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Bij de Brandweer in Ruinen
‘Een mooie ‘hobby’ en je krijgt er heel veel voor terug’
RUINEN - Brandweer Ruinen is op zoek
naar enthousiaste mannen en vrouwen!
De komende weken vertellen meerdere
postleden van post Ruinen over hun
ervaringen bij de brandweer.
Deze keer vertelt Vinsent Snoeken:
“In de 20 jaar dat ik nu bij de brandweer
zit, is er best veel veranderd. Vroeger was
het wat gemoedelijker, tegenwoordig zijn
er meer regeltjes en protocollen waar je
je aan moet houden. Onze inzetten zijn
erg veelzijdig: het mooiste vind ik het
helpen van mensen in nood (ongelukken)
en het bevrijden van slachtoffers. En
grote branden zijn natuurlijk altijd
indrukwekkend.
Ik heb een eigen bedrijf in Ruinen
en ben daardoor redelijk veel in het
dorp. Natuurlijk gaat de pager ook wel
eens als het even niet uitkomt; zijn er
voldoende collega’s, dan ruk ik niet mee
uit. Dit voorjaar moesten we voor een
natuurbrand helemaal naar Roden. Ik was

toen chauffeur op de auto en om zo’n
eind te rijden met zwaailicht en sirene is
toch wel bijzonder. Wat me ook bij blijft
is het ongeval waarbij iemand bekneld
zat en lastig bevrijd kon worden. Als je
dan diegene bent die het slachtoffer er
uiteindelijk toch uitkrijgt, geeft dat een
heel goed gevoel.

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

Als je in Ruinen woont en/of werkt, denk
er serieus over na om je aan te melden! De
komende jaren stoppen enkele collega’s
i.v.m. de leeftijd, dus nieuwe collega’s zijn
van harte welkom! Het is een hele mooie
“hobby”. Het kost wat vrije tijd, maar
je krijgt er heel veel voor terug: leuke
collega’s, een goed gevoel (en uiteraard
een vergoeding voor de uren dat je voor
de brandweer bezig bent)…”
Wil je ook iets betekenen? Brandweer
Ruinen is op zoek naar enthousiaste
mannen en vrouwen! Meer informatie:
www.brandweerruinen.nl

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

Wat lees je zoal in deze
uitgave?
• ‘t Ruunder Waopen nieuwe stijl!
• Kiek!
• Lontie
• Een ‘hart onder de riem’ door
Janny Kok-Wolbers
De volgende uitgave is
27 januari 2021
Aanleveren materiaal uiterlijk
19 januari 2021, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

www.ruunderwaopen.nl

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

Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
(0522) 470 506 - (06) 558 686 16
Grondwerk
Uw adres voor

•

Bestrating

•

Infra

• Levering van geel zand & teelaarde
• Zeven van grond < 2cm
• Aanleg van

bestratingen, tuinen,
manegebakken, enz.
• Levering van bestratingsmaterialen,
nieuw & gebruikt
• Kraan- en shovelwerkzaamheden
www.rluning.nl | info@rluning.nl
Langedijk 2 7958 PJ KOEKANGE

VERHUUR

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

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.)

Diabetische, Reumatische en Oudere voet, Orthesiologie, Nagelregulatie,
Nagelreparatie, Anti-druk techniek, Cosmetische voet. Alie Broekman, medisch
pedicure - Huttenweg 12 - Ruinen - 0522-472930

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

Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306

112

Arslan & Ter Wee Advocaten

0900–8844

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis

Glas: in de glasbak | Kleding: Kledingbox bij de COOP
Oud papier Ruinen elke 4e zaterdag van de maand
Oud papier Pesse
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

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
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
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

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

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

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

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

KIEK!

