Verbeek
Karelspad 53 | 7963 DK  Ruinen
Kantooradres: 
Ossebroeken 11-i | 9411 VR Beilen
T. 0522 472061 | M. 06 554 612 46

• GLASWASSEN TRADITIONEEL EN  OSMOSE METHOD E •
• GEVELREINIG EN EN IMPREGNEREN •

• DIEPTE REINIGEN GROOT KEUKENS •

•LINO LYEUM VLOEREN POL YMEREN/BEHANDELEN •

• REINIGEN EN CONCERVEREN KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN •

• SCHOORSTEENVEGEN •

• PLANM ATIG ONDERHOUD •

•ONTKALKING SANITAIR •
• HOGE DRUK REINIGING •

• HOOGWERKER VERHUUR MET MACHINIST •
• INTERNE VERHUIZING •
• LEVEREN HANDYMAN •

• REINIGEN ALLE HARDE VLOEREN O.A. TEGELVLOEREN,  PVC VLOEREN, ENZ. •
•NANO BEHANDELINGEN •

Echtenseweg 13A - 7909 HV  Hoogeveen
T. 0528 251504 - M. 06 2758 6003

info@verschoma.nl

e.e.a. onder voorbehoud en 
met inachtneming van de 
coronamaatregelen 

Zondag 20 december 
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur pastor Dhr. A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. C.J. ‘t Lam

Donderdag 24 december Kerstavond
Echten Geen dienst i.v.m. de Coronapandemie
PKN-Mariakerk Ruinen kerk open vanaf 20.00 tot ongeveer 
22.00 uur
Ontmoetingskerk Pesse 21.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Vrijdag 25 december 1e kerstdag
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zaterdag 26 december 2e kerstdag
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 27 december
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Douma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M.M. Hazeleger

Donderdag 31 december Oudejaarsdag
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

2021
Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 3 januari 
PKN-Mariakerk Ruinen pastor Dhr. A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. M.M. Hazeleger

Zondag 10 januari
PKN-Mariakerk Ruinen Ds. G. Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Mariakerk Ruinen
Er zijn weer kerkdiensten in de Mariakerk in Ruinen. Daarbij 
moeten wij ons aan het protocol houden. Dat betekent dat we 
de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden. Daardoor zijn 
er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. Om ons hier aan 
te houden kunt u van te voren een plaats reserveren. Wilt u 
een kerkdienst bijwonen dan kunt u dit doorgeven aan Johan 
Platen op tel. nr. 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor de 
dienst voor 20.00 uur.

Ontmoetingskerk Pesse
Alle activiteiten die t/m 12 november gepland staan in de 
Ontmoetingskerk worden/zijn afgezegd i.v.m. de nieuwe 
maatregelen en volgens de richtlijnen van het RIVM. De 
erediensten gaan wel door met een maximaal aantal van 30 
personen. Ook zal de expositie van de familie Timmerman 
doorgaan onder bepaalde voorwaarden, zoals het dragen van 
een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand.



Beste mensen,
Wat een waanzinnig raar jaar is dit (geweest), maar wij 
hopen jullie volgend jaar weer vaker te ontmoeten in ons 
café of op het terras. En natuurlijk wensen wij jullie een 

gelukkig en vooral gezond 2021!
Tot Snel!

Van Sander

Waarom democratie stom en tegelijk 
fantastisch is
‘Ah, nee!’, hoor ik mezelf roepen als vlak na het sluiten van de 
lijnen de eerste tien nummers van de Top 2000 bekend worden 
gemaakt. Waar ik hoopte dat de echte klassiekers het zouden 
gaan winnen van de waan van het jaar, kon ik er niet verder 
naast zitten. Roller Coaster van Danny Vera, uit 2019, eindigde 
tot mijn ontsteltenis bovenaan de lijst der lijsten.

Vorig jaar nog de hoogste binnenkomer allertijden, nu tot 
ieders verbazing op de allerhoogste trede. Dan kan ik, net als 
veel mensen doen, verdergaan met mijn leven. Maar ik kon me 
niet inhouden er weer eens te lang over na te denken. Het heeft 
alles te maken met democratie.

Voor mij het grootste goed dat de mensheid ooit heeft 
voortgebracht. Nergens perfect, maar in essentie retebelangrijk. 
Wij allemaal mogen vanaf onze eigen vierkante meter vinden 
wat we willen, zonder onder de guillotine of tegen de muur te 
eindigen. Het enige wat we in Nederland doen, is er eindeloos 
over zeuren. Prachtig toch?

