NUMMER 5
10 / 03 / 21

DORPSKRANT VOOR RUINEN | ANSEN | PESSE | ECHTEN | OOSTEINDE

Actie ‘Help Horeca Ruinen’
RUINEN - ‘Zoals we weten maken wij
allemaal een bizarre tijd mee. Daarom
is een burgerinitiatief ontstaan om
de horeca in Ruinen te ondersteunen.
Andere sectoren en individuen
hebben het ook moeilijk. Om de actie
breder uit te zetten was te complex
voor ons, maar niets doen was zeker
geen optie. Alle getroﬀenen van de
coronapandemie, op welke wijze dan
ook, wensen wij veel sterkte toe’, aldus
de initiatiefnemers ‘De Vijf Musketiers’.
Behalve dat de lokale horeca hiermee
gesteund wordt, maken deelnemers
kans op leuke prijzen. De prijzen worden
van de inleggelden ingekocht bij de
deelnemende horeca-ondernemers in de
vorm van geschenkbonnen ter waarde
van € 75, € 50 en € 25. Deze zijn trouwens

Luning’s

Particuliere Schadeverzekeringen
particulier@ruinen.veldsink.nl
Zakelijke Schadeverzekeringen
zakelijk@ruinen.veldsink.nl
Hypotheken
hypotheken@ruinen.veldsink.nl
Bankzaken RegioBank
bankzaken@ruinen.veldsink.nl

niet tegen contant geld inwisselbaar.
Van het inleggeld van de loterij wordt
25% besteed aan de prijzen en het totale
bedrag hiervan blijft altijd lager dan 4.500.

T. 0522 – 472 528

Geef gul aan de Runer Horeca en doe
mee aan de Help Horeca Ruinen loterij!
De loten kosten € 10 per stuk. Vrije
donaties/giften zijn natuurlijk ook van
harte welkom.
Vanwege de coronamaatregelen gaat de
verkoop van de loten bij voorkeur zoveel
mogelijk digitaal. In goede samenwerking
mogen we gebruikmaken van de
bankrekening van de vereniging Nut en
Genoegen uit Ruinen.
De gemeente De Wolden heeft op 1 maart
2021 de vergunning verleend voor deze
éénmalige loterij.
Tekst gaat verder op pagina 5

De Burgemeester

Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen
Maandag t/m vrijdag
open van 09:00 tot 16:00 uur

De Stobbe

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

Het Wapen van Ruinen

Buitencentrum De Poort

Kuik
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Hypotheekadviseurs
Jacqueline Lefers en
Henry Jansen

Brinkzicht

Bestaria

Ni Hao

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

www.ruunderwaopen.nl
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tel. (0528) 34 17 11
mail info@mulderij.nl
web www.mulderij.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.
Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.

•
•
•
•
•

Financiële administraties
Ondersteuning startende ondernemers
Ondernemerscoach
Belastingaangiften
Subsidies

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

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden
Uw financiële administratie op orde en ‘in control’
Trompenweg 6 • 7963 DL Ruinen • 06 498 920 28
info@kooshulzebosadministraties.nl
www.kooshulzebosadministraties.nl

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.)

112

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

0900–8844

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

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

Dorpsbelangen Rune - Secr.: 06 300 83 521 of info@dbrune.nl
Vragen over oud papier: 06 - 137 071 05 www.dbrune.nl

www.natuurlijkmooi-byconny.nl
Ook voor permanent ontharen en huidoneffenheden verwijderen!
Achterma 15 Ruinen - tel. 06 109 686 33

Huisartsenpraktijk Ruinen

De Woonmaat Makelaardij

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. 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

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

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
www.kooshulzebosadministraties.nl | info@kooshulzebosadministraties.nl

JouW BEDRIJF OOK OP DEZE PAGINA?
info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134
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U kunt bellen voor een afspraak naar
0522 - 47 32 40 of 06 573 424 02
Wij spreken dan een tijdslot af.
U mag alleen of max. met 2 personen
komen.

Een nieuw hotel in Ruinen!
Sinds vorige week is Ruinen een hotel rijker.
Aan de Kloosterstraat, achter de Mariakerk
kunnen kleine kruipende, vliegende en zoemende
bezoekers van Ruinen verblijven in dit nieuwe,
luxe insectenhotel.
Dit prachtige object is beschikbaar gesteld door de
Dienst Landelijk Gebied van Gemeente De Wolden.
Op de foto boven:
Johan Baas en Jan ter Steege tijdens de opening
van het hotel

voor uw

!

