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Zwembad Ruinen weer open!
RUINEN - Op zaterdag 1 mei a.s. start het
nieuwe zwemseizoen in Ruinen. Net als
in 2020 zal daarbij rekening gehouden
worden met de geldende maatregelen
rondom het coronavirus, zodat iedereen
prettig en veilig kan komen zwemmen.
Up-to-date informatie hierover vindt u
altijd op onze website zwembadruinen.
nl en op onze Facebookpagina
facebook.com/ZwembadRuinen.
Activiteiten
Naast vrij zwemmen is het ook dit jaar
weer mogelijk om met een activiteitenpas
deel te nemen aan allerhande
activiteiten zoals wobble-lessen, aqua
aerobic, zwemvaardigheidstraining en
zeemeerminzwemmen. Op onze website
vindt u een volledig overzicht van alle
activiteiten en de tijden waarop deze
gegeven worden. Een activiteitenpas kost
slechts € 40,- en dient altijd gekoppeld
te zijn aan een abonnement. U kunt dan
onbeperkt deelnemen aan alle activiteiten
tijdens dit seizoen.
Zwemlessen
Bij Zwembad Ruinen kan uw kind in vier
maanden tijd voor een vaste lage prijs en
in kleine groepjes zijn of haar diploma
halen. De kinderen krijgen meerdere keren
per week les van zweminstructeurs met
een Licentie ZwemABC. Meer informatie en
opgeven via onze website. Maakt u voor de
zwemlessen van

uw kind gebruik van het Jeugdfonds Sport
& Cultuur of van het Kindpakket? Dan loopt
de aanmelding eerst via de gemeente.
Hiervoor kunt u contact opnemen met
gemeente De Wolden via sport@dewolden.
nl of via kindpakket@dewolden.nl.
Dit jaar geen druppels
Al jarenlang werken we uitstekend samen
met de ondernemers van Ruinen voor
de jaarlijkse Druppelactie. Deelname aan
deze actie door lokale ondernemers vormt
een belangrijke steun voor het zwembad.
Hier in ‘t Ruunder Waopen kunnen we
ieder voorjaar ruchtbaarheid geven aan
de actie en adverteren ondernemers met
speciale Druppel-aanbiedingen waarmee
klanten sparen voor korting op een
abonnement bij Zwembad Ruinen. Op
dit moment hebben veel ondernemers
echter een moeilijke tijd vanwege de
coronamaatregelen. Uit solidariteit
hebben we daarom besloten om dit jaar
geen Druppelactie te houden. Steun
de ondernemers door uw inkopen (ook
zonder Druppels) lokaal te doen, en voor
volgend jaar hopen we op betere tijden!

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

Nu al zin in een frisse duik?
Bestel dan alvast uw abonnement voor
2021 via
www.zwembadruinen.nl/abonnement.
Verderop in deze uitgave van ‘t Ruunder
Waopen vindt u een overzicht van de
prijzen en de mogelijkheden.

Wat lees je zoal in deze
uitgave?
• Zwembad Ruinen
• Kiek! door Jans Schulting
• Column van Sander
• Bericht van Ondernemend Ruinen
• Bedrijvigheid: Bakker Construction
• Modeshow van Boetiek de Smederije
• Drenthe Hikes
• Paosgedicht door Janny Kok-Wolbers
De volgende uitgave is
7 april 2021
Aanleveren materiaal uiterlijk
30 maart 2021, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

www.ruunderwaopen.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

VERHUUR

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

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

•
•
•
•
•

Financiële administraties
Ondersteuning startende ondernemers
Ondernemerscoach
Belastingaangiften
Subsidies

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

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

112

Arslan & Ter Wee Advocaten

0900–8844

Haarmode Marloes | uw kapster aan huis

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

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

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

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

KIEK!

JANS SCHULTING
N
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Wilt u komen winkelen of een kijkje nemen bij de nieuwe collectie?
Bel en maak een afspraak, tijdstip en tijdsduur kan in overleg

Uit dit leven is weggenomen

Hennie Rumph-Bennink
* 25-09-1931

† 11-03-2021

Geboren Hendrikje,
het 4e kind in het gezin van 8 kinderen van
Hendrik Bennink Gzn (Grote; Steeg † 1981) en
Albertje Pol († 1988)
Innig geliefde dierbare echtgenote van
Willem Rumph Kzn († 2005)

Die lieve, gekke lammetjes!

