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Mooi resultaat voor actie
‘Help Horeca Ruinen’
RUINEN - De actie Help Horeca Ruinen
heeft een eindstand van € 10.223
opgeleverd. Er is gul gedoneerd
door de Ruiner bevolking en de
organiserende Musketiers zijn heel blij
met het behaalde resultaat.
De strijdkreet “één voor allen, alle
Ruunders voor de horeca Ruinen” is
bewaarheid geworden.
Op zaterdagochtend 27 maart jl. 10.15
uur is de trekking van het loterijdeel door
wethouder Gerrie Hempen-Prent van de
gemeente De Wolden op enthousiaste
wijze verricht. Uit de 793 verkochte
loten werd via de computer door enkele
drukken op de knop de 57 winnaars
geselecteerd. Het prijzengedeelte van
de loterij betreft € 1.800, dat is € 200
aan geschenkbonnen per deelnemende
locatie.
De prijzen zijn ingekocht bij de
deelnemende horecabedrijven en
kunnen aldaar vanaf komende week
worden afgehaald.
De wethouder heeft om 11.15 uur de
cheque coronaproof uitgereikt op de

brink van Ruinen aan de ondernemers.
Ze sprak lovende woorden uit over de
actie en de wijze waarop de ondernemers
hiermee een hart onder de riem is
gestoken. Deze actie en de nieuw
ingerichte brink zullen hopelijk op korte
termijn de horeca weer laten opbloeien.
De aanwezige horeca-ondernemers lieten
blijken zich moreel gesteund te voelen
door de bevolking en zijn dankbaar voor
de royale gift.

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

Speciale dank is er van de organisatie
voor de belangeloze medewerking van
Drukkerij Prevoo voor de flyers en posters,
RegioBank Ruinen voor de contante
stortingen, Vereniging Nut en Genoegen
Ruinen voor het beschikbaar stellen van
de bankrekening en voorts AD Drukwerk
& Design voor het plaatsen van de
publicaties in ‘t Ruunder Waopen.
De organisatie is in zijn geheel kosteloos
gerealiseerd waardoor de volledige
opbrengst ten gunste komt aan het goede
doel.
De uitslag van de loterij vind je
verderop in deze uitgave.

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

Wat lees je zoal in deze
uitgave?
• Actie Help Horeca Ruinen
• Kiek! door Jans Schulting
• Column van JOS
• ALV DB Rune
• Uitslag Verloting Actie HHR
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers

De horeca-ondernemers en wethouder Gerrie Hempen | ©Martin Gritter

www.ruunderwaopen.nl

De volgende uitgave is
21 april 2021
Aanleveren materiaal uiterlijk
13 april 2021, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.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

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

VERHUUR

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

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

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

Gerben Luten - Meppelerweg 62
elke vrijdag en zaterdag geopend

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

KIEK!

JANS SCHULTING
Familieberichten
Wij willen iedereen bedanken voor de warme
belangstelling in de vorm van bloemen, kaarten en
brieven met mooie geschreven teksten na het
overlijden van onze moeder, oma en overgrootmoeder

Henny Zegeren-Broekman
De vele mooie herinneringen,
waren een troost voor ons.
Ruinen, april 2021

Familie Zegeren

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de vele kaarten en andere blijken van medeleven
die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn
man, onze vader en (overgroot)opa

Jakob (Jaap) Nijstad
Dit heeft ons heel erg goed gedaan
Tina Nijstad-Niezing
Kinderen en (achter)kleinkinderen
Ruinen, april 2021

waopenties
Gratis af te halen
Diverse soorten en kleuren vijvervissen
Info: tel. 0522 473073
Gratis af te halen
VIJVERVISJES
Bij: M.Martens
Jan Wierengaweg 8, Ruinen
Tel. 0522 471937

voorjaar!

OPEN
OP
AFSP
RAAK
!