JANS SCHULTING

De Zonnebloem deelt
aan de deelnemers
amaryllisbollen uit
DE WOLDEN - Het afgelopen jaar is veel te stil verlopen
bij De Zonnebloem in De Wolden. In maart was er nog
een soepfeest, maar daarna schopte corona alles in de
war. Activiteiten waren niet meer mogelijk.
Voor Pasen kregen de deelnemers nog een bos tulpen wat
door iedereen enthousiast werd ontvangen. Verder bleef het
bij een kaartje, of er werd hier en daar contact gezocht via de
telefoon. Er werd gebrainstormd naar mogelijkheden, maar
de doelgroep is erg kwetsbaar dus alles liep op niets uit.
Om toch het jaar een beetje af te kunnen sluiten werden alle
deelnemers verrast met een mooie gouden amaryllisbol.
Deze kregen ze begin december, zodat met kerst een van
een bloeiende amaryllis kon worden genoten. Een klein
lichtpuntje in deze donkere tijd. De vrijwilligers van De
Zonnebloem hebben al een nieuw programma voor 2021,
als het weer kan en mag worden er weer leuke dingen
georganiseerd. Het gaat bij De Zonnebloem om mensen te
laten samenkomen, maar vooral om de gezelligheid.

Coronaproof carbidschieten door Keet De Hutte.
Ze hadden mooie vakjes gemaakt op gepaste afstand.

JOS
’t Ruunder Waopen
presenteert ‘nieuwe stijl’
RUINEN – ’t Ruunder Waopen heeft een ingrijpende
vernieuwing ondergaan. Vandaag zie je daarvan het
resultaat. Zoals je huis af en toe ook aan een flinke
opknapbeurt toe is geldt dat ook voor de layout van
een krant of magazine. Maar ook de uitkomsten van de
gehouden enquête lieten zien dat er behoefte bestaat aan
een frisser en eigentijdser uitstraling van de dorpskrant
van Ruinen.
We hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan de nieuwe
vormgeving en een andere indeling en hopen de lezers van
’t Ruunder Waopen hiermee een groot plezier te doen. Maar
we zijn ook verheugd, naast de vaste rubrieken zoals de
columns van ‘JOS’ en Sander, een nieuwe fotorubriek te kunnen
toevoegen. In elke uitgave vind je vanaf nu in de rubriek ‘Kiek!’
leuke plaatjes van gepassioneerd fotograaf Jans Schulting.
Deze komen natuurlijk prima tot hun recht nu ’t Ruunder
Waopen in full colour wordt uitgevoerd.
Maar er kan nog meer bij! Want we willen natuurlijk zoveel
mogelijk nieuws uit Ruinen in de krant. Jij kunt hieraan
bijdragen. Heb je leuke ideeën of vind je bijvoorbeeld dat
er meer info/nieuws van jouw vereniging moet worden
gepubliceerd? Je bent welkom om contact met de redactie
op te nemen. We ontvangen graag je idee of geven informatie
over de mogelijkheden.
Niet alleen de krant heeft een vernieuwing ondergaan, maar
ook de layout van de website is aangepast. Je kunt ’t Ruunder
Waopen dus gewoon goed online blijven lezen, maar nu in de
nieuwe stijl!
Wat niet verandert is de hoge attentiewaarde van
’t Ruunder Waopen. Voor jouw bedrijf dus een hele goede
mogelijkheid om je doelgroep te bereiken tegen aantrekkelijke
advertentietarieven. Meer info? Neem contact met ons op!
Wij wensen je veel leesplezier met de opgefriste krant.
Namens redactie en uitgever
Annetta Dekker