Er zijn al heel wat lammetjes geboren in de schaapskooi
van Ruinen. Jans Schulting maakte prachtige foto’s van de
moeders met hun kroost in deze kraamtijd Nog meer foto’s
zien? Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting of de
Schaapskooi Ruinen

Inning geliefde dierbare moeder van 2 dochters:
G.A. Rumph
H.K. Rumph († 2019)

Beilervaart 53
9411 VC Beilen

VAN SANDER
Eikenprocessierupsen goed
aanpakken met
nestkasten én groen
RUINEN - Belangrijk: eikenprocessierupsen bestrijden met
mezen-nestkasten is een mooi begin, maar niet genoeg! U én uw
gemeente moeten nu aan de slag om tuinen, bermen en parken
natuurvriendelijk in te richten. Zo maken we leefgebied voor
mezen en andere natuurlijke vijanden van deze rups. Tips en een
Leidraad.
Doel: natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups helpen,
om deze zomer kriebelbulten te voorkomen. De meest gebruikte
aanpak tot nu toe: kneiters veel mezen-nestkasten ophangen
want mezen eten rupsen.

Een mooie eerste stap, maar alleen een nestkast aan een boom,
voelt voor een mees als een hutje in de woestijn. Ze hebben dichte
bomen en struiken nodig (beschutting en nestplekken), vers water
en bloeiende bloemen die insecten trekken en zaden leveren
(voedsel).
Ezelsbruggetje: vogels willen de 4 V’s: veiligheid, voedsel en
voortplanting en variatie.
Goed aanpakken
Als we het goed aanpakken is de eikenprocessierups over een paar
jaar niet weg, maar is de overlast ervan hopelijk wel verminderd. De
gemeenten moeten flink aan het werk met bermen en groenstroken
(en alle andere natuurvriendelijke methodes die ze hanteren), maar
iedere tuinbezitter kan helpen, u ook. Goed om daarbij in gedachten
te houden, dat niet alleen zo’n 15 verschillende vogelsoorten, maar
ook veel insecten, spinnen en vleermuizen de eikenprocessieeitjes, -rupsen, -poppen of -vlinders eten of parasiteren. Dat biedt
mogelijkheden.

Help natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups: 4 tips
Vier tips om vogels en insecten (de natuurlijke vijanden van de
eikenprocessierups) te helpen:
• Plant verschillende soorten dichte of stekelige struiken (liefst met
bessen). Vogels vinden er voedsel en veilige plaatsen om te broeden
of te rusten. En de struiken vormen leefgebied voor insecten.
• Graaf een vijvertje of zet een platte waterschaal neer, als
drinkplaats voor vogels en insecten.
• Zorg voor verschillende soorten bloeiende planten in uw tuin (of,
als u gemeenteambtenaar bent: zorg voor bloemrijke bermen en
parken die insectenvriendelijk worden beheerd. Zie hiervoor de
brochure Kosten en baten bijvriendelijk beheer.) Bloemrijke tuinen
en bermen bieden leefgebied aan talloze insecten en daarmee
voedsel voor vogels.
• Is het leefgebied geschikt voor vogels? Dus: staan er verschillende
soorten struiken en bloeiende planten? Hang dan een paar
nestkastjes op voor tuinvogels, bijvoorbeeld koolmezen, omdat hun
invliegopening geschikt is voor meerdere vogelsoorten.
Bron en kijk voor meer info en tips op vogelbescherming.nl