JOS

Column

MOOISTE

Wij bint ien het gelokkige bezit van een achterkleinkiend.
Wat een weelde, het besef det de mooder van det magie
vrogger oen kleinkiend was. Een kleinkiend waor aj mit
leefde een dag op pasten. Mitene toen ik wusse det ik opoe
zöl worden heb ik an egeven er een dag op te willen passen.
Ze verklaorden mij veur gek want ik har toch een geweldige
bane en dan kuj..zo meenden de meensen.. niet mar zo een
dag het wark an een aander overdoon. Mar mien moo en
mien schoonmoo hebt ien oonze jonge jaoren het meugeluk
emeuken det ik as jonge mooder kun blieven warken en toen
har ik mij al veur eneumen oppas oma te worden zo gauw as
ik die kaans zöl kriegen.

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

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
DB RUNE
Dinsdag 21 april 2021
Aanvang 20.00 uur
Digitaal via Teams
Hierbij nodigen we alle leden van DB Rune van harte uit voor
onze jaarvergadering!
Dit jaar zal de jaarvergadering digitaal gehouden worden via
Microsoft Teams. We sturen de stukken uiterlijk 7 april 2021 per
e-mail naar alle leden.
U kunt zich tot en met 18 april 2021 aanmelden door een e-mail
te sturen naar info@dbrune.nl. U krijgt dan voorafgaand aan de
vergadering een e-mail met een link waarmee u deel kan nemen
aan de vergadering.
Agenda
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

Opening
Notulen van de algemene ledenvergadering 2020
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag 2020 secretaris
Jaarverslag 2020 penningmeester
Verslag kascommissie
Nieuw lid kascommissie
Bestuursverkiezing
Contributie
Rondvraag
Pauze
Programma na de pauze:
Dorpsvisie.
We zullen de dorpsvisie toelichten en er is
uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen
Sluiting

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Rune

Ze kregen tweej magies dichte op mekaar; die brachten ze
‘s aoms veur de oppasdag al. Wat mooi as die ‘s morrengs
mit de blote vooties over de overloop daansten um bij oe
ien bedde te komen. Um ze wat langer ien bedde te hollen
bedacht ik een "bed-broodje" een plakkie stoete det ze op
bedde op muggen eten. Hagelslag was gien goeie keuze as
broodbeleg. Wat hebt wij as gloepense trotse oppasopa en
oma veule mit die meidties efietst.
Even bij de meule langes; wat drinken op die grote
meulensteen die daor lig..wieder naor de Wiltzangh veur een
ijsco en eem ien det speultuuntie op de gliebane.
En ‘s middags ien huus koekies bakken. Daor weet ze niet
zoveule meer van mar wel van het feit det ze nao tied altied
zölf muggen ofwassen; ze deden zoveule zepe ien het water
det dikke vlokke deur de keuken walsten.
En een van die kleinkiender die bij oe ien het zittie veur op
de fietse zat is now al de trotse mooder van een heel mooi
en al beetie ondeugend klein dink. Er bint dingen die heel
aans bint as ien oonze tied mar er bint ook dingen die niks
bint veraanderd. Ik weet nog det oonze zeune op zien eerste
verjaordag veule kedoogies kreeg mar det het pepier det
er umme zat het mooiste kedo was. Allent al det ritselen,
het kepot scheuren ien duuzend stokkies en het dan naor
boven gooien; daor kun gien puzzel, autoogie of lego-kedo
tegenop.
Daor mus ik an deenken toen det kleine dink zundag bij oons
was. Ik hebbe een grote deurze mit speulgood van vrogger
klaor staon. Een grote dikke deuze waor ooit een karstpakket
ien ezeten hef. Stark en solide. Er zit tweej hondties ien die aj
an een touwgie uut kunt laoten; dan zwaait ze mit de statties.
Er zit puzzels ien mit van die knoppies waormit aj ze uut het
holten frame kunt pakken; dan kuj an de vorm zeen waor het
hondtie, de kiepe en het huussie trogge ezet kunt worden.
Kipje zegt tok..koetje..boe hondje waf en beer grrrr.
Niks aans as vrogger. Er zit ook een telefoon ien an een
touwgie..aj er mit riedt gaot zien ogen lös en dichte; vunt ze
niet interessant want een tillefoon mit gatenum een nummer
te dreejen kent ze niet. Allent veeg-tillefoons. Er zit een
Barbie en een Ken ien..poppekleraozie.. een paar bookies..
rammelaars en een auto die meziek mak aj er mit jaagt.
Was allemaole best..vunt ze. Ze hef al die spullen wel dreej
keer ien en uut de deuze edaone..ze hef de deuze op heur
heufd ezet en dee de doem ien de mond toen ze er een soort
bedde van meuk. Er is veule veraanderd en toch amit ook
weinig bij vrogger vergeleken; want net as bij oonze zeune
vrogger bleek de verpakking het mooiste...