Want wie de eerste zinnen van dit stukje er nog eens op naslaat, 
leest een arrogantie waar ik zelfs tijdens het schrijven nog van 
walg. Want wie ben ik om aan te komen met mijn zogenaamde 
‘echte klassiekers’ in de Top 2000? Wat geeft mij het recht 
om laatdunkend te doen over een lied dat een hele, hele grote 
groep mensen blijkbaar wél mooi vindt. 

Aan de andere kant van de oceaan wauwelt een geschminkte 
en bepruikte kerel over stemfraude en andere verzinsels, 
om de democratie maar naar zijn voeten te laten dansen. In 
Hongarije kopen vriendjes van de president alle kranten en 
nieuwszenders op om ze het zwijgen op te leggen. En wij 
in Nederland? Wij kunnen ongestoord kritiek hebben onze 
premier, en hij slikt het nog ook.

Ik heb dit jaar in deze schrijfsels de God van velen op zijn fl ikker 
gegeven, onze koning een charlatan genoemd en gemeente 
De Wolden als laks omschreven als het om woningbouw gaat. 
En elke maand mag ik zonder tegenstrubbeling hier mijn gal 
spuwen. Zonder daarvoor ook maar bedreigd of opgepakt te 
worden. Magisch, als je het mij vraagt. Ultieme vrijheid.

Maar bedenk goed, het systeem is uiterst kwetsbaar. Als we 
ons angsten aan laten praten die er niet zijn, of verschil gaan 
maken tussen rechten van verschillende groepen mensen, kan 
dezelfde macht snel in elkaar klappen. Want voor een ander 
geldt, geldt in zeer grote mate ook voor jou. 

Ik loop hier misschien open deuren plat, maar komend jaar 
kunnen we allemaal naar de stembus. En het kan wat mij 
betreft niet genoeg benadrukt worden: dat is een recht waar je 
intens blij mee moet zijn. Kunnen we er daarna weer eindeloos 
over zeuren, zo vrij als we zijn.

Dan is Roller Coaster zo erg nog niet. Vier de vrijheid, in de 
hoop dat die in 2021 weer hélemaal terug gaat komen. Fijn 
uiteinde. ‘Here we go, on this roller coaster life we know’.

RAADSEL VAN HET 
WEEKEND

Door de corona maatregelen hebben wij bijna het hele jaar 
geen activiteiten gehad in het café. Om jullie toch nog een 

beetje te vermaken hebben wij het “Raadsel van het weekend” 
bedacht. In de maand december plaatsen wij elk weekend op 
facebook een raadsel. Hier kun je aan meedoen en een leuk 

prijsje winnen.  
Kijk op: Facebook Café Hees / Brinkzicht.

Wil je iemand nog een 
aardigheidje geven?

Wij hebben cadeaubonnen die je dan weer bij ons kunt 
besteden. Je kunt een bon voor een bepaald bedrag geven, 

maar je kunt bijvoorbeeld ook een bon 
voor 10 consumpties geven. 

TIP: geef een cadeaubon voor een afhaalmaaltijd.
Ook hebben wij weer heerlijke eigengemaakte snert gemaakt.  

Deze wordt bevroren verkocht en een liter snert kost € 7,50. 
De snert kun je afhalen wanneer wij geopend zijn voor onze 

afhaalmaaltijden, dat is van 
vrijdag t/m maandag.   

OUDEJAARSDAG
Op oudejaarsdag zijn wij tot 19.00 uur geopend voor afhaal 
van maaltijden, koude hapjes of een liter snert.  Wil je hapjes 

bestellen voor oudejaarsavond: bestellen kan t/m 30 december.

AFHAALMAALTIJDEN
Op de vrijdag tot en met maandag kun je bij ons een 

afhaalmaaltijd bestellen.
Het afhaalmenu van 

vrijdag 18 december t/m maandag 21 december:
Schnitzel / Gehaktbal  € 14,50

Spareribs € 16,50
Dit wordt aangevuld met boontjes en een peertje en daarbij heb 

je de keuze tussen gebakken aardappeltjes of patatjes. Zonder 
bijbetaling eventueel een pepersaus.  De afhaalmenu’s zijn elke 
week te zien op facebook of op het krijtbord in de veranda bij 

Café Hees. Voor de kleintjes hebben we natuurlijk altijd een 
kindermenu.