Column

HUISHOUDENS VERVUILERS?
HEBBEN WE KEUZE DAN?
Vriendinlief bestelde nieuw
ondergoed. Geen gezeur,
meteen wat meer. Meneer
de postbezorger hoeft niet
voor één slippie deze kant
op te komen. Mijn broek
zakte af toen ik zag wat in
het pakketje zat: elk lapje stof
had een eigen kleerhanger en
was apart verpakt in plastic. Van die hoeveelheid had ik met
gemak een school dolfijnen kunnen laten verstikken.
Al bestaat de kans dat dat nu alsnog gebeurt.
Het brengt me bij diftar, de schrik van elke verslaggever
bij gemeenteraadsvergaderingen. Lange tijd was het
een ambtenarenfeestje in gemeenten hier ver vandaan,
waar alleen giftige cocktails werden geschonken van
managementtaal en niet te volgen technisch gewauwel over
afval. Want daar gaat diftar over.
Voor lezers die weinig hebben met keuzes die onze gemeente
maakt, oftewel iedereen: diftar houdt in dat de gemeente
ervoor kiest om de jaarlijkse kosten van het ophalen van het
afval te verlagen.
Mooi! Minder betalen voor mijn meuk! Over tot de orde van
de dag, kun je denken.
Maar er hangt een tegenprestatie aan vast: je moet je eigen
afval nog nauwkeuriger scheiden. Het verwerken van restafval
kost de gemeente het meest, dus hoe minder restafval, hoe
goedkoper dat kan.
Het leegmaken van de containers zit bij de prijs in, behalve
de grijze bak. Daar moet je 8 euro en een beetje lappen, elke
keer dat je ‘m aan straat zet. Mensen die dus veel restafval
‘produceren’ betalen automatisch meer. Ze worden gezien als
grotere vervuilers.
Ik als linkse journalist (althans, dat wordt mij nogal eens
verweten) moet daar natuurlijk voor zijn. Grote vervuilers die
de portemonnee moeten trekken. Maar ik denk dus niet dat
dit systeem de oplossing is. We hebben als simpele wezens
namelijk nauwelijks keuze in hoeveel afval we ‘produceren’.
Ik doe boodschappen en koop wat nodig is en soms wat
lekker is. Daarmee heb ik geen invloed op hoe de spullen zijn
verpakt. Die keuze wordt voor mij gemaakt door leveranciers
en supermarkten. Als de Hunkemöllers van deze wereld
ervoor kiezen om een kilo plastic of andere troep mee te
sturen, zitten wij met de rotzooi.
Tegelijkertijd grijpen tegenstanders elke illegale afvaldump
aan om de gemeente mee om de oren te slaan. Een stapel
autowielen in het Gijsselterbos zou komen door diftar. Dat
gaat me te ver. Als mensen het financieel zo zwaar hebben dat
ze hun morele kompas uitzetten, moet er naar hun situatie
gekeken worden. Niet naar diftar. Je blijft hoe dan ook een
dumpstumper.
Toch is het weer een voorbeeld van een financieel probleem
van een overheid dat bij inwoners wordt gedumpt. De
verkiezingen nog komen als ik dit schrijf, maar ik ben bang
dat een meerderheid een actieve aanpak van deze problemen
bij het vuil heeft gezet. Dat wordt dan €8,40 alstublieft.

Oude Benderseweg 9 | 7963 PX Ruinen
info@zwembadruinen.nl
T. 0522-471529

ONLINE AANVRAGEN OF OPNIEUW ACTIVEREN SEIZOENABONNEMENTEN VOOR
ZWEMBAD RUINEN 2021
Hoe werkt het?

Ook dit jaar kunt u uw seizoenabonnement voor Zwembad Ruinen online aanvragen via
www.zwembadruinen.nl
Hier kunt u snel en makkelijk uw gegevens invullen, een foto uploaden vanaf uw computer of maken met
de webcam, en veilig betalen via iDeal. Ook de activiteitenpas of zwemlessen die u toevoegt aan uw abonnement komen op dezelfde pas.
Had u vorig jaar ook een abonnement? Dan kunt u dezelfde pas online opnieuw activeren om er een abonnement en eventueel een activiteitenpas voor 2020 aan te koppelen.
Pas verloren? Dan moeten wij u administratiekosten in rekening brengen voor het maken van een nieuwe.
Bewaar uw pas dus altijd goed na afloop van het zwemseizoen!

Eerste hulp bij aanvragen

Hulp nodig bij het online aanvragen van uw abonnement? Tijdens de ophaalavonden in de kiosk helpen we
u graag verder bij het aanvragen van uw abonnement. Let op: van alle gezinsleden voor wie het abonnement bestemd is dient u een digitale foto mee te nemen, of ze moeten zelf meekomen zodat we de foto’s
ter plekke kunnen maken.

Afhalen abonnementen

Op onderstaande data ligt uw online aangevraagde abonnement voor u klaar bij de kassa
van het zwembad:
Dinsdag 20 april van 19.00 uur tot 21.00 uur
Donderdag 22 april van 19.00 uur tot 21.00 uur

Korting Vrienden Zwembad Ruinen

De korting voor onze Vrienden wordt bij het ophalen van het abonnement verrekend.

TARIEVEN ABONNEMENTEN 2021
Hoofdaanvrager gezinsabonnement
(alle leden wonend op hetzelfde adres)

Voorverkoop (t/m 1 mei 2021)

Seizoenverkoop

€ 117,00

Supplement per extra gezinslid gezinsabonnement
(partner en kinderen tot 18 jr.)
€

€ 137,00

9,00

€ 11,00

Persoonlijk abonnement 3 t/m 17 jaar en 65+

€ 55,00

€ 65,00

Persoonlijk abonnement 18+

€ 69,50

€ 79,50

Kijk ook eens op onze website www.zwembadruinen.nl
Met het abonnement van Zwembad Ruinen
heeft u ook toegang tot de zwembaden in Zuidwolde en De Wijk