KERKDIENSTEN
PRIJZEN LOTERIJ 'HELP HORECA RUINEN'
Zondag 11 april
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. A. Linde
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. K. Kwint
Zondag 18 april
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. H. Rooze
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 21 april 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

DINSDAG 13 april 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

Een voor allen, alle Ruunders voor de horeca Ruinen!

De prijzen van Luning's restaurant en Buitencentrum De Poort kunnen vanaf 29 maart
afgehaald worden bij de Regiobank op de brink in Ruinen.
Alle andere prijzen kunnen tijdens de openingstijden afgehaald worden op de bijbehorende locatie.
Lotnummer
(met letter
Aantal meerdere
prijzen loten)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

63752-G
50035
59450
53036
85565
63752-D
20154
12895
70919
07843
06647
87926
34535
13557
19105
96757
80996-G
60111-E
57017
27784
70898-A
23129
76086
58617
49682
45768
00561
45087
96480
53036
90436
60240
80996-D
50034
41423
16121
57017-A
61576
29555-E
29555-N
26260
72408
85507
73765-G
73765-L
97651-C
49776
50016
71277-E
57017-B
70898-C
24598
97651-A
60111-I
03760
43148
71277-B

Winnaar

Waardebon Locatie

R. van Bezoen
J.M.C. Teunissen - Homan
De heer W C J van Leeuwen
W.M. Verhoeve-Pekelharing
A. Benning
R. van Bezoen
BENARD T J S
LUBBINGE H
H. Steenbergen/W.A. Steenbergen-Coers
S. Jansen e/o I. Smit
Hr A Klomp
L.S. Kuyper en/of M. McC
BENNINK A
H. Smit e/o H. Smit-Oosten
H. Bork-Post
W. Jalvingh eo J.H. Jalvingh-Flinkert
J. B. Alberts en/of L. Luten
Hr BJ ten Oever Mw BD Schriel
J.P. Withaar eo J. Withaar-Tissingh
Mw W M C Schmid-Clemens
VERVLOET M P W en/of DRIJVER M
H.J. Alberts e/o J.G. Alberts-Jansen
J. Staal eo R. Staal-Strijker
H.Leffers en of G.C.Leffers-Heeling
H.Koekoek
J.R.W. Staal
E G Wijers/A M P Wijers-van den Eijnden
De Wiltzangh Vakantiepark inz: Restaurant
Van Aagten Projectrealisatie
W.M. Verhoeve-Pekelharing
M. ter Bork e/o J.G. ter Bork-Meijer
LEFFERS S
J. B. Alberts en/of L. Luten
J. Timmerman
Mw N Zuidema-van Dijk
W.E.ter Veld-de Vries
J.P. Withaar eo J. Withaar-Tissingh
A. Smit-Loten
T.J. Steenbergen-Keet de Hutte
T.J. Steenbergen-Keet de Hutte
"De Wiltzangh" Vakantiepark inz: Kampwinkel
WITHAAR H
H. Broekman eo J. Bisschop
MSN B.V.
MSN B.V.
A I DE HAAN
AEO STERK CJ
Mevr. Naber
r AA Gross
J.P. Withaar eo J. Withaar-Tissingh
VERVLOET M P W en/of DRIJVER M J
J. Smit eo L.G. Smit-Mulder
A I DE HAAN
Hr BJ ten Oever Mw BD Schriel
Hr A Pauwels en/of.Mw M S Paauw
J. Laarman eo A. Laarman-Dekker
Hr AA Gross

