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Bloemen voor
Daan Boverhof uit Ansen
DE WOLDEN – Wethouder Egbert
van Dijk van gemeente De Wolden
feliciteerde Daan Boverhof van harte
met zijn Nederlands Kampioenschap
biketrial. Het kampioenschap vond
in september plaats in Sleen. Eerder
dit jaar nam hij ook al deel aan de
Europese titelstrijd in Italië en het WK
in Spanje.

concentratie is vereist!
Door balans en kracht te combineren
wordt er met een Trialbike op
verschillende hoogtes gesprongen
en is daarmee een sport die veel
doorzettingsvermogen vereist. Door
dagelijks de grenzen op te zoeken
probeert Daan zijn niveau steeds te
verbeteren en te behouden.

Daan begon als 12-jarige in 2006 te
stunten met een fiets, in deze periode
kwam hij in aanraking met de sport
Biketrial. Sindsdien reist hij door heel
Europa om ervaring op te doen voor
zowel wedstrijden als shows d.m.v.
Worldcupwedstrijden onder de vlag van
Nederland.

Daan stimuleert en motiveert jong en
oud dagelijks door Biketrial-Workshops
/ clinics en shows te geven. Door
jarenlange ervaring op wereldniveau is hij
de aangewezen persoon om kennis mee
te maken!
Wil je het zelf een keer proberen? Neem
dan contact op met Daan en doe een
workshop.

Biketrial is een enorm spectaculaire
en uitdagende sport waarbij met een
fiets zonder zadel over obstakels wordt
gereden en waarvoor enorm veel

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

Meer informatie over Daan en deze sport
vind je op de website .
www.daanboverhof.nl

www.lensenschilders.nl
T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl
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HARTVEILIG
RUINEN
Naoberhulp, de levensreddende schakel bij een reanimatie

De volgende uitgave is
1 december 2021
Aanleveren materiaal uiterlijk
23 november 2021, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

Heb jij je al aangemeld?

www.hartveiligruinen.nl

www.ruunderwaopen.nl

FLEX-BV?

DESKUNDIG, DOELTREFFEND
EN VOORDELIG:

NU OOK IN HET NIEUWE RAEDTHUYS AAN DE BRINK IN RUINEN!

T: de Wijk 0522 - 440 473

Stotijn

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof
Voor uw complete
• tuinaanleg
• onderhoud
• renovatie
• bestratingen
Het plaatsen van
• tuinhuisjes
• schuttingen
• vlonders
• pergola’s

Wolvenweg 11 | 7963 BG Ruinen | M 06 439 94 277 | T 0522 472 442
www.hoveniersbedrĳfsandermeekhof.nl

VERHUUR

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

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

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

BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

WAAR MOET IK ZIJN?

Steunzolen en Inlays

Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022,
www.laurensvanvenrooij.nl

Pedicuresalon Alie Broekman
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

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

Oud papier Ruinen elke 4e zaterdag van de maand

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

Oud papier Pesse

Schoonheidsspecialiste Conny v/d Berg

Glas: in de glasbak | Kleding: Kledingbox bij de COOP

O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden

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

Een gewonde ree gevonden?

Bel 24/7 de Valwildregeling T. 06 192 405 55

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

Verloskundigenpraktijk Hoogeveen
Alteveerstraat 136 | 7907 AC Hoogeveen | Tel. spreekuur: ma. t/m vr. van 12.0013.30 uur: 0528-447012. Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-523 445 48
info@verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl
www.verloskundigenpraktijkhoogeveen.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

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

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
Aanleveren administratie en afspraak mogelijk op Karelspad 53, Ruinen
www.dewidt.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

Koos Hulzebos Administraties

Financiële administraties, Ondersteuning startende ondernemers,
Ondernemerscoaching, Belastingaangiften, Subsidies
Trompenweg 6 - 7963 DL RUINEN - Tel. 06 – 498 920 28
Bezoekadres: Het Nieuwe Raedthuys, Brink 19a - 7963 AA Ruinen
www.kooshulzebosadministraties.nl | info@kooshulzebosadministraties.nl