Het 1e afhaalweekend in januari van 
1 t/m 4 januari 2021 zijn wij gesloten.



Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
Telefoon: 0528-371227
www.wemmenhove-peugeot.nl           

Autobedrijf Wemmenhove

Maak nu een afspraak

Wintercontrole
voor optimale zekerheid!
- check op winterpunten
- combi met bandenwissel?

PCA: Gewoon Goed!

LID VAN



WAOPENTIES

glas
schilder
afbouw advies

t

brinkhof advies
Achterma 11 7963 PM Ruinen
Tel.: 0522 - 47 25 66

l b i kh f@brinkhofadvies.nl

Tel.: 0522 - 47 25 66
E-mail: brinkhof@brinkhofadvies.nl

ln.seivdafohknirb.www:etisbeW

2021!

Brinkhof advies
Onderdeel van Brinkhof glas en schilderwerken b.v

Mug het ies waor worden
‘Vrede op aarde’, zinge wij
‘In mensen een welbehagen’
Mug het ies waor worden
Gien ofgunst of haat
Niet op macht uut weden
En geleuven wat aj wilt

De bosschup van Karst
Komp oens weer zo naobij
De geboorte van ’t kind Jezus
Dat vrede zul brengen op eerde
Mar kreeg niet de kaans
Weur spiekerd dan ’t kruus

Weg ‘Vrede op aarde en welbehagen’
Nog wordt er mèensen ontheufd
Vrouwen en kiender misbruukt
Ontheemden, honger en ziekten
In een wereld zo mooi, giet
Zoveul kapot en verleuren

Mugt dizze woorden ies waor worden
‘Geloof, Hoop en Liefde’ alle dreij
Dat het licht weer mag schienen
Veur alle mèensen die ’t zwaor hebt
Karst, ’t feest van het licht
Mug het ies waor worden.

- Janny Kok-Wolbers

T 06 273 285 79
Fijne 

feestdagen!

TE KOOP
Combi kinderwagen mintgroen, Maxi-Cosi, ledikantje, wipstoeltje
Alles in een koop als het kan € 350.00 | Tel. 0528 241 365

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis

AANGEBODEN
Set WINTERBANDEN incl. VELGEN
Banden: CONTINENTAL  205/55 R16 91 H; In zeer goede staat.
Profi eldiepte: 2 stuks 7½ mm plus 2 stuks 8 mm.
Stalen VELGEN: 6½ Jx  16 H2  ET 39   Steek: 5 x 110  Naafgat 65,1 mm.
Te bevragen: 0522 473073

|

|

Oosterstraat 2 | 7963 AC  Ruinen | T 0522 473 328

OPENINGSTIJDEN
dinsdag t/m vrijdag 09.00 -17.00

zaterdag 09.00 -12.00

Openingsactie

Op dinsdag 5 januari 2021 zal Optiek Ruinen worden 
heropend door een nieuwe eigenaresse!

Om dit met u te vieren ontvangt u in januari en 
februari bij aankoop van een nieuwe bril of 

lenzenpakket een leuk presentje.
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MEDITATIE
Kerst
“Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan 
en Jozef en het kind dat in de voederbak lag” 
Lucas 2: 16

Degenen, die de Kersttraditie goed kennen, beleven dit feest 
op een religieuze manier. Voor hen is Kerst veel meer, dan wat 
de commercie er van maakt. Ook veel meer dan de populaire 
popsongs, die muzikale vredesklanken over de wereld strooien.
Kerst kan op verschillende manieren beleefd en gevierd worden. 
Kerst is een romantisch feest geworden. Mensen worden 
vertederd door het kind in de voederbak. Ze zien in dit kind 
een nieuw begin, zoals alle pasgeborenen een nieuw begin 
symboliseren.

Mensen worden geraakt door de sobere setting van het verhaal. 
Een geboorte in een stal en het kind dat in een warm voederbak 
ligt. Dit wijst op soberheid en armoede. Daarom klinkt de 
boodschap, dat God Zich tot de armen wendt en Zich verplaatst 
heeft in deze armoedige omstandigheden. De grote Koning laat 
Zijn kind geboren worden in een stal. Niks pracht en praal!  Wat 
een opofferingsgezindheid! Armen kunnen zich identificeren met 
dit verhaal: “God is er niet alleen voor de rijken, maar ook voor 
de armen”.  Juist voor de armen. Er is hoop! Is de symboliek van 
de kerststal en voederbak: “God is solidair met de armen?” Als 
dit zo is, dan is de kerstboodschap eenzijdig; dan laat Hij rijken 
links liggen.  Diep in ons hart kunnen we hier niet mee leven. Dus 
wordt armoede: geestelijke armoede.