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

75
50
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75
50
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75
50
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75
50
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25
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Luning's restaurant & tapascafé
Luning's restaurant & tapascafé
Luning's restaurant & tapascafé
Luning's restaurant & tapascafé
Luning's restaurant & tapascafé
Restaurant "t Wapen van Ruinen"
Restaurant "t Wapen van Ruinen"
Restaurant "t Wapen van Ruinen"
Restaurant "t Wapen van Ruinen"
Restaurant "t Wapen van Ruinen"
Hotel de Stobbe
Hotel de Stobbe
Hotel de Stobbe
Hotel de Stobbe
Hotel de Stobbe
Hotel Kuik
Hotel Kuik
Hotel Kuik
Hotel Kuik
Hotel Kuik
Buitencentrum De Poort
Buitencentrum De Poort
Buitencentrum De Poort
Buitencentrum De Poort
Buitencentrum De Poort
Chinees-Indisch Restaurant Ni Hao
Chinees-Indisch Restaurant Ni Hao
Chinees-Indisch Restaurant Ni Hao
Chinees-Indisch Restaurant Ni Hao
Chinees-Indisch Restaurant Ni Hao
Chinees-Indisch Restaurant Ni Hao
Chinees-Indisch Restaurant Ni Hao
Chinees-Indisch Restaurant Ni Hao
Café Hees
Café Hees
Café Hees
Café Hees
Café Hees
Café Hees
Café Hees
Café Hees
De Burgemeester
De Burgemeester
De Burgemeester
De Burgemeester
De Burgemeester
De Burgemeester
De Burgemeester
De Burgemeester
Bestaria
Bestaria
Bestaria
Bestaria
Bestaria
Bestaria
Bestaria
Bestaria

Vergunning van de éénmalige loterij is verleend door de gemeente De Wolden op 1 maart 2021 met kenmerk Z.255284/D.423848.

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?

TIED
Hoeveul tied bin’k nou al kwiet
um wat te schrieven over Tied
Tied daor wordt wat over praot
wij weet almaol hoe dat gaot.
’t Leven begunt amet met “over Tied”
Mar mettertied dan is ’t echt zowied
Wat is Tied, een goeie vraog
‘k heb het opzöcht vandaog
De prediker hef oens laoten weten
Wat aj ok doet, Tied moej niet vergeten
Er is een Tied um te lachen
en een Tied um te rouwen
een Tied um te slaopen
een Tied um te bouwen
een Tied um te zeien
een Tied um te meien
een Tied um knuﬀels te geven
een Tied um te genieten van ’t leven
Ok een Tied um vraogen te kriegen
ok een Tied um te moeten zwiegen
Zo kan ik nog een Tied deurgaon heur,
mar daor heb ik nou gien Tied mèer veur!

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.

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.
• 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

Autobedrijf Wemmenhove
wordt Autovakmeester

Een nieuwe jas
die ons beter past
We blijven uw vertrouwde
autobedrijf en als Autovakmeester
staan wij garant voor de beste
service, vakkundigheid
en professionaliteit.
Ons meesterschap en
betrouwbaarheid maken wij
keihard met 24 maanden
garantie op onderdelen en
reparaties. Autovakmeester stelt
hoge eisen aan haar personeel.
Een Autovakmeester-monteur
is een professionele alleskunner
die gewoon doet wat hij belooft.

WEMMENHOVE

Meppelerweg 3
7921 VM Zuidwolde
0528 371 227
www.autovakmeester.nl

HOOG RENDEMENT GLAS
DUURZAAM EN
ENERGIEBESPAREND

Meer informatie

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

