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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 Stan Leff ers. 

“Begin 2019 heb ik de opleiding 
‘Manschappen’ afgerond. Doordat ik 
woon en werk in Ruinen en dus bijna 
altijd beschikbaar ben, werd ik gevraagd 
om bij de brandweer te komen. En ik heb 
er absoluut nog geen spijt van gehad! 
Momenteel ben ik op zoek naar een 
nieuwe woning, maar wel in Ruinen, zodat 
ik bij de brandweer kan blijven! 

Het meest uitdagende van de brandweer 
vind ik dat je met een uitruk echt een 
verschil kunt maken. Het geeft een goed 
gevoel als je iets hebt kunnen betekenen. 
De sfeer op de post is altijd goed. 
Sinds kort zit ik bij het bestuur van de 
personeelsvereniging. 

Hiermee organiseren we allerlei 
activiteiten (vanwege corona momenteel 
helaas wat minder) voor de actieve leden 
én de oud-leden. 

Ik hoor regelmatig dat men denkt dat je 
“dienst” hebt bij de brandweer. En dat 
je dan in Ruinen moet blijven voor een 
bepaalde tijd. Maar als manschap is dit 
zeker niet verplicht. Als ik bijvoorbeeld 
voor mijn werk naar Meppel moet, doe 
ik dat gewoon. Soms kijk ik wel even of 
het met de bezetting uitkomt en meld ik 
me “uit” zodat de rest weet dat ik op dat 
moment niet beschikbaar ben. Maar je 
hoeft dus niet altijd beschikbaar te zijn.” 

Wil je ook iets betekenen?
Brandweer Ruinen is op zoek naar 
enthousiaste mannen en vrouwen!
Meer informatie:
www.brandweerruinen.nl

Bij de Brandweer in Ruinen
‘Met een uitruk kun je echt een verschil maken’

Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Brandweer Ruinen
• Kiek! door Jans Schulting
• Column van JOS
• Wethouder om de hoek
• Oud ijzer en recycle-actie
• ‘t Sneit van Janny Kok-Wolbers

De volgende uitgave is 
24  februari 2021
Aanleveren materiaal uiterlijk 
16 februari 2021, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

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



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.

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

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.hoveniersbedrĳ fsandermeekhof.nl

©Leo Lamberts

DAS GEK!

Komt Mart binnenkort naar Ruinen
voor de onthulling van het nieuwe straatnaambordje?



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, Nagel-
reparatie, 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 huidone� enheden 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 / � tness, 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

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 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

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. Amsho� weg | 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

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

WAAR MOET IK ZIJN?BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

JouW BEDRIJF OOK OP DEZE PAGINA?

info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134



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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

KIEK! JANS SCHULTING

T. 06 20 917 917

  voor uw

• belastingaangifte!
• voorlopige aanslagen en toeslagen

Henk Schalen
Dienstverlening

OUD PAPIER OPHALEN IN RUINEN DOOR SOR

WIE KOMT ONS HELPEN?

Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD)
is per direct op zoek naar vrijwilligers die maaltijden 
thuisbezorgen bij mensen in Ruinen en omgeving, die 
het (tijdelijk) zelf niet lukt om eten te koken.

Wij zoeken klantvriendelijke, gastvrije vrijwilligers, in het 
bezit van een auto.

Interesse of vragen?
Bel met Janneke Schieving T 06 519 02 154

Iets doen voor een ander: daar wordt iedereen blij van!



ColumnJOS

Bedroefd hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van

Henny is meer dan 20 jaar vrijwilligster op
onze locatie in Ruinen geweest. 
Wij herinneren haar als een betrokken vrijwilligster.

Wij wensen de familie veel sterkte toe. 
Cliënten, vrijwilligers en medewerkers
ZZWD Ruinen

Henny Zegeren-Broekman

CORONAHAOR

Het kabinet (kammenet..zee mien mamme altied)  is evöllen, de 
corona giet deur dus het zal mij neej doon of die demissionaire 
meensen nog wieder kunt regeren. De oppositie rök blood. 
Want de verkiezings koom ‘ t er an en de zorgen gaot deur.  As 
ik dit schrieve bin t de scholen dichte, winkels dichte en nao 9 
ure ien huus blieven. Allent meensen mit een hondtie magt de 
straote op. Ik heb begrepen det er honden bint die de pootties 
mar half zo laank meer hebt; zo vake komp er ene de hond lenen 
um eempies te steveln. Rellen meuken daj ook mar beter ien 
huus kunden blieven; het was gien protesteren, het was nussies 
zeuken en stelen. En Corona giet nog niet op huus an.