De voederbak is voor mij geen teken van armoede. De voederbak 
dient om het leven te voeden; om honger te stillen. Het kind 
Jezus wordt in de voederbak gelegd. Wie deze symboliek 
verstaat, maakt van de voederbak geen wieg!
Het Kind geeft eten aan hen, die Hem daarom vragen.
Veel later verwoordt de Here Jezus deze symboliek met: “Ik ben 
het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren 
en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten” (Johannes 6: 35 
NBG-vertaling 1951).

Wat de Here God in de voederbak aanbiedt: 
- heeft niks met commercie te maken
- is geen fakenieuws dat tegenwoordig veelvuldig wordt
aangeboden
- geeft geen valse hoop
Hij biedt de mensheid voedsel aan, waardoor vrede, hoop, 
naastenliefde, geloof in een nieuwe schepping groeit.
Hopelijk laat de mensheid zich door dit voedsel inspireren. Kerst 
kan een feestelijke start zijn. Ds. Gerard Venhuizen

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 
uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U 
bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Kerkdiensten in de Mariakerk
Er zijn wekelijkse kerkdiensten in de Mariakerk in Ruinen. Daarbij 
moeten wij ons aan het protocol houden. Dat betekent dat we 
de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden. Daardoor zijn 
er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. Om ons hier aan te 
houden kunt u van te voren een plaats reserveren.
Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u dit doorgeven aan 
Johan Platen op tel. nr. 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor de 
dienst voor 20.00 uur.

Kerkdiensten december 2020 en januari 2021
Aanvang 10.00 uur
December
Zondag 20 december- pastor dhr. A. Metselaar uit Hoogeveen 
gaat in de dienst voor – Vierde Advent
Donderdag 24 december- Kerstavond in Echten – Geen dienst 
in verband met de Coronapandemie
Donderdag 24 december- Kerstavond in Ruinen – kerk open 
vanaf 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur
Vrijdag 25 december – eerste Kerstdag - ds. G. Venhuizen uit 
Nijensleek gaat voor in de dienst
Zondag 27 december – ds. G. Douma uit Beilen gaat voor in
de dienst 

Kerstnachtdienst Mariakerk
De Kerstnachtdienst is een hoogtepunt in de maand december. 
De Mariakerk opent gastvrij haar deuren om iedereen te laten 
genieten van de Kerstnachtdienst. De kerstboom vertelt haar 
feestverhaal. Het orgel strooit haar klanken uit over de talrijke 
kerkgangers. Zij zingen uit volle borst de bekende kerstliederen.

Echt Kerstnacht!
Helaas kan de kerstnachtdienst op de beschreven manier dit jaar 
niet gevierd worden. Er kunnen, vanwege de coronaregels maar 
30 mensen in de kerk toegelaten worden. Jammer, want juist op 
deze avond willen we de sfeer van warmte en hoop met velen 
voelen en delen.

De sfeer van warmte en hoop met meer dan 30 mensen delen 
kan door een andere vorm van vieren. Meer actief!

De Kerstnachtviering zal nu als volgt vorm krijgen: 

- 20.00 uur is de Mariakerk open
Orgel, dwarsfluit en blokfluit spelen de melodieën van bekende 
kerstliederen. In de kerk is gelegenheid om een kaarsje aan te 
steken. -Het licht doet de duisternis verbleken-
- 20.30 uur – 20.40 uur: Vertelling van het kerstverhaal
Maximaal dertig mensen kunnen zich laten inspireren door dit 
verhaal. Na het verhaal verlaten de aanwezigen de kerk om 
anderen de gelegenheid te geven om een kaarsje aan te steken 
en te luisteren naar muzikale klanken.
- 21. 30 uur – 21.40 uur: Vertelling van het kerstverhaal 
(herhaling)
Op de Brink staan borden met een versie van het kerstverhaal. 
De Brink is getooid in licht. Misschien kunnen kinderen een 
kerstboom feestelijk versieren. Enkele muzikanten zorgen voor 
feestelijk kerstklanken.
- 22.00 uur Kerstnachtdienst sluit met “Ere zij God”



Kerstnachtdienst wordt dit jaar dus een actief gebeuren. Houdt 
rekening met de coronaregels! Pas op elkaar! 
Met elkaar, niet dicht op elkaar kunnen we de diepe betekenis 
van Kerstnacht voelen en delen! 