ken je de drenthe hikes al?
Foodsteps, een
wandelbeleving maar dan
nét even anders
RUINEN - ‘Wat doen ze toch op de brink?’ De sociale controle
trad in werking, maar vooral ook nieuwsgierig keken de
omwonenden onlangs naar mensen met gekke brillen,
zittend op een stoeltje midden op de brink. Kennelijk
genietend van de mooie omgeving. Maar dat kun je toch
zonder die bril veel beter bekijken? Lees hieronder wat er zo
leuk aan is.
Met een unieke startsensatie, een routebeschrijving via de app
die je met begeleidende filmpjes ook nog een kijkje achter de
boerderijdeuren biedt, is er een mooie beleving toegevoegd aan
het wandelaanbod van de Oer-provincie Drenthe.
Dat Drenthe een wandelprovincie bij uitstek is, is bekend. Naast
een langere wandeling, wil de Stichting Toeristische Promotie
Zuidwest Drenthe met Foodsteps Ruinen iets bijzonders
toevoegen voor de wandeltoerist en ook de eigen inwoners.
Vanuit deze LEADER-samenwerking waar buiten bewegen
centraal staat, is o.a. in mei 2019 The Nature Game Drenthe al van
start gegaan. En nu zodra de horeca open mag, de lancering van
Drenthe Hike Foodsteps. Hiermee komt de omgeving van Ruinen
in de spotlights te staan en vooral ook de voedselproducerende
bedrijven in deze 15 km lange wandelroute.
Drenthe Hike Foodsteps
De Drenthe Hike Foodsteps is een wandelbeleving die start
bij Luning’s Restaurant. Hier word je warm onthaald in hun
schitterende monumentale boerderijpand. Je mag hier
plaatsnemen in de ‘woonkamer’ van lokale boer Egbert Stellink.
Door de 360 graden documentaire ‘De Laatste Stoel’ over
Egbert, stap je letterlijk in zijn leven. Daarna ga je zelf op pad.
Je navigeert met je mobiel langs molen De Zaandplatte, het
Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, de schaapskooi,
door het Nationaal Park Dwingelderveld, het Theehuys
Anserdennen en ontmoet je de lokale boeren middels filmpjes
van een paar minuten. Bij Wijnhoeve Runa kun je van tevoren
reserveren.
Tussen de ‘rustpunten’ en filmpjes kun je luisteren naar de podcast
van Theo Spek, landschapshistoricus, waarin hij vertelt hoe het
landschap is ontstaan. Je eindigt de wandeltocht bij ‘t Vershuus
in Ruinen waar de (h)eerlijke producten van de boeren te koop
zijn. Na het wandelen is een afsluiting met een boerenlunch of
een diner met lokale producten van harte aan te bevelen. Deze
wandelbeleving is te boeken op:
www.drenthehikes.nl/boeken
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MEDITATIE
De ladder naar het eeuwige leven

Het kruis: teken van lijden, steekt in het graf: teken van
dood.
Opmerkelijk is, dat het kruis veranderd is in een ladder.
Deze steekt in het graf, waardoor een opening naar boven
ontstaat. Een mogelijkheid om uit de dood te klimmen.
Verdrietige, hopeloze mensen staan verbijsterd bij het
open graf. Het graf staat niet alleen voor de plaats van de
lichamelijke, maar ook voor de geestelijke dood. Velen zijn
in hun leven diverse keren gestorven. Sommigen zijn weer
opgestaan, anderen bleven liggen. Zij hadden blijkbaar de
ladder niet gezien.
Deze vormt de uitgestoken hand van God. Hij reikt tot in
de dood en zet mensen op de treden van de bevrijdende
ladder. Jezus, waarop alle hoop was en is gevestigd, is niet
meer op de plaats waar mensen Hem verwachtten. Via de
genoemde hand verliet Hij het graf. Hij verliet het oord, waar
geen hoop was en is!
Pasen geeft ons zicht op de reddende hand van God. Bij God
en in God is het leven, dat niet afgebroken kan worden. De
dood is daar voltooid verleden tijd. Wie God vertrouwt is niet
meer in de macht van de dood. Zo begint het eeuwige leven,
dat niet vertaald dient te worden met: “Altijd op deze aarde
blijven leven”.
Wie in de duistere diepte van de dood zit, kan via de ladder
een nieuw leven beginnen. Geschonken leven! Opnieuw
leven, anders leven zijn geschenken, die wij tijdens Pasen
kunnen uitpakken. Wanneer u, jij deze geschenken elke dag
uitpakt, dan is het alle dagen Pasen!
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.

In een boekje vond ik deze illustratie met bovenstaande titel.
Deze zegt veel, want mensen verlangen naar leven.
Niet naar de dood. Uitzonderingen bevestigen de regel.
In deze illustratie zijn twee christelijke symbolen in elkaar
vervlecht.