Wat ook deurgiet is de dichte kapper en het woekeren van welig 
greujende haorbossen. Manleu die ik altied ekend hebbe mit 
dikke bossen haor op de kop hebt now veur gemak ekeuzen..
de tondeuze dur over. Die kale koppen bint zo wit daj kunt zeen 
det het een coronakop is; manleu die altied de bool kort scheert 
hebt het vel daorboven veule broener. Het wordt tied det de 
zunne over det witte vel giet schienen. Of ie mut net as Trump 
de kop licht oranje laoten kleuren. Het haor mit een mattie is 
bij de manleu ien de meerderheid. Bakkebaorden greujt tut 
onder de kinne en bij kerels die altied kort haor dreugen rekt 
het nakhaor tut over het kragie van het bloessie. En de vrouwleu 
die altied korte koppies hadden die kriegt “gedekt” haor. Det wil 
gien kaante op want det vrommes is niet ewend te modelleren; 
die pakt aans wat gel en het korte koppie zit de hiele dag stevig 
op zien stee. Mar de langere lokken ien toom hollen mit gel 
..niks te weerd. En een hele busse lak dur op leegspuiten is ook 
de oplossing neet. Dan bin ie net een paspoppe die now ien 
etalages van stil evöllen winkels de bool van veur het raam mut 
verkopen.

Jaoren elene was het ieneens mode um een pruike te dragen; 
niet umdet het haor vanwege een zeekte uut evöllen was mar 
gewoon umdet det mode was. Aj uut gungen kuj det vrömde 
haor opzetten, kamme dur deur en ie waren kneuter-vrij op 
pad. Want det haor was zo stief..daor kun gien storm wat an 
begunnen. As meensen det dink bewaard hebt kan e now wel ies 
van pas komen. Meensen loopt weer net as toen ze tiene waren; 
mit statties, vlechties, knippies of een peerdestatte. En ie magt 
now bliede wezen aj altied  gewoon  tevrene bint ewest oen 
eigen haorkleur en oen haor zunder krullen. Want wie permanent 
ehad hef die zet de krullen dagelijks meer naor onder zakken. 
En dan de meensen die het haor altied varft. Die teunt zo’n witte 
streep midden over de kop tussen de zwart overgebleven lokken 
van veur de corona. Hoe langer de corona duurt hoe breder 
die streep van haor van oen eigen kleur. Bij blond valt det gries 
ien de scheidingen nog het minste op mar aj het rood of zwart 
evarfd hebt dan lek het net of Pablo Picasso even op die kop 
gangs ewest is.

Mar er is een lochtpuntie. Bij een vrommes uut oons dorp was 
een jaor of wat elene het zölf varven van het haor mislokt. Wat 
roodachtig broen mus worden was gevlekt broen en gelig-rood 
en de scheiding van veur de varverije was ook nog zichtbaar. 
Ze klaagde tegen een buurvrouwe det er wat � ink mis egaone 
was en det ze veur die middag de kapper bespreuken har. Of de 
buurvrouwe wel even een postpakkie veur heur an wol pakken. 
Det wol de buurvrouwe wel mar toen ze het schilderachtige 
haor- tafereel zag zee ze “ïk zöl er mar niet mit zitten. Dit is ies wat 
aans as aans; veurdaj het weet is het mode en wil alleman het 
hebben. Aj vrogger een nust jonge katten hadden dan gungen 
de bonten er ook het eerste uut”. 

Tja.. laot Corona asteblieft niet maken det oons de humor en het 
lachen vergiet.

Anita Bos 15 jaar 
tennistrainster bij TC Runa
RUINEN - TC Runa vierde 1 februari jl. feest. Die dag was Anita 
Bos 15 jaar trainster bij de tennisclub. Helaas geen surpriseparty 
maar wel andere ‘coronaproof’ verrassingen voor deze 
toptrainster. Alle jeugdleden hebben in de afgelopen weken in 
het geheim videoboodschappen voor haar gemaakt, met als 
resultaat een hilarische en ontroerende � lm. De volwassenen 
gingen aan de slag met de pen, oftewel het toetsenbord. 