Januari
Zondag 03 januari: pastor de heer A. Metselaar uit Hoogeveen 
gaat in de dienst voor 
Nieuwjaarsbijeenkomst na de dienst (onder voorbehoud)

Zondag 10 januari: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat voor in 
de dienst
Zondag 17 januari: ds. H. Procee uit Vledder gaat in de dienst 
voor
Zondag 24 januari: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat voor in 
de dienst
Zondag 31 januari: ds. H. Rooze uit Hoogeveen gaat voor in de 
dienst

NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD
Begroting
In de kerkenraadsvergadering van november is de 
conceptbegroting van de Diaconie besproken en daarna goed 
gekeurd.
Wisseling scriba
Bertha Huizenga zal vanaf januari 2021 ingewerkt worden in 
het scribaat. Zij zal dit stapsgewijs overnemen van Tineke 
Stekelenburg.
Dienst van Gedenken
De dienst van gedenken wordt opgenomen met camera en kan 
ook in de Bron beluisterd worden en thuis. Op de website staat 
de link om deze dienst te beluisteren. 
Vrijwilligers
Nu er geen avond voor de vrijwilligers gehouden kan worden, 
denken wij aan een attentie voor de vrijwilligers van de kerk. 
Communicatie
In de vergadering is gesproken over een betere communicatie 
met de gemeenteleden. Daartoe is een Commissie Communicatie 
ingesteld.

Kerkenraad PKN Ruinen

KERKRENTMEESTERS
Collectemunten
Op maandag 4 januari om 19.00 uur kunt u weer collectemunten 
kopen in de consistorie.

Verwarming kerk
Op zondag 29 november was het erg koud in de kerk, onze 
excuses hiervoor. De reden hiervan was dat wij hebben 
geprobeerd de kerk alleen te verwarmen met de Infrarood 
stralers, echter dit gaat dus niet als het koud is. Wij zullen dit dan 
ook niet weer zo doen.

Uw nalatenschap geeft toekomst aan de Mariakerk
Als u de Mariakerk ook na uw overlijden een toekomst toewenst, 
kunt u PKN-Ruinen erfgenaam maken van (een deel van) uw 
nalatenschap. U moet dit wel in uw testament vermelden. U 
kunt op verschillende manieren PKN Ruinen erfgenaam maken. 
Het kan met een legaat, maar het kan ook op andere manieren. 
Uw wens staat centraal. Als u daarover vragen heeft, neemt u 
dan contact op met uw notaris. Ook kunt u met het College van 
Kerkrentmeesters hierover contact opnemen op telefoonnummer 
06-53180179.

PKN Ruinen is een ANBI-instelling en betaalt over 
nalatenschappen en giften daarom geen belasting, het volledige 
bedrag komt dus ten goede aan de doelstelling. Ook kunt 
u aangeven waarvoor uw nalatenschap aangewend dient te 
worden, voor het monumentale kerkgebouw of voor een andere 
doelstelling.

Een nieuwe dominee? Daar wordt (weer/nog steeds) aan 
gewerkt! (6)
In oktober heeft u de laatste bijdrage van de 
Beroepingscommissie kunnen lezen, die de stand van zaken tot 
op dat moment weergaf. U weet vast nog dat we de procedure 
weer helemaal opnieuw moesten opstarten, vanwege ziekte van 
de kandidaat van onze keuze. Beroepen zou helaas niet gaan. 
De hele corona-situatie maakte het er ook niet eenvoudiger op, 
maar feit is wel dat de advertentie inmiddels al weer geruime 
tijd op onze site en in het blad van de landelijke kerk staat. 
We zijn blij te kunnen melden dat er er al weer zes nieuwe 
sollicitatiebrieven binnen zijn gekomen van mensen die graag 
dominee willen worden in ons mooie Ruinen. Deze editie 
van Om de Ruiner Toren komt eigenlijk net te vroeg om u het 
meest actuele nieuws heet van de naald te kunnen melden. 
Morgenavond (vrijdag 4 december) starten we namelijk weer met 
een nieuwe ronde gesprekken. En op de uitslag daarvan zult u 
dus nog even moeten wachten. We hopen als commissie weer 
op fijne, verhelderende gesprekken met de kandidaten, zodat 
ons duidelijk wordt welke kandidaat de meest geschikte is voor 
de Mariakerk in Ruinen. En natuurlijk hopen we dan ook dat deze 
kandidaat wel beroepen kan worden, zonder dat bijvoorbeeld 
ziekte of iets anders roet in het eten gooit. U ziet, ondanks een 
misschien wat lange radiostilte, wordt er achter de schermen wel 
degelijk gewerkt aan het beroepen van een dominee voor Ruinen. 
Nog even geduld....