BIJ DE DIENSTEN
Op 1 april, Witte Donderdag, kunt u om 19.30 uur de
meditatie van ds. G. Venhuizen beluisteren via de website
www.pkn-ruinen.nl
Zondag 4 april willen we de Paasdienst in de Mariakerk
houden, aanvang 10.00 uur. Dit hangt af van de maatregelen
die dan gelden. Anders wordt deze dienst opgenomen en is
op de website te beluisteren. Ds. G. Venhuizen gaat voor in
deze dienst en er werkt een koortje mee.
In de Mariakerk worden verder in verband met de
coronaregels geen diensten gehouden.
Gemeenteleden kunnen de diensten van de kerk in Pesse
weer volgen.
Voor verdere informatie zie de website: www.pkn-ruinen.nl

NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD
Uitnodiging gemeentemiddag of avond op 7 april 2021 in de
Mariakerk in Ruinen.
De kerkenraad van de Protestantse gemeente Ruinen nodigt,
indien de kerkenraad positief adviseert, de leden uit voor een
gemeentemiddag of avond op woensdag 7 april. De middag
begint om 15.00 uur, de avond om 19.30 uur.
Tijdens deze bijeenkomst stelt de kerkenraad de nieuwe
predikant in onze gemeente voor.
Na een kennismaking is er gelegenheid om hem vragen te
stellen. Daarna wordt er tot stemming overgegaan.
Voor deze middag/avond moet u zich van tevoren opgeven bij
de scriba en daarbij aangeven wanneer u komt. Wilt u dit voor
4 april doorgeven aan Tineke Stekelenburg tel. 06-30422702 of
email:
info@pkn-ruinen.nl
Deze bijeenkomst is te beluisteren via de website van de kerk:
www.pkn-ruinen.nl.
U kunt daarna telefonisch stemmen op tel. 06-30422702.
In de kerk houden wij ons aan de Coronamaatregelen.
Deze bijeenkomsten gaan door onder voorbehoud.
De laatste informatie vindt u in de Nieuwsbrief van eind maart.
Kerkenraad PKN Ruinen
COMMUNICATIECOMMISSIE
We willen alle kerkleden graag op de hoogte houden van
het laatste nieuws, daarom het vriendelijke maar dringende
verzoek om onderstaande vragen te beantwoorden. U kunt uw
antwoorden sturen of deponeren in de brievenbus bij
De Bron, Kloosterstraat 4, 7963 AH Ruinen of mailen naar
redactieOdRT@pkn-ruinen.nl of bellen met 06-30422702.
O Ja, ik wil de digitale nieuwsbrief (blijven) ontvangen; mijn
e-mailgegevens zijn bij de kerk bekend, maar zal ik ook
hieronder aangeven.
O Ja, ik wil de digitale nieuwsbrief ontvangen; mijn
e-mailgegevens zijn niet bij de kerk bekend, maar zal ik
hieronder aangeven.
O Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen,
maar niet digitaal; ik heb geen e-mail
O Ik wil meehelpen (meerdere antwoorden mogelijk):
O met de verspreiding bij een aantal adressen in de buurt
O door af en toe een stukje te schrijven
O bij de redactie
O met de website of social media
O met de video- en audiotechniek in de kerk
O met andere zaken, zoals …......................................................................
................................................................................................................................
Naam …..............................................................................................................
Adres....................................................................................................................
..............................................................................................................................
Tel. nr. .................. E-mail..................................................................................
DIACONIE
Collecteren in Coronatijd
Nu er geen fysieke kerkdiensten zijn, kunnen we natuurlijk
ook niet met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en
solidariteit blijven kernbegrippen van de diaconie, in deze rare
coronatijd misschien nog wel meer dan anders!
De diaconie van onze gemeente steunt lokale, en landelijke
initiatieven en wereldwijde (nood)hulp. Zo ondersteunen wij de
Voedselbank in de regio, maar ook doelen van Kerk in Aktie.