Moojet Beauty&More

Schoonheidssalon | Huidverbetering | CENZAA producten
Kloosterstraat 3a | 7963 AH Ruinen | Afspraak maken: T. 06 229 852 29
info@moojet.nl |www.moojet.nl

Kracht van kunst

Expositie Atelier | Kloosterstraat 10 | Ruinen
Natuurlijke materialen ambachtelijk samen
Bijzondere projecten gerealiseerd door
Antoinette Cremers | T. 06 538 919 78 | info@antoinette-art.nl

JouW BEDRIJF OOK OP DEZE PAGINA?
info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134

KIEK!

JANS SCHULTING
Groot onderhoud
fietspaden Dwingelderveld
REGIO - Vanaf maandag 15 november jl. is Natuurmonumenten
gestart met groot onderhoud van een aantal fietspaden door het
Dwingelderveld. In principe worden de werkzaamheden eind
december dit jaar afgerond. Mochten de weersomstandigheden
tegenzitten, dan lopen de werkzaamheden in 2022 door. De
betreffende fietspaden zijn in die periode daarom afgesloten.
De werkzaamheden
De betreffende fietspaden in het Dwingelderveld zijn uitgevoerd in een
halfverharding. In de loop der tijd groeien grassen uit de bermen over het
pad en wordt het pad langzaam smaller. Nu worden de paden weer op
oorspronkelijke breedte gebracht en waar nodig -veiligheidstechnischiets verbreed. Nadat een nieuwe toplaag is aangebracht wordt de
halfverharding geëgaliseerd en gewalst en zijn de fietspaden in principe
weer goed fietsbaar. Voor een goed resultaat moeten deze werkzaamheden
onder droge en vorstvrije omstandigheden plaatsvinden.
Afsluiting
De afsluiting betreft de fietspaden Benderse-Astron (fietspad over
de heide), Achter ’t Zaand-Anserpad en het fietspad langs het
Achterlandseveen. Hans Krol, coördinator natuurbeheer van het
Dwingelderveld: ‘voor een goede uitharding van de fietspaden is het
essentieel dat niemand de paden gebruikt tijdens de afsluiting. Bij
te vroege betreding moeten alle werkzaamheden opnieuw worden
uitgevoerd. Laten we er samen voor zorgen dat we straks weer mooie
fietspaden hebben om te kunnen genieten door van dit prachtige
natuurgebied.’
Financiering
Het onderhoud aan de fietspaden in het Dwingelderveld wordt mede
mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.

waopenties
TE KOOP
Boekje Echten 800 in vogelvlucht € 12.50

info: 06 201 479 30
TE KOOP

4 boekjes De Kameleon € 12.50

info: 06 201 479 30
TE KOOP

45 stuks LP’s NL + GB € 3.00 p./st.

info: 06 201 479 30
TE KOOP

2 stalen nachtkastjes merk Dico
met bruine glasplaat € 50.00

info: 06 201 479 30

Ruinen

Hotel Kuik an de brink, buurtschap Oldenhave en
Geuzinge op de kiek! Meer werk zien van Jans?
Kijk op zijn fb-pagina.

KERST EN/OF
NIEUWJAARSWENS?
Plaatsing 15 december 2021
Inleveren uiterlijk
dinsdag 7 december a.s. 17.00 uur
Nu alvast reserveren?
info@ruunderwaopen.nl

JOS

&

VRIJDAG
ZATERDAG

26-11-21
27-11-21

BLACK FRIDAY
WEEKEND

ALLES
in
de TENT

50

%

50% korting op alles in de winkel*
*van voorgaande collecties

BRILLEN VOOR JONG & OUD,
LENZEN & ONDERHOUD

Maandag: gesloten
Di. t/m vr.: 9.00 - 17.00 uur | Za.: 9.00 - 12.00 uur

Oosterstraat 2 • Ruinen • 0522-473328
info@optiekruinen.nl • www.optiekruinen.nl
Nu de kerstmarkt opnieuw dit
jaar niet doorgaat verkoop ik
van 6 t/m 26 december