Ruinen, 3 december 2020
Namens de BC
Chris te Hennepe (secretaris)

COMMISSIE COMMUNICATIE
Door de kerkenraad is een Commissie Communicatie ingesteld.
In deze commissie is besproken hoe wij de communicatie met 
de leden kunnen bevorderen en verbeteren, zodat er meer 
saamhorigheid komt in de gemeente. We willen ook meer mee 
kunnen leven met elkaars fijne en moeilijke momenten, daarvoor 
zijn we ook uw inbreng nodig.

Komend jaar zullen er veranderingen komen. Wij willen ook meer 
gebruik gaan maken van de digitale mogelijkheden, om snel 
leden op de hoogte te kunnen brengen. Wij vragen u daarom ook 
uw email adres door te geven aan: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl

IN MEMORIAM
In Memoriam mevrouw Flinkert – Jonker

In de vroege ochtend van zondag 15 november is
Wilhelmina Flinkert – Jonker op 95-jarige leeftijd overleden.
Willemien werd geboren op 26 juli 1925 in Echten, als jongste 
dochter van
Willem Jonker en Femmigje Nijstad.
Op 6 oktober 1945 trouwde ze met Egbert Flinkert en gingen ze 
wonen op de boerderij op Hees.
Samen kregen ze drie dochters en twee zonen.
Er werd hard gewerkt op de boerderij, maar er was ook tijd voor 
ontspanning.
Ze zaten samen op dansles en gingen zwemmen.
In 2003 overleed Egbert en bleef ze alleen aan de Stoffersweg.
De laatste jaren woonde ze in het Neie Punt, waar ze liefdevol 
werd verzorgd.
Op 21 november hebben we in kleine familiekring Willemien 
begraven naast Egbert op de begraafplaats in Ruinen.

Spreuk van de maand:

Hoe meer je deelt, hoe meer je bezit.
(Vrij vertaald) Leonard Nimoy

Redactie Om de Ruiner Toren



Om het jaar in het kader van 
het 25-jarig bestaan feestelijk 
af te sluiten geven wij in 
december 25% korting 
op de gehele collectie!

Merry Christmas &
a Happy New Year!

OLIEBOLLENVERKOOP
NATUREL - KRENT/ROZIJN | APPELBEIGNETS

DONDERDAG 31 december 2020

Schoolstraat 3 - Oosteinde
Verkoop van 9.00 uur tot 17.00 uur

Ik wens u een gezond en gelukkig 2021! 
Hilko Drost



Maak van je mondkapje geen zwerfkapje
DE WOLDEN - 2020 is in alle opzichten een bijzonder jaar. En helaas is dat ook terug te zien in het zwerfafval. Want niet eerder zijn er 
zoveel mondkapjes op straat beland.

Vooral bij bushaltes en supermarkten zie je ze regelmatig liggen. Dat is heel slecht voor het milieu. Wegwerpmondkapjes zijn namelijk 
gemaakt van een plasticsoort die vrijwel onafbreekbaar is. Maar het kan ook gevaarlijk zijn, want er kunnen nog coronavirusdeeltjes 
op een gebruikt mondkapje zitten. Als een kind zo’n mondkapje oppakt, kan het virus dus worden overgedragen.

Gooi je gebruikte mondkapje daarom altijd in een afvalbak. Als je ‘m thuis weggooit, mag hij bij het restafval. Maar het allerbeste is, 
om herbruikbare mondkapjes te gebruiken die je kunt uitwassen. Ook wel zo fi jn voor je portemonnee!

Dit jaar geen vuurtonnen en containers voor vreugdevuren
DE WOLDEN - Vreugdevuren en vuurtonnen in de publieke ruimte zijn dit jaar niet toegestaan. Dat heeft alles te maken met corona.
Burgemeester Roger de Groot: “Ik had het ook liever anders gezien, maar vuurtonnen en vreugdevuren leiden tot samenkomsten, 
die we ons niet kunnen veroorloven, nu het met de besmettingscijfers nog steeds niet de goede kant opgaat.” Daar komt volgens de 
burgemeester bij dat het toestaan van vuurtonnen en vreugdevuren zich ook niet verhoudt tot de landelijke maatregelen om afstand 
tot elkaar te houden.