We zouden de afgelopen tijd gecollecteerd hebben voor:
plaatselijk diaconaal werk, de kosten van Om de Ruiner toren,
de voedselbank, de Leprastichting.
Dorpskerken willen van betekenis zijn voor opvang en hulp
voor ontheemden.
EXTRA COLLECTE NOODHULP CORONA OOK IN RUINEN EN
OMSTREKEN!!!
De gevolgen van de coronacrises worden wereldwijd steeds
zichtbaarder. Mensen kunnen niet naar hun werk, hebben geen
inkomen en daarom ook geen eten.
Ook in Ruinen en omstreken raken mensen hun werk kwijt en
moeten dan een beroep doen op de voedselbank, of komen via
de gemeente bij de diaconie.
Hoe kunt u helpen?
Als u de diaconie wilt helpen de boven genoemde doelen te
ondersteunen, kunt u een gift overmaken aan de diaconie
van de Protestante gemeente in Ruinen rekeningnummer:
NL59RBRB0706459865
Vermeld erbij welke doel(en) u wilt steunen. De diaconie zal dan
een gift overmaken naar dat doel. Op deze manier kunnen we
toch ons steentje bijdragen in deze rare tijden.
KERKRENTMEESTERS
VACATURE
Het College van Kerkrentmeesters is per direct op zoek naar
een secretaris. Het betreft een vrijwilliger, die de Mariakerk een
warm hart toedraagt. In de aankomende jaren staat er veel te
gebeuren, omdat we de Mariakerk aanzienlijk multifunctioneler
willen gaan gebruiken.
Profiel secretaris College van Rentmeesters Mariakerk
Een kerkelijke achtergrond is niet nodig. Wel interesse in
onze monumentale Mariakerk. Wij zoeken iemand met een
juridische- of vastgoed achtergrond, met affiniteit voor
automatisering.
Taken:
• Samen met de overige 4 leden van het college meedenken
over en sturing geven aan het beheer van de eigendommen
van PKN Ruinen.
• Onderhouden van archief in de cloud
• Verzorgen van correspondentie met externe partijen zoals
huurders, gebruikers, verzekeraars en subsidiegevers van het
(monumentale)onroerend goed.
• Beheren van de ledenadministratie
• Jaarlijks mede initiëren van fondswervingsacties, zoals
Kerkbalans
Wilt u meer informatie over deze vacature, neemt u dan
gerust contact met ons op:
Henk Kok (voorzitter)
Peter Berendse (penningmeester)

06 22 411 862
06 53 180 179

Spreuk van de maand
“Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten,
maar de echo ervan duurt eindeloos.”
-Moeder Teresa
Redactie Om de Ruiner Toren

VACATURE
Commercieel Binnendienstmedewerker Verzekeringen en RegioBank!

Wij zijn per direct op zoek naar een fulltime collega op het gebied van verzekeringen en RegioBank

De functie

Als commercieel medewerker binnendienst ben jij het eerste aanspreekpunt voor onze klanten.
Je adviseert over particuliere verzekeringen en bankproducten.
Je staat klanten voornamelijk telefonisch te woord, maar ontvangt ze ook op kantoor voor een persoonlijk gesprek. Dit kan
op afspraak, maar klanten komen ook spontaan binnenlopen.
Je adviseert en stelt oﬀertes op. Daarnaast ga jij aan de slag met het opzetten en uitvoeren van commerciële acties voor het
vergroten van zowel de RegioBank- als de particuliere verzekeringsportefeuille.
Je weet dus gemakkelijk te schakelen tussen de twee onderdelen.
Omdat we een onafhankelijke tussenpersoon zijn, kun je de klant maatwerk bieden en heb je de keuze tussen verschillende
producten van verschillende maatschappijen.
Ook adviseer je onze klanten op het gebied van betalen en sparen en verricht je kashandelingen.

Wat wij zoeken

Schadeverzekeringen
Jij bentParticuliere
een klantgerichte
adviseur met een commerciële drive.
Je houdtparticulier@ruinen.veldsink.nl
van klantcontact en bent proactief. Service en klantbelang staan bij jou voorop.
Zakelijke Schadeverzekeringen
zakelijk@ruinen.veldsink.nl
Hypotheken
hypotheken@ruinen.veldsink.nl
• een afgeronde
MBO- of HBO-opleiding
• in het bezitBankzaken
van WDTRegioBank
Basis en WFT Schade Particulier of bereid deze te behalen
• je hebtbankzaken@ruinen.veldsink.nl
geen van 9 tot 5 mentaliteit en vindt het leuk om af en toe mee te doen aan lokale netwerkactiviteiten
• woonachting in de omgeving De Wolden
• 40 uur per week beschikbaar

Daarnaast vragen wij het volgende

T. 0522 – 472 528

Westerstraat
54 - over
7963 BD
Ruinen
Meer
informatie
deze
vacature is te vinden op www.veldsink.nl of op onze Facebookpagina!
Maandag t/m vrijdag Reageren kan naar recruitment@veldsink.nl
open van 09:00 tot 16:00 uur

Brink 41
7963 AB Ruinen
T 0522 47 25 28
W www.veldsink.nl
E ruinen@veldsink.nl

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

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

Gerben Luten - Meppelerweg 62
elke vrijdag en zaterdag geopend

CLICK & COLLECT
RUINER ONDERNEMERS GEBUNDELD VOOR EEN SNELLE BESTELLING
Ondanks dat veel Runer ondernemers hun deuren niet mogen openen, zit men niet stil.
Bij een aantal ondernemers kunt u uw bestelling (telefonisch) doorgeven
en vervolgens later ophalen (click-en-collect). Dat werkt vrijwel op dezelfde
manier als het bestellen van maaltijden bij onze lokale horeca. Naar
aanleiding van vragen uit het dorp of de gegevens niet gebundeld
kunnen worden heeft Ondernemend Ruinen aan de leden gevraagd
wie op deze lijst zouden willen staan.
In de lijst kunt u zien waar u overal terecht kunt: deze kunt u
uitknippen en eventueel zelf gegevens toevoegen. Zo heeft u de
gegevens snel bij de hand en hoeft u niet online te zoeken.