KERSTDECORATIES

tot
ziens

aan huis

Voor vragen of bestellingen bel
06 201 220 24

Tineke de Vries | De Heurinks 26 | Ruinen

Column

KREEJEN
Al jaoren hebbe wij uutzicht op een grote eekeboom. Niet
zo'n beste meer want uut de stamme koomt van die grote
paddenstoolen; wij deenkt det het een begun van het ende is.
Ook zat de boom dit jaor minder dikke ien ‘t blad; de takken
bleven kaler dan veurgaonde jaoren. En helemaole bovenan,
waor tweej takken uutstikt, zit al jaoren tweej kreejen. Het is
duudelijk een köppel en het is even duudelijk heur boom.
In dizze tied koomt de spraon ien van die dikke zwarms bij
menaar en as die ien die boom laandt dan vleegt de kreejen
er metene dwars deur hen. ...Vot hier... Is oonze boom... liekt
ze te krassen.
De kreejen maakt oons niet altied bliede. Ze bint gek op
appels, paren, walneuten en ik heb ze ien de meitied ook
bij de peulties ezene. Medegenieters van ‘t arf dus. Mar now
oonze walneutenboom de vruchten leut vallen kunden wij
haoste niet zo vrog opstaon det wij de neuten opgaarden;
det hadden de kreejen en de schrouwaksters al edaone. De
kreejen bint lange niet dom. Ze hebt gien neutenkraker. Mar
gien probleem...ze vleegt mit de neute boven de straote...laot
um van hoogte vallen en kiekt dan of e ook ebarsten is. Is det
niet het geval dan wordt die toer herhaald. Wij hebt al een
paar keer van zo'n veurstelling kunnen genieten.
Van kreejen is bekend det ze naodet de jongen uut evleugen
bint nog lange ‘as gezin’ bij mekare blieft. De jongen wordt
op de grond evoord en mut pas opkrassen as va en moe weer
mit takkies begunt te slepen veur een neej nust. Dizze kreejen
hebbe wij nog nooit mit jongen ezene. Ien begin van dit jaor
zage wij ze mit takken vleegen; ze koersten an op een hoge
boom ien de wal wiederop. Wel zagen wij een poossie éne
kreeje ien "oonze eekeboom". Wij waren ervan overtuugd
det er an naogeslacht ewarkt wordde. Mar een poossie later
waren ze weer vake mit zien beiden.
Wij meuken er een soort teneelstokkie van.
Vrouw: “Ik bin det bruden zo zat. ‘t Gat döt mij dur zeer van.
Wil ie ies een dag of wat zitten?”
Man: “Nee vrouw..oonze veren bint daor niet geschikt veur.
Bruden det is gien kerelswark. “
Vrouw: “Kan wel wezen mar het begunt ook te jokken.
Kiek mij ies onder de vleugel..is t daor ook rauw? “
Man: “Ik kan niks zeen. Mar aj er de aordigheid of hebt koomt
mar weer hier zitten, dan kieke wij t volgende jaor wel weer.”
Zo geniete wij van det paar kreejen. En ik kan mij veurstellen
det ‘man’ wel geern de verkering an wil hollen en det er gien
bloemist besteet veur kreejen. Det dat de reden is det e drok
is ien oonze tuun; heur het hof mak mit peulties, stokkies
appel en pare. En ien dizze tied mit walneuten; ik zage ze
gister levensgevaorluk doonde mit een maoltied op de weg.
Ze hadden een neute trogge evunden op de straote;
plat ejeugen deur een auto.

KERKDIENSTEN
Zondag 21 november
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. M. Boersma
Dienst van gedenken met kerkkoor

Ontmoetingskerk Pesse 9.45 uur Sonarbijeenkomst
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zaterdag 27 november
‘t Neie Punt 18.30 uur Mevr. A. Vermaas
Zondag 28 november 1e Advent
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Mevr. R. van Dijk- Veenstra
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 5 december 2e Advent
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra
E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

Oud ijzer en recycle-actie
OOSTEINDE - Belangenvereniging Oosteinde organiseert op
zaterdag 27 november vanaf 9.00 tot 12.00 uur een oud ijzer en
recycle-actie. Naast oud ijzer is ook elektra is welkom. Alles waar
een stekker aan zit kunt u bij ons inleveren waarna wij zorgen
voor een correcte recycling van de materialen.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de
belangenvereniging: via de mail belangenvereniging.oosteinde@
gmail.com of telefonisch met Edwin Weide 06–23 79 23 29.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de materialen zelf te brengen
dan kunt u ook contact opnemen door een mail te zenden.