Gelukkig kan tennissen gewoon doorgaan tijdens de lockdown 
dus op de jubileumdag stond ‘Bossie’, zoals velen haar ook 
noemen, tennisles te geven. Veel verrassingen kwamen 
voorbij: veel chocola van jeugdleden en het bestuur kwam met 
bloemen, taart en een broodmand. Door Anita’s enthousiaste 
en professionele manier van lesgeven weet zij steeds weer de 
jongste jeugd én volwassenen naar te tennisbaan te trekken. 
Ze tennist sinds haar 7e en heeft nog een jaartje hoofdklasse 
gespeeld. Haar hoogste ranking was nummer 30 van Nederland. 
In 2011 was ze genomineerd voor ‘tennistrainer van het jaar’. 
TC Runa is trots op deze trainster en kijkt nu al uit naar het 
volgende jubileum!

Anita Bos  ontvangt cadeaus van 
TC Runa bestuurslid Marlous Sanders



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 24 februari 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

DINSDAG 16 februari 2021, 17.00 uur
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 AD Drukwerk & Design
 www.addwingeloo.nl
Druk De Reest Multimedia
Verspreiding B&L Verspreidingen
 Klachten over de verspreiding
 klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

Zondag 14 februari
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Pastor A.A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. P. de Vries

Zondag 21 februari
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Drs. B. Wiegman
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Dr. H.C. van der Meulen

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

Belangrijke mededeling
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft het 
kerkbestuur besloten met de kerkdiensten in de Mariakerk in 
Ruinen te stoppen tot nader bericht.

De leden van de Mariakerk 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.

Wethouder om de hoek... 
Egbert van Dijk

Beste buurtgenoten, 
Van Marnick Pinxterhuis kreeg 
ik de vraag of ik me middels
 ’t Ruunder Waopen’ aan jullie 
wil voorstellen, omdat ik 
sinds 17 december 2020 Jan 
van ’t Zand ben opgevolgd 
als wethouder in onze 
gemeente De Wolden. In mijn 
rol als ‘aandachtswethouder’ 
heb ik Ruinen, Koekange, 
Koekangerveld en Echten onder 
mijn hoede.

Ik geef graag gehoor aan zijn verzoek en stel me hierbij aan jullie voor. 
Mijn naam is Egbert van Dijk, ik ben 51 jaar oud en ik woon ruim drie 
jaar aan de Ruinerweide in Ruinen met mijn echtgenote Jeanette (ook 
51), onze dochter van 18 en nog wat huisdieren (hond, paar katten en 
een paar pony’s). Onze twee zoons van respectievelijk 24 en 22 jaar zijn 
inmiddels afgestudeerd en uitgevlogen. Voordat we aan de Ruinerweide 
kwamen wonen hebben we bijna 25 jaar in Meppel gewoond, gewerkt en 
geleefd. 

Mijn werkzame leven ben ik in 1991 al tijdens mijn studie aan de 
lerarenopleiding in Zwolle (Aardrijkskunde en Geschiedenis) begonnen 
bij Free Record Shop. Eerst als parttimer en door de jaren heen groeide ik 
door naar de functies van Shopmanager, District Manager en voorzitter 
van de Ondernemingsraad. Vervolgens bekleedde ik tot 2006 diverse 
managementfuncties in de reisbranche (bij D-Reizen Vakantiewinkels en 
bij TUI) en bij BP (British Petroleum). Van 2006 tot en met 2010 heb ik mijn 
eerste stappen in het openbaar bestuur mogen zetten als wethouder 
en eerste locoburgemeester in de gemeente Meppel. Ik had onder 
andere onderwijs, sport, kunst/cultuur en vergunningen en handhaving 
in portefeuille. Voor mij persoonlijk waren de mooiste projecten in die 
periode de bouw van de nieuwe scholen- campus op Ezinge en de 
renovatie van het sportpark. 

Na een studie Bedrijfskunde kwam ik in 2011 terecht bij coöperatie 
DELA uitvaartverzorging. In eerste instantie als directeur van drie 
dochterondernemingen en na een herstructurering als regiomanager 
binnen moederorganisatie DELA. Vanaf 2018 gaf ik leiding aan een groot 
transport- bedrijf in Emmen, om deze te herstructureren en voor te 
bereiden op nieuwe toekomstige samen- werkingsverbanden. Dit bedrijf 
is inmiddels gefuseerd met een andere grote speler uit de regio. Na mijn 
eerste periode als wethouder in Meppel was het mijn wens om na mijn 
50e terug te keren in de (lokale) politiek. Niet wetende dat ik tegen die 
tijd in de prachtige buurgemeente ‘De Wolden’ zou wonen. Die nieuwe 
werkelijkheid maakte wel dat ik me ging oriënteren op de inhoud van de 
politieke partijen in De Wolden. 