w

BEDRIJFSNAAM

ASSORTIMENT

WEBSITE

MAIL | TELEFOON

Marskramer

Huishoud
Speelgoed
Kantoorartikelen

www.marskramerruinen.nl

marskramerruinen@live.nl
0522-471900
06-27510069

Restaurant
‘t Wapen van Ruinen

2-wekelijks
wisselend menu

www.hetwapenvanruinen.nl

info@hetwapenvanruinen.nl
06-29242166
06-30871238

Wooncentrum
Snoeken Ruinen B.V.

Slapen
Meubelen
Stoffering
Zonwering

www.snoekenruinen.nl

info@snoekenruinen.nl
0522-471740

Hotel Kuik

Bezorgen en afhalen:
Ontbijt, lunch/diner

www.hotelkuik.nl

info@hotelkuik.nl
0522-471237
06-30524510

Hubo Tuin & Park

Installatie, Bouw &
Tuinshop

www.hubo.nl

ruinen@hubo.nl
0522-471581

Bloemrijk Ruinen

Bloemen en
Planten Cadeau

www.bloemrijkruinen.nl

info@bloemrijkruinen.nl
0522-472652
06-82401943

Zelf in te vullen:

MODE
show
Lente 2021

BEdrijvigheid
Modefoto’s in plaats van
modeshow
RUINEN - Voor de derde keer op rij gaat de modeshow van
Boetiek De Smederije niet door vanwege het coronavirus. Om
dat wij toch graag de nieuwe collectie willen laten zien zijn we
overgestapt op modefoto’s. Gelukkig is de winkel weer geopend,
wel op afspraak maar dat werkt best goed. ‘Er wordt een uur voor
u gereserveerd, mag ook meer of minder dat kan in overleg en
er mogen twee klanten tegelijk naar binnen’, vertelt eigenaresse
Lieneke Smit van de Boetiek aan de Westerstraat.
De setjes worden geshowd door de bekende modellen Roelie, Willy,
Marieke, Rosan, Dineke en Klaasje. We zijn begonnen met Roelie, Willy
en Marieke. De merken die getoond worden zijn: Anotherwoman,
Dreamstar, Enjoy, Angels, Zerres, Roberto Sarto, Soquesto en Mindset.
Het zijn voornamelijk items die in het voorjaar gedragen kunnen
worden. Binnenkort komen er nog nieuwe dingen binnen voor de
zomer zoals tops met korte mouwen, de capri’s en bermuda’s, rokjes
en jurkjes.

Sjoerd Bakker van
Bakker Construction:
actief als ondernemer en
vrijwilliger
RUINEN - Hallo daar, ik zal me even voorstellen, ik
ben Sjoerd Bakker. Ik ben de persoon achter Bakker
Construction. Daarnaast ben ik penningmeester van de
ondernemersvereniging ‘Ondernemend Ruinen’ en ben ik
actief als vrijwillig brandweerman bij onze kazerne. In mijn
vrije tijd ben ik ook graag actief, ik ga regelmatig in de
omgeving mountainbiken.

De kleuren die we dit seizoen veel zien zijn mintgroen, oudroze, lila
en natureltinten. Het kan allemaal gecombineerd worden met jeans,
donkerblauw, zwart en wit.
Meer foto’s zijn te vinden op de Facebookpagina van
Boetiek De Smederije. Ook te vinden als u geen account heeft;
het is een openbare pagina.
Ook zin om te winkelen?
Maak een afspraak via telefoonnummer 0522-473240 of 06-57342402.

Sjoerd Bakker
Misschien heb je de naam ‘Bakker Construction’ al eens voorbij
zien komen in een advertentie hier in ’t Ruunder Waopen.
Als lokaal aannemersbedrijf, houdt Bakker Construction zich
bezig met nieuwbouw, verbouw, renovatie en restauratie
van woningen en bedrijfspanden hier in de omgeving. Het
aannemersvak zit niet voor niets al generaties lang bij ons in
de Bakker familie. Wij werken met deskundige en vriendelijke
vakmensen en staan van begin tot eind voor onze klanten
klaar. Geen enkel project is daarbij hetzelfde. Alleen door goed
te kijken en de juiste vragen te stellen, komen we tot een
perfect plan. Samen met mijn partners heb ik inmiddels een
breed scala aan prachtige lokale projecten mogen uitvoeren.
Gelukkig weten veel mensen mij dan ook inmiddels goed te
vinden.
Ben je benieuwd naar waar Bakker Construction jou mee
kan helpen? Neem dan contact op via:
info@bakker-construction.nl

WIL JIj JouW BEDRIJF of dienst
OOK presenteren in deze rubriek?
info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134
Lieneke Smit van Boetiek de Smederije

KERKDIENSTEN
Zondag 28 maart
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds.H. Linde
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Op 1 en 2 april zijn er geen diensten in de Mariakerk
Zondag 4 april Pasen
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Venhuizen
Online Paasdienst
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 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.