Doen in Zuidwest Drenthe
Er is heel veel te doen in onze omgeving. Scan de QRcode en je bent snel op de hoogte van de activiteiten- en
evenementenagenda in Zuidwest Drenthe.
En dan is er de handige app die je een overzicht geeft van
alles wat er in Drenthe is te doen.
Download dus die app. Doen!

COLOFON
Informatie en opgave advertenties
info@ruunderwaopen.nl
Annetta Dekker - T. 06 143 63 134

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 1 december 2021

Wel ’t lest lacht, lacht ’t best

met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.
Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Boetiek de Smederije, Westerstraat 12 Ruinen.

Jan was een kleine flodderkont. Meester had al een paar keer
zegd dat e een tas metnimmen mus, veur zien huuswark.
Dizze keer kregen ze een atlas met. Alle kinder deden die in
de tas, behalve Jan. Die stuk hum under de narm.
“Wat heb ik je gezegd Jan”, zee meester. Waar is je tas?
Of Jan nou deftig wol prooten of dat e schrök?
Stuntelig zeg e: “Meester ik heb de karbijs in de gang
hangen”. Alle kinder mussen lachen, behalve Jan.
Die keek in ’t rond as of e dat even netties zegd had.

Uitgave

AD Drukwerk & Design
www.addwingeloo.nl

Wel ’t lest lacht, lacht ’t best!

Annetta Dekker

In ’t dialect is een linnen tas een karbies.
Daor maakte Jan dus karbijs van.

Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

DINSDAG 23 november 2021, 17.00 uur

Redactie &
Vormgeving
Druk
Verspreiding

De Reest Multimedia
B&L Verspreidingen
Klachten over de verspreiding
klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

Hij had vaker van die eigenaordige uutspraken. In de klas
mussen ze um beurten een stukkie veurlezen. Jan over
Deventerkoek. Mar Jan zee: De venter koek. De klas vanzölfs
wèer brullen van ’t lachen. Dizze keer kun ok meester zuch
niet mèer inholden.
Lang leden, mar nog altied mooie herinneringen
uut de schoeltied.
Wel ’t lest lacht, lacht ’t best
-Janny Kok Wolbers

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 april t/m 31 oktober dinsdag t/m
zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur. 1 november t/m 31
maart woensdag t/m zondag 10.00-17.00 uur.
In de 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
Open: zaterdag 9.30-13.00 uur
Kijk voor info op www.zaandplatte.nl
Museumboerderij Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen. Voor het publiek geopend.
Openingstijden tijdens de herfstvakantie (week 42 en 43):
dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag 14.00-16.30 uur
Voor info: www.stichtinghistorievanruinen.nl
Tourist Info Ruinen
Galerie Femke-Anne
Brink 5 Ruinen, T. 06 143 481 08
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag 11.00-17.00 uur, dinsdag 13.00-17.00 uur
zondag gesloten
Fietstransferium Ruinen
Met Lammechien op fietsavontuur
Dagelijks starten Kloosterstraat 12, Ruinen
Activiteiten ‘t Neie Punt
Eerste maandag van de maand Repaircafé
Dinsdagavond bridge
Dinsdagavond fotoclub
Woensdagochtend acrylclub
Woensdagavond Popkoor
Donderdagochtend yoga
Donderdagavond yoga

14.00-16.00
19.15-22.15
19.30-22.30
10.00-11.30
20.00-22.30
10.30-11.45
19.30-21.00