Carbidschieten mag ook dit 
jaar in Drenthe
DE WOLDEN - Komende oudejaarsdag mag geknald worden met 
carbid, maar er gelden strenge regels. Dat hebben de Drentse 
burgemeesters besloten in overleg met Veiligheidsregio Drenthe 
(VRD).

Onlangs werd al bekend dat er in elk geval geen landelijk verbod 
op carbidschieten komt. Het idee bestond om in lijn met het 
landelijke vuurwerkverbod carbid in heel Nederland te verbieden. 
Veiligheidsregio’s en gemeenten mogen daar nu zelf over 
beslissen.

“De belangrijkste boodschap vanuit de gemeenten naar 
inwoners, verenigingen en carbidclubs is dit jaar dat 
carbidschieten alleen verantwoord is indien dit gezond en veilig 
kan plaatsvinden. De geldende landelijke covidregels en lokale 

APV-regels zijn daarbij leidend”, zegt Marco Out, voorzitter van 
de Veiligheidsregio Drenthe. Als dat op bepaalde locaties niet 
mogelijk is, dan is het dringende advies om deze activiteit dit jaar 
daar niet door te laten gaan.

������
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De Univé
zorgverzekering 
vanaf € 110,90 
per maand

Sluit nu af via 
unive.nl/zorg of
jouw adviseur



Pr ettige FeestdagenPr ettige Feestdagen
    en een goed en gezond
    en een goed en gezond

Fijne feestdagen en 

alle goeds voor 2021!

2021

2021!

Meppelerweg 14    7963 RW  Ruinen     (06) 304 53 110

Pedicuresalon Alie Broekman

Wij wensen u goede feestdagen
en een gezond en gelukkig 2021

Meppelerweg 36a | 7963 RX Ruinen
06 291 886 82 | www.fyxsio.nl

Ernst & Wouter Holwerda

Uw schoonheidsspecialiste 
Conny van den Berg 

wenst u � jne feestdagen

Achterma 15 | 7963 PM Ruinen | 06 109 686 33

Stefan Fekken wenst u 

prettige kerstdagen en 

een gelukkig 2021

www.slgcleaning.nl

06 416 426 20

Echtenseweg 13a | 7909 HV Hoogeveen

wenst iedereen prettige kerstdagen en 
een schoon en streeploos 2021

2021

20212021



WWW.KLINKHAMERRECLAME.NL

Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar

Tandarts Beukinga

Op 16 december komt er na bijna 35 jaar een einde 
aan onze praktijkuitoefening aan de Groene Weg.

Wij kijken met een heel goed gevoel terug op deze periode 
en hebben altijd met veel plezier en toewijding “onze” 
patiënten behandeld. 

Wij willen dan ook iedereen bedanken voor het in ons 
gestelde vertrouwen in al die jaren. 

Helaas belemmert de coronacrisis ons om op andere wijze 
afscheid te nemen, maar gelukkig hebben wij velen al 
persoonlijk kunnen spreken in de praktijk.

Wij wensen iedereen een � jne kerst, 
een gelukkig nieuwjaar en vooral een 
heel goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,
Roelof en Anja Beukinga

22 december 8.30 - 17.30
23 december 8.30 - 20.30 
24 december 8.30 - 17.30
30 december 8.30 - 20.30
Oudejaarsdag 8.30 - 12.00

Zo & Ma:          Gesloten
Di, Wo & Vr: 08.30 - 17.30
Do: 08.30 - 20.30
Za: 08.30 - 14.00

Wij wensen u fijne feestdagen en een 
gezond en gelukkig 2021



Prettige FeestdagenPrettige Feestdagen
    en een goed en gezond
    en een goed en gezond

20212021

Westerstraat 59  7963 BB  Ruinen

06-51282183  info@frankechtenhoveniersbedrijf.nl 

Frank Echten Hoveniersbedrijf

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN 2021!

ANJA & ILSE 2021!

2021!

!

Al 30 jaar 

vakmanschap
!

Trimmerije “Marije”
Marije Vos

www.trimmerijemarije.nl
06-43932848

21

Geuzinge 16a • 7963 RN Ruinen • Tel. (0522) 471927Technisch Instalatiebedrijf

Prettige kerstdagen
      en een gezond 2021



Wij willen al onze klanten hartelijk bedanken voor de 
samenwerking van het afgelopen jaar.