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

Column

LONTIE

Gien vuurwark mar wel korte lonties. Wat is het toch een
rare tied. Het Coronavirus veraanderde en het leek wel of de
meensen mit andeden an die veraandering.
De dagen leken langer; de lonties korter. Meensen gungen
vanwege corona niet geern bosschoppen doon dus er wordde
veule besteld. Neringdoonden brachten alles an de deure wat
aj neudig hadden. Bestelbussies mit bosschoppen jeugen of
en an. Mar bij de plietsie kwamen meensen klagen over de
overlast van die bezorgers. Hej dan een kort lontie of neet...
Zölf an een glassie wien en mar klagen over de bezorgers die
meugelijk maakt det is de grote leunstool niet uut heuft.
Alles an vermaak is dichte; daorumme is het barre drok ien de
bossen. Mar ook daar maakt lopers ruzie mit jonges en magies
op rappe fietsen; ze hebt amit last van mekaar..allemaole
korte lonties.
Sinds jaor en dag binne wij bliede mit de schaopskooi. Det
haalt veule volk naor Rune en ook de eigen ienwoners magt
geern ies even over de heide lopen of fietsen. Dan kooj mar
zo de kudde en zien herder tegen. Ofgelopen jaor fietsten wij
ook naor Dwingel en de kudde leup midden op het fietspad.
Dan kuj het verschil van meensen zeen; de ene foetert umdet
e dur niet langes kan en de aander stapt of en zet de fietse op
de staander. En stiet volop te genieten van det wollige spul,
de honden en de herder. Die honden loopt vanzölf lös want
as er een schaop wat ofdweelt of as de kudde uut menare
löp dan hef de herder een speciaal fluitie of commando. En
dan weet die honden krek wat van heur verwacht wordt.
Deur gloepens hard umme de köppel toe te raomen koomt
de schaopen ien de schrik reactie weer rap bij de aandere
schaopen. De scheuper stiet er rustig bij want hij wet det de
honden het wark wel an kunt.
Mar tweej van de fietsers waren kwaod. Die mussen zeker
ien Dwingel de trein nog halen want ze prebeerden deur
de witte massa hen te fietsen. Det muj niet doon; det
wordt ongelokken; gliederije. En ja heur..ondersteboven.
Schaopedruppies an de witte brook; daor wordde de brook
niet mooier van. En foeterend op de scheuper stuiterden ze
deur de massa hen. “De heide is toch groot genoeg..moet u
nou persé op het fietspad zijn” foeterde het kortste lontie. De
scheuper reageerde neet. Die wet alles van korte lonties.
De honden mut löslopen um het wark te kunnen doon.
Mar veurige maond was er bij een kudde dikke ruzie; een
hondenbezitter leut zien eigen grote hond löslopen op
een heideveld waor ook een kudde leup. Toen de scheuper
reup det die hond vast mus vatte het lontie van de honden
eigenaar vlam. Hij histe zien hond op umme de scheuper
zien hond te griepen. En de scheupershond kan heel good
de schaopen bij mekare kriegen..mar hij is niet geschikt veur
de vechtsport. Hij leup grote wonden op. Hoe is het toch
meugelijk det meensen, ien de mooie rustige umgeving van
de heide toch nog ien de braand vleegt? Is het de verveling..
is het niet deurgaon van alle verjaordagen, feessies, clubaoms,
wedstrieden en buurtvezites reden veur het korte lontie?
Oldejaorsaomd zunder hoge ien de locht de feestelijke regen
van siervuurwark. Zunder de vaders die de zeunties de eerste
pisvuurties leert ofstikken. Mar wel mit hier en daor hele korte
lonties.
Ik weense alleman een beter 2021 mit weer volop nering veur
alle neringdoonden, een bleujend verenigingsleven en heel
weinig korte lonties.

KERKDIENSTEN
Zondag 17 januari
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. H. Procee
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 24 januari
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G, Venhuizen
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

E.e.a. onder voorbehoud en met inachtneming
van de coronamaatregelen
Belangrijke mededeling
Vanwege de aangescherpte Corona maatregelen heeft het
kerkbestuur besloten met de kerkdiensten in de Mariakerk in
Ruinen te stoppen tot na 19 januari 2021.
De leden van de Maria kerk in Ruinen kunnen op dezelfde manier
als in het voorjaar inloggen bij de gestreamde diensten in de
gemeente Pesse.
Hiervoor gaat u naar de website: www.pknpesse.nl.
U kunt inloggen met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord.
Mocht u de inloggegevens kwijt zijn dan kunt u op de website
van Pesse gewoon weer een nieuwe aanvragen of u krijgt de
bestaande gegevens terug.

UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum:
Locatie:

donderdag 28 januari 2021
n.t.b. (afhankelijk van situatie m.b.t. COVID-19 is
de ALV online of op locatie)
Aanvang: 20:30 uur
LET OP: In verband met de maatregelen rondom COVID-19
vragen wij u zich vooraf aan te melden per e-mail:
info@vvvoruinen.nl. U ontvangt van ons bericht over de locatie
(al dan niet online) van de ALV.
AGENDA:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen 2019
5. Jaarverslag secretaris
6. IJsbaan
7. Jaarverslag penningmeester
8. Verslag kascommissie
9. Benoeming kascommissie
10. Pauze
11. Voorstel statutenwijziging
De voorgestelde wijzigingen zullen z.s.m. na 12 januari via
www.vvvoruinen.nl worden gepubliceerd.
Ook zijn deze op te vragen per e-mail: info@vvvoruinen.nl
12. Contributie
13. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar:
mevrouw G. Slager. Het bestuur draagt de volgende
kandidaat voor: de heer S. Dekker. Tegenkandidaten
kunnen zich schriftelijk aanmelden voor aanvang van de
vergadering, mits deze kandidaatstelling wordt gesteund
door tenminste vijf leden.
14. Evenementen voor het jaar 2021
15. Rondvraag
16. Sluiting

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 27 januari 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

DINSDAG 19 janauri 2021, 17.00 uur

De beste wensen
voor 2021!
Graag tot ziens na de lockdown!

met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.
Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Boetiek de Smederije, Westerstraat 12 Ruinen, na
telefonische afspraak via 06 143 63 134.
Uitgave
Druk
Verspreiding

AD Drukwerk & Design
www.addwingeloo.nl
De Reest Multimedia
B&L Verspreidingen
Klachten over de verspreiding
klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

Mocht u tussentijds toch iets nodig
hebben dan bezorgen wij graag
U kunt bellen naar: 06 573 424 02

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
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
Korenmolen de Zaandplatte is i.v.m. coronamaatregelen gesloten.
Kijk voor meer info op www.zaandplatte.nl
Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen blijft tot nader te bepalen datum gesloten.
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 9.30-17.00 uur, dinsdag en zondag 13.00-17.00 uur.

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

HOU VOL!
MEER INFO
- www.ruinen.nl
- www.ruinenalert.nl
- www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen en activiteiten in Drenthe vindt u
op de website www.drenthe.nl of download de
handige drenthe-app.
Evenementen voor deze rubriek kun je
aanmelden op: info@ruunderwaopen.nl
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

WAT GAAN WE DOEN?

2020 ZAL OENS LANG HEUGEN
’t Begunde net as ieder jaor …..
we wènst mekaar veul Heil en Zegen
gien iene had toen toch dacht
dat we in mèert een aander bosschup kregen
Corona, een gevaorlijk virus kwam
mèer hierover wussen wij nog niet
al hiel gauw weur oens dudelijk
’t bracht veul zieken met verdriet
Niet elk kun dizze ziekte an
zodat we mènsen gungen verliezen
verzörgers warkten dag en nacht
deden zo hun best, dat was te priezen
Ook zij waren machteloos
’t virus verspreide zuch met spoed
haanden tekört an ’t bedde
vöchten ze deur met alle moed
De regering eiste van ieder mèns
hold afstand van anderhalve meter
was haanden, draag een mondkap
dan wordt ’t hopelijk gauw beter
Wark as ’t kan in eigen huus
um verspreiding te veurkomen
openbare gebouwen wordt sleuten
van feesties ma’j allien nog dromen
Zo is ’t jaor an oens veurbij egaan
gien vecaanties mèer over de grèns
eindelijk komp er een medicien
neie hoop veur ieder mèns
Al blef de Karst toch nog éénzaam
een ieder hef een arg verlangen
mekaar weer vast te kunnen pakken
met ’n knuffel en kus op beide wangen
Mag 2021 veur oens beter verlopen
al is ’t met klein stappies veuroet
veur alle bedrieven die in de crisis zit
gien inkomen mèer, gef dat neie moed
Starkte veur allen die er iene missen
veur de oldern die éénzaam waren
laot wij hopen dat ’t jaor 2021
oens wèer samen mag verbinden
zodat we ‘t met z’n allen wel wèer klaren

-Janny Kok-Wolbers

Is uw
auto toe
aan APK?
Autobedrijf Wemmenhove
Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
Tel. 0528-371227

Voor onderhoud en APK zijn
wij uw betrouwbare partner!

www.wemmenhove-peugeot.nl

LID VAN

PCA Gewoon Goed!

gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

HOOG RENDEMENT GLAS
DUURZAAM EN
ENERGIEBESPAREND

Meer informatie

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