Wandelexpositie Sprekend Leven Winkelhart Hoogeveen
t/m week 42, kijk op gedenkboekwerk.nl/expositie
Vrijdag 19 november
20.00 uur Kaartspel Tachtigen Café Hees
19.00-20.00 uur Volle Maanwandeling
Bezoekercentrum, Benderse 22 Ruinen
Zaterdag 20 november
14.00 uur Sinterklaas-Drive-Through Ruinen

WAT GAAN WE DOEN?
DE WOLDEN

Blijf in beeld bij je kleinkind
Ontdek op een gezellige en veilig manier de
digitale wereld samen!
DE WOLDEN - Kleinkinderen kunnen soms veel bezig zijn met
hun telefoon, tablet of computer. De digitale wereld brengt
immers veel leuke spellen met zich mee! Maar wat gebeurt daar
nou allemaal? En hoe blijf je in beeld bij je kleinkind?
Je wilt het gezellig houden als je een leuke dag hebt met je
kleinkKleinkinderen kunnen soms veel bezig zijn met hun telefoon,
tablet of computer. De digitale wereld brengt immers veel leuke
spellen met zich mee! Maar wat gebeurt daar nou allemaal? En hoe
blijf je in beeld bij je kleinkind? Je wilt het gezellig houden als je een
leuke dag hebt met je kleink#bibliotheekinderen.
Het is goed om het hier eens over te hebben met anderen die weten
wat het juiste is om te doen, wat gezond is en de juiste informatie
hebben over bijvoorbeeld schermtijd.
Daarvoor wordt de bijeenkomst ‘Blijf in beeld bij je kleinkind’
georganiseerd!
Meld je aan op www.bibliotheekzuidwolde.nl

Online lezing met Jelle
Brandt Corstius
‘Over de grens’
Wil jij met Jelle Brandt Corstius de grens over?
Natuurlijk niet echt, maar met zijn verhalen kan hij je als geen ander
meenemen naar andere delen van de wereld.
Jelle is ook wel bekend als 'de minst saaie Nederlandse reisschrijver'.
Hij is niet alleen auteur van meerdere succesvolle boeken, maar is ook
programmamaker, regisseur en presentator.
Op woensdag 24 november is de online lezing.
Ben jij erbij? Meld je dan aan via: www.bibliothekendrenthe.nl/
online-lezingen/jelle-brandt-corstius

Zondag 21 november
15.00 uur Sportcafé De Marse Formule 1 GP Qatar-groot scherm
Zaterdag 27 november
10.30-14.00 uur Snertwandeling
Bezoekercentrum, Benderse 22 Ruinen
Zondag 28 november
13.00 uur Demonstratie Etsen door Harm Echten
Bezoekercentrum, Benderse 22 Ruinen
Zaterdag 11 december
10.30-14.00 uur Snertwandeling
Bezoekercentrum, Benderse 22 Ruinen
Vrijdag 19 december
19.00-20.00 uur Volle Maanwandeling
Bezoekercentrum, Benderse 22 Ruinen

MEER INFO
- www.ruinen.nl
- www.ruinenalert.nl
- www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen voor deze rubriek kun je
aanmelden op: info@ruunderwaopen.nl
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden
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DRIVE-THROUGH ●14.00-1

.30 UUR
voor kinderen o jaar t/m gr5
oep 4
Er is een tijdslot op
volgorde van je achternaam:
A t/m H 14.00-14.30
I t/m Q 14.30-15.00
R t/m Z 15.00-15.30
Kom met je ouders/begeleiders in de auto naar de Kaamp en doe mee
met de Sinterklaas Drive-Through! Neem potlood of pen mee want we
gaan leuke opdrachten en een puzzeltje doen en natuurlijk zijn
Sint en de Pieten er ook!
TIP!
Zet wel je naam goed zichtbaar op de autoruit.

→

Kom verkleed en laat je mooiste outfit zien aan Sint en heb je iets moois geknutseld of getekend?
Je mag dit persoonlijk aan Sint overhandigen!

HOOG RENDEMENT GLAS
DUURZAAM EN
ENERGIEBESPAREND

Meer informatie

www.lensenschilders.nl
T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