Natuurlijk willen wij ook iedereen heel erg bedanken die hebben meegeholpen met de verhuizing en de 
opbouw van ons nieuwe kantoorpand. Uiteraard staan wij ook in het nieuwe jaar weer graag voor u klaar op het 
gebied van al uw bankzaken, hypotheken of verzekeringen en verwelkomen wij u graag op ons nieuwe kantoor.

Team Veldsink De Wolden RegioBank wenst u fi jne 
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!



Prettige FeestdagenPrettige Feestdagen
    en een goed en gezond
    en een goed en gezond
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2021

Familie Zhu en collega’s van

2021



T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Wij wensen u fijne feestdagen Wij wensen u fijne feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar !en een gelukkig nieuwjaar !

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!altijd scherp!
notariaat & mediation
Stotijn

OOK IN 2021 ZIJN WIJ U GRAAG WEER VAN DIENST!

Meer informatie
www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

HOOG RENDEMENT GLAS

DUURZAAM EN

ENERGIEBESPAREND

In de wintermaanden hanteren wij een  

speciaal  tarief op binnen schilderwerk 

Meer informatie op www.lensenschilders.nl   

tel 0522-26 26 44   mail info@lensenschilders.nl

Besparen met 

Dubbel Glas !

Investeren in hoog rendement 
dubbele beglazing levert al 
gauw een voordeel op van 

€ 200,- per jaar
Voordelen van dubbele beglazing

-forse besparing stookkosten
-geluidsisolerend
-waarde verhoging woning
-verbetering energielabel

Profiteer nu van subsidie op Hoog Rendement Glas

En bespaar op uw energiekosten  !
Vraag vrijblijvend een offerte aan:

0522-26 26 44 of info@lensenschilders.nl

WWiijj wweennsseenn uu SSffeeeerrvvoollllee FFeeeessttddaaggeenn  



Let op! I.v.m. de aanpassingen van de coronaregels is het mogelijk dat (sport) evenementen niet doorgaan en 
musea, bezienswaardigheden of openbare gebouwen niet, beperkt of op afspraak geopend zijn.

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen.
1 april t/m 31 oktober dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur. 
1 november t/m 1 april woensdag t/m zondag 10.00-17.00 uur
Schoolvakanties: dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor activiteiten 
is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op www.nm.nl/
bcdwingelerveld of www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

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. Het kan ook zijn 

dat de molenaars op andere tijdstippen buiten de openingstijden 
aanwezig zijn. Als er dan een vlag buiten hangt, kunt u gerust 
binnenkomen. Groepen voor een rondleiding op afspraak 
mogelijk. Kijk voor meer info op www.zaandplatte.nl

Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen blijft het gehele seizoen 2020 gesloten.
Voor info: www.stichtinghistorievanruinen.nl

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, dinsdag en zondag 13.00-17.00 uur.

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinenalert.nl, www.ruinen.nl en www.dorpshuisruinen/activiteiten

Evenementen en activiteiten in Drenthe vindt u op de website www.drenthe.nl of download de handige drenthe-app.

Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op: ruunderwaopen@hotmail.com
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

DECEMBER
Zondag 20 december Wandelen met de boswachter
14.00 – 16.00 uur Start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse 22, Ruinen
 Aanmelden vooraf is nodig. 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. Max. 10 personen
 volgens de richtlijnen RIVM, 1,5m afstand. Vol=vol!

Zondag 20 december Wandelen met de boswachter
14.00 – 16.00 uur Start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse 22, Ruinen
 Aanmelden vooraf is nodig. 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. Max. 10 personen
 volgens de richtlijnen RIVM, 1,5m afstand. Vol=vol!

Fijne 
feestdagen!

LET OP! Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld:
voor activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op www.nationaalpark-dwingelderveld.nl



Voor de Blanken 4D | 7963 RP Ruinen | Tel. 0522 472888 | info@dejong-ruinen.nl | www.dejong-ruinen.nl

OP WEG NAAR EEN MOOI EN GEZOND 2021!
OOK IN HET NIEUWE JAAR STAAN WIJ VOOR U KLAAR

Ook lease, elektrische en hybride auto’s. 
Wij zijn EV, hybride en leaseprof gecertificeerd. 

ONDERHOUD, REPARATIE EN APK VOOR ALLE MERKEN

VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW EN GEBRUIKT, 
OOK PRIVATE LEASE

AND A HAPPY NEW YEAR