Als echte ‘lokalo’ voel ik me sterk aangetrokken tot Gemeentebelangen. 
Vooral omdat ze goed in praktijk brengen waar lokale politieke 
partijen of verenigingen mijns inziens goed in zouden moeten zijn; 
onafhankelijk, pragmatisch en dicht bij de lokale bevolking. Met mijn 
aanstelling als wethouder námens Gemeentebelangen De Wolden, 
maar uiteraard vóór de hele gemeente, krijg ik de kans om mijn kennis 
en kunde ten dienste te stellen van de inwoners en de ondernemers 
in onze prachtige plattelandsgemeente. Ik heb daar erg veel zin in! 
Als aandachtswethouder voor Ruinen, Koekange, Koekangerveld en 
Echten ben ik bij lokale ontwikkelingen, politieke aangelegenheden of 
calamiteiten de korte en directe lijn met het college en/of de ambtelijke 
organisatie. 

Ik ben goed en snel te bereiken via het bestuurssecretariaat van 
de gemeente De Wolden via telefoonnummer 14 0528 of per mail: 
bestuurssecretariaat@dewolden.nl 



WAT GAAN WE DOEN?ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

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.

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.

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

HOU VOL!

AS ’T SNEIT

’t Is nou eindelijk winter 
Alles lig under de snei 
Bomen, huzen, de schöstien 
Alles liekt opiens zo nei

’k heur de kinder schrouwen 
Met een frisse rooie toet 
Wat hebt ze toch een skik 
Het döt heur almoal goed

Grote dikke donzen vlokken 
Valt daansend op de grond 
En wel er hielmaol niks van snapt, 
Is happende naar boven oenze hond 

Een olde man zeg in ’t veurbij gaon 
Foeterig, “wat ’n snei, heremientied: 
Het zal wat worden op de wegen” 
Hij was hielemaol niet blied’!

D’ien die vindt ’t wark’lijk prachtig 
En bekek ’t met een gulle lach 
De aander zag ’t droevig in 
Zeg dat ’t veur hum wal regen mag

Die mooie witte wonderwereld 
Is toch ’t prootie van de dag! 
Mettertied gaot kinder wèer op huus an 
Kno� elige haanden, niks gien romantiek 
Mar in de warme kamer zegt ze stralend, 
Dit is een prentie van Anton Pieck!!

-Janny Kok-Wolbers

Oud ijzer en recycle-actie
OOSTEINDE - Belangenvereniging Oosteinde organiseert 
wederom een oud ijzer en recycle-actie.  Deze actie vindt 
plaats op de laatste zaterdag van de maanden: januari, maart, 
mei, juli, september en november vanaf 9.00 tot 12.00 uur. 
In het eerste jaar hadden we alleen de mogelijkheid om oud 
ijzer in te leveren en daar is de inlevering van elektrarecycling 
bijgekomen. Alles waar een stekker aan zit kunt u bij ons 
inleveren waarna wij zorgen voor een correcte recycling van de 
materialen. 

• 27 maart
• 29 mei
• 31 juli

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. 

• 25 september
• 27 november

Oud ijzer en recycle actie 2021, Wolddijk 31 Oosteinde



Meer informatie
www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

HOOG RENDEMENT GLAS

DUURZAAM EN

ENERGIEBESPAREND

Graag tot ziens na de lockdown!

Mocht u tussentijds toch iets nodig 
hebben dan bezorgen wij graag

U kunt bellen naar: 06 573 424 02 Lockdown?  
Tennissen kan altijd!

Wil jij graag fit blijven? Ga dan de Winter Challenge aan: een 
tijdelijk lidmaatschap waarbij je tot en met 31 maart kunt 
tennissen bij onze gezellige club. Voor jong en oud! 

Enthousiast?  
De Winter Challenge tot en met 31 maart 2021 heb je al voor 
20 euro. Aanmelden via de mail: tcruna@hotmail.com met 
daarin naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en een 
pasfoto. 
Wil je eerst eens een les proberen? Bel dan met onze trainster 
Anita Bos 06-28 53 59 56. 