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 7 april 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

DINSDAG 30 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
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

Buurtgezinnen zoekt steungezinnen voor
overbelaste gezinnen in De Wolden
DE WOLDEN - Sinds kort kunnen gezinnen in de
gemeente De Wolden die overbelast zijn, een beroep
doen op Buurtgezinnen. De gemeente is hiervoor een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Buurtgezinnen.
Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude
gedachte: opvoeden doen we samen.
Hoe werkt het?
Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld
aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo
krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders
even ontlast. De hulp is alledaags en gelijkwaardig. Vraaggezin
en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van
Buurtgezinnen afspraken over de inhoud van de ondersteuning.
De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar
zwemles of sport brengen, ze af en toe een weekend, middag
of avond opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Maar
ook: meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van de
verjaardag of er samen op uitgaan met beide gezinnen.
Maatwerk dus!
Een steungezin wordt voor een langere periode de steun en
toeverlaat voor een vraaggezin op het gebied van de opvoeding
van de kinderen. Welke ondersteuning een steungezin biedt en
hoeveel tijd het gezin erin steekt, is afhankelijk van de gemaakte
afspraken. De ondersteuning kan ook veranderen in de loop van
de tijd. Buurtgezinnen is in De Wolden op zoek naar ouders met
kinderen, grootouders en stellen zonder kinderen (maar met
opvoedervaring) die op vrijwillige basis iets willen betekenen voor
een gezin in de buurt dat het moeilijk heeft.
Waarom kiest gemeente De Wolden voor Buurtgezinnen?
In 70 gemeenten verspreid door Nederland is Buurtgezinnen
inmiddels actief en de ervaringen zijn veelbelovend. Reden voor
De Wolden om ook met Buurtgezinnen in zee te gaan. Wethouder
Hilda Mulder: “Ik juich deze samenwerking erg toe. Het spreekt
me vooral aan dat door buurtgezinnen de oplossing niet gelijk in
de hulpverlening wordt gezocht. Bewoners, in dit geval ouders,
kunnen elkaar vaak prima ondersteunen. Dit past ook heel goed in
het naoberschap wat zo aanwezig is in De Wolden.”
Oprichter Leontine Bibo: ‘Soms zit het flink tegen in gezinnen.
Problemen stapelen zich op en worden steeds zwaarder. Er
hoeft dan maar iets te gebeuren en de emmer loopt over. En
dan lukt het ouders niet meer om op ieder moment voldoende
tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Deze gezinnen
hebben hulp nodig, liefst alledaagse praktisch hulp van familie
en vrienden. Maar wat als je familie of vrienden ver weg wonen of
als zij jouw problemen er niet bij kunnen hebben? Buurtgezinnen
is er voor deze gezinnen. Bij Buurtgezinnen willen we toe naar
een samenleving, waarin we ons weer meer om elkaars kinderen
bekommeren. Opvoeden is niet gemakkelijk. Als we elkaar daarbij
helpen, kunnen we er samen voor zorgen dat kinderen veilig en
gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.’
Opvoeden doen we samen!
Heidy Bouma is in De Wolden coördinator voor Buurtgezinnen:
“Het vragen van hulp of het hebben van een steunend netwerk
is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Buurtgezinnen is daarom
een fantastisch initiatief wat heel laagdrempelig, met een beetje
aandacht een groot verschil kan maken. Zonder hulpverlenende
instanties of andere maatregelen, maar met de bestaande
kracht uit de buurt waarin kinderen spelen en naar school gaan.
Opvoeden doen we samen!”
Meer informatie is te vinden op www.buurtgezinnen.nl.
Buurtgezinnen is ook te volgen op Facebook https://www.
facebook.com/Buurtgezinnen.in.Hoogeveen.en.De.Wolden

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
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

WAT GAAN WE DOEN?

HET LÈSTE AOVUNDMAOL
Hij brak het brood
en schunk de wien
Wus wat e mus lien
tot dreej maol toe een leugen
ik ken Hum niet,
dat deed verdriet.
Deur zien lichaom pries te geven
gaf Hij heur zicht op ’t neie leven.
-Janny Kok-Wolbers
Een goede Pasen toegewenst!

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.

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

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