• belastingaangifte

• voorlopige aanslagen en toeslagen

Henk Schalen
Dienstverlening

T. 06 20 917 917

JOS
Actie
‘Help Horeca Ruinen’
Vervolg van pagina 1
Hoe kun je deelnemen?
Optie 1 (bij voorkeur): betaling via bankrekeningnummer
NL55 RBRB 0841 1365 80 van Nut en Genoegen bij de Regiobank
Ruinen, het aantal loten is gelijk aan het betaalde bedrag gedeeld
door € 10 en 1 lot is tenminste € 10 en de volgende loten ook
steeds in een veelvoud van € 10.
Voorbeelden: € 19 = 1 lot, € 9 is dan de donatie.
€ 100 is 10 loten, enzovoorts. In de omschrijving vermelden dat
het gaat om LOTEN HHR + UW TELEFOONNUMMER of een vrije
DONATIE/GIFT HHR (dan dus geen lot).
De laatste vijf cijfers van uw bankrekening vormen of zijn het(de)
lotnummer(s).
Optie 2: bij contante betaling bij de Regiobank op de Brink in
Ruinen geldt ook bovenstaande en ontvangt de deelnemer een
specificatie (donatie/gift HHR en of lotnummer(s).
Bij deelname stemt u ermee in dat naam bekend wordt gemaakt
bij de prijsuitreiking.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor deze actie!
Prijstrekking en bekendmaking
De actie start 5 maart 2021 en sluit op 26 maart a.s. om 17.00 uur
en de prijstrekking vindt plaats op 27 maart 2021. Publicatie van
de winnende nummers vindt in elk geval plaats via Facebook,
‘t Ruunder Waopen en op een pamflet bij Veldsink/RegioBank.
De gegevens van de deelnemers worden alleen gebruikt voor dit
doel!
ÉÉN VOOR ALLEN
ALLE RUUNDERS VOOR DE HORECA RUINEN
Zo luidt de strijdkreet van de organiserende VIJF MUSKETIERS
De 9 deelnemende horeca ondernemers zijn
Café Hees (Brinkzicht) | Chinees-Indisch Restaurant Ni Hao
Luning’s restaurant & tapascafé | Hotel Kuik | Hotel de Stobbe
De Burgemeester | Restaurant ’t Wapen van Ruinen
Buitencentrum De Poort | Bestaria Ruinen

Gezocht:
weidevogelvrijwilligers
RUINEN - De kievit, de scholekster, de grutto, de tureluur en
de wulp: Drenthe kent verschillende weidevogels. Maar hun
toekomst ziet er niet rooskleurig uit, er zijn steeds minder
vogels op de Drentse weiden en akkers te vinden.
Om deze zorgelijke ontwikkeling een halt toe te roepen, zetten
honderden vrijwilligers zich jaarlijks in voor de bescherming
en monitoring van de boerenlandvogels in onze provincie.
Landschapsbeheer Drenthe is op zoek naar versterking in de
vorm van nieuwe weidevogelvrijwilligers. Wilt u meehelpen de
weidevogels te beschermen? Neem dan contact op met Erwin
Bruulsema (e.bruulsema@lbdrenthe.nl), provinciaal coördinator
weidevogels voor Drenthe vanuit Landschapsbeheer Drenthe.
Hij koppelt u aan de vrijwillige weidevogelgroep Ruinerwold en
Ruinen.

Column

SPAREN

Er bint veule verzaomelaars, meensen die van alles spaart.
Ien de loop van de jaoren is det altied al zo ewest; ien mien
jeugd spaarde alleman sukerzakkies, sigarenbaandties
en postzegels. Lestdaags waar ik an het oprumen en
toen kwaank mien album mit sukerzakkies nog ies weer
tegen. Een album van lange elene; het dorpscafé har een
tillefoonnummer mit nog mar veer cijfers.... Alle café’s hadden
een eigen sukerzakkie; daorop stunt meestal een fotoogie van
het café en daor onder het adres en het tillefoonnummer.
Het was een meniere van reklame maken veur de STER alle
dagen gangs was. Later kwamen er sukerklonties en ien
de eerste jaoren zat daor per tweej klonties ook een wikkel
ummetoe mit de name van het café waor aj koffie of thee
edrunken hadden. Det was minder mooi as die kladdegies mit
lösse suker en de verzamewoede van sukerzakkies wordde
flink minder. As er minder spaarders bint kuj ook minder mit
aandere meensen ruilen, niks meer te weerd. En postzegels
sparen zit ook de klad ien; aj an Alexander likt bin ie al gauw
een euro kwiet dus er wordt minder kaorties estuurd. Mit het
sparen van sigarenbaandties is het al net zo egaone. Ien mien
jeugd rookten haoste alle manleu; det was stoer.
Deur de weke sigretten. Amit uut een deuzie mar de meeste
manleu dreejden ze zölf. Zo’n toppie heujachtige tebak stak
an de veurkaante uut en vonkte wel ies as ze de braand er ien
steuken. En het mond-ende was dunner; er waren manleu
die de sigrette an de kaante mit zo’n vloeigie ien de mond
höllen; det dink leek wel vaste eplakt. Ze kunden zunder
haanden roken want de vloeigie leut de lippe niet lös. Die
manleu hadden ook wel zo’n deuzie waor ze de tebak ien
bewaarden en het vloei en dan zat er zo’n mechaniekie ien
waor aj de sigrette ook nog ien kunden dreejen. Sigretten
deur de weke en op de zundag een sigare. Er waren wel
dorpen waor de café holders een trommegie mit sigaren veur
de zundag hadden. De manleu gingen dan op zaoterdag naor
de scheerbaos en later veur een zeupie naor het café waor
ook een sigare veur de zundag ekocht wordde. Mit al die anti
rook reklames is het roken van sigretten minder eworden
en sigaren ziej helemaole niet veule meer erookt worden. Ik
vraoge mij of.. zit er nog wel baandties umme? Spaarders van
sigarenbaandties bint er daordeur ook niet meer; tenminste..
ik kenne er gien ene meer um mit te ruilen. Aj dure sigaren
hadden haj ook brede baandties en onder ien de deuze
zo’n speciaal groot baandtie; die kuj wel ruilen tegen dreej
aandern.
Allemaole verleden tied. Mar sparen doet meensen wel; veur
de voetbalplaaties stiet de jeugd ien een riege veur de winkels
te schooien. En wat wordt er veule espaard; eierdoppies,
tinnen veurwarpen, emaille van opoe’s tied, olde glassies,
trommelties, peper en zolt stellegies, spaarpotten, lepelties,
dinky toy autoogies, en wie meer ruumte hef oldtimer auto’s
en trekkers. Um de verzaomeling kleine spullen uut te breiden
kuj good terechte ien de kringloopwinkels; ik hope det ze nao
de corona gauw weer lös magt want daor tref ie altied mede
verzaomelaars.
Pas nog heurde ik een mooi grappie um det “sparen”. Ien de rij
veur de kassa van de supermarkt stunt een kerel mit bliekbaor
een groot geveul veur humor. Want bij het ofrekenen vreug
de cassiere “spaart u zegels.” “Ja ik spare zegels’..zee hij.
Het magie scheurde een paar zegels of...um an hum te geven.
“o nee..zee hij..die heb ik al”.
Daor wor ie toch ien Coronatied bliede van....

KERKDIENSTEN
Woensdag 10 maart Biddag voor het gewas en arbeid
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 14 maart
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. T. Braam
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zondag 21 maart
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 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.

Opvang IKC ‘t Oelebröd start
met warme maaltijden
RUINEN - Vanaf 8 maart 2021 is de opvang van IKC ‘t Oelebröd
gestart met het aanbieden van warme avondmaaltijden. Deze
maaltijden worden samen met de kinderen bereid. Zo zijn de
kinderen bewust van wat ze maken en wat ze eten. Ze waarderen
het eten dan meer, maar het is ook veel leuker om op te eten
wat je zelf gekookt hebt! Ouders kunnen hiervoor de kinderen
opgeven via een formulier op de website.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen in de eerste vijf jaar eetgewoonten
ontwikkelen. Ook is samen eten een sociale gebeurtenis. Kinderen
leren van elkaar en de ervaring leert dat zij op de opvang meer
uitproberen dan thuis, want “zien eten, doet eten”. Het proeven van
eten draagt bij aan een goede smaakontwikkeling.
Bij de opvang van IKC ‘t Oelebröd hebben we de tijd om rustig te
eten met de kinderen, en zorgen we voor een aangename sfeer aan
tafel. Onze pedagogisch medewerkers eten met de kinderen mee
en begeleiden hen. Er wordt gezorgd voor een gevarieerd aanbod,
omdat het kind hiermee alle voedingstoffen binnenkrijgen dat het
nodig heeft. Het project kreeg de naam “Samen koken, samen eten”
en werd op 8 maart jl. geopend door Hilda Mulder. Ook vond de
uitreiking van het Kindermenu 2.0 plaats.

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 24 maart 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

DINSDAG 16 maart 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
Redactie
Druk
Verspreiding

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

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
vele kaarten en andere blijken van medeleven die wij
mochten ontvangen na het overlijden van mijn vrouw,
onze moeder en oma

Arendje de Vries – Gritter
Dit heeft ons goed gedaan.
Klaas de Vries
kinderen en kleinkinderen
Ruinen, maart 2021

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

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 van10.00-17.00 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.

WAT GAAN WE DOEN?

STEMMEN
Wat wordt er wat praot
wat wordt er wat zegd
wel is er goed
wel is er slecht.
Een busse vol met kraanten
an goeie raod gien gebrek
de ien haalt de aander
zo netties deur ’t drek.
Het eigen soort wordt prezen
hebt van regeren veul verstaand
zie bint met alles op de heugte
kent ’t volk van Nederlaand.
Maor wel ’t best regeert?
dat bint de stuurlui an wal
lao’w hopen dat er veur oens allen
toch wat goeds uut komen zal.
Janny Kok-Wolbers

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.

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

• 25 september
• 27 november

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.

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

HOOG RENDEMENT GLAS
DUURZAAM EN
ENERGIEBESPAREND

Meer informatie

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

