
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
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DORPSKRANT VOOR RUINEN | ANSEN | PESSE | ECHTEN | OOSTEINDE

www.ruunderwaopen.nl

RUINEN - ‘Met heel veel zorg heb 
ik gekozen voor het Nederlandse 
salonmerk Cenzaa, waarmee ik mijn 
behandelingen geef. Alle producten 
bevatten natuurlijke ingrediënten, 
zijn vrij van minerale oliën en 
parabenen, niet op dieren getest en 
milieuvriendelijk. Daarnaast zijn de 
producten huidverbeterend en heeft 
alles een heerlijke geur waardoor de 
behandeling niet alleen e� ectief is 
maar ook heerlijk ontspannen. Alle 
producten waarmee gewerkt wordt, 
kun je in de salon ook aanscha� en 
zodat we samen tot een optimaal 
resultaat kunnen komen’, vertelt Jet 
Wouters enthousiast.

Zij is onlangs gestart met haar 
schoonheidssalon aan de Kloosterstraat 
waar persoonlijke aandacht, kwaliteit, rust 
en ontspanning het uitgangspunt zijn.
‘In ons dagelijks leven ervaren we 
regelmatig stress. Hierdoor vergeten we 
vaak te relaxen en te genieten van de 
bijzondere momenten in ons leven. Uit 
het behandelaanbod van Cenzaa kun 
je kiezen voor bijzondere momenten, 
momenten die je helpen te relaxen, 
ontspannen en het beste geven voor je 
huid’, vervolgt Jet haar verhaal.

‘Hoe zorg je voor structurele verbetering 
van je huid? Die vraag heb je jezelf vast 
weleens gesteld. Een stralende gezonde 
huid, dat is wat je wil. Dan neem ik je 

graag mee in de wereld van Cenzaa, 
een wereld waar ik je het warme en 
ontspannen gevoel wil laten ervaren’ , 
laat ze weten. 
Als professioneel huidexpert laat  Jet je 
kennismaken met het unieke Cenzaa 
belevingsprogramma, gericht op 
intensieve huidverbetering.

Jouw Cenzaa behandeling in de salon 
start altijd met het welkomstritueel. 
Dit zorgt voor een complete en diepe 
ontspanning. De behandelingen zijn 
altijd huidverbeterend. Lichaam en geest 
komen in balans gedurende de unieke 
Cenzaa beleving.

Bij Moojet Beauty&More wil Jet Wouters 
dames en heren -weer- lekker in hun 
vel laten zitten. Vanuit een sfeervolle, 
ontspannen en prettige omgeving, geeft 
zij een warm welkom en persoonlijke 
aandacht.
‘Met mijn kennis en de best denkbare 
producten gaan we samen op weg naar 
jouw huidverbetering voor nu en in de 
toekomst’, zo besluit Jet.
Moojet laat je alvast kennismaken met 
een leuke actie, zie de advertentie 
verderop in deze uitgave.

Graag tot ziens bij
Moojet Beauty&More
Kloosterstraat 3a | 7963 AH Ruinen
Behandeling op afspraak 

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

Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Opening Moojet Beauty&More
• Kiek! door Jans Schulting
• Column van JOS
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
• Wat gaan we doen

De volgende uitgave is 
8 september 2021
Aanleveren materiaal uiterlijk 
31 augustus 2021, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

Opening schoonheidssalon 
Moojet Beauty&More

©eigen foto’s



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

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

SCHENKINGEN DOEN?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

In verband met COVID-19 volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij ons terecht voor een 

bespreking en kunnen akten op ons kantoor worden ondertekend. 

notariaat & mediation
Stotijn

T: de Wijk 0522 - 440 473    info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 
GEREGELD

altijd scherp!NU OOK IN HET NIEUWE RAEDTHUYS AAN DE BRINK  IN RUINEN!



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, 
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 
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

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

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

WAAR MOET IK ZIJN?BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

JouW BEDRIJF OOK OP DEZE PAGINA?

info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134

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

Een gewonde ree gevonden?
Bel 24/7 de Valwildregeling T. 06 192 405 55

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
Alteveerstraat 136 | 7907 AC Hoogeveen | Tel. spreekuur: ma. t/m vr. van 12.00-
13.30 uur: 0528-447012.  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



KIEK! JANS SCHULTING

CIRCUS BOSSLE
Velen hebben genoten van het circus dat was neergestreken 
in Ruinen. Jans Schulting maakte er mooie plaatjes van.
Geniet nog even na!
Meer werk zien van Jans? Kijk op zijn fb-pagina.

Maandag: gesloten
Di. t/m vr.: 9.00 - 17.00 uur  |  Za.: 9.00 - 12.00 uur

Oosterstraat 2  •  Ruinen  •  0522-473328
info@optiekruinen.nl  •  www.optiekruinen.nl

BRILLEN VOOR JONG & OUD,

LENZEN & ONDERHOUD

waopenties

TE KOOP
Goed onderhouden

elektrische grasmaaier en elektrische grastrimmer
merk: Black+Decker | prijs: €  40.00

info: 06 291 336 86

NIEUWE
COLLECTIE

OPRUIMING LAATSTE

RONDE!

D
ream

star | Enjoy | Soquesto



ColumnJOS

Het was  � jn voor ons te ervaren hoeveel mensen hun 
medeleven hebben getoond na het overlijden van

Johanna ter Haar – Blokzijl 

Wij willen jullie hiervoor bedanken.

   Andries
   Mathilde en Harm
       Roan, Jort
   Roelan en Ria
       Ilse, Nienke

ERVAREN SCHOONMAAKSTER
voor 3 uur in de week in Ansen

GEÏNTERESSEERD? 
Bel met 06 341 868 76

GEZOCHT

MALEUR

Er bint van die dagen det alles tegen zit. Daj ien de aomd 
verzucht daj s morgens op bedde ebleven waren aj alles van 
teveuren eweten hadden. Soms zit het tegen en soms zit het 
mee; boek je Jan Smit en dan krijgt je René..zung René Karst 
mar geliek hef e; amit hej een dag vol maleur.

Ien alle vrogte keken wij uut het raam van de slaopkamer; wij 
wussen niet wat wij zagen; het leek wel of er een olde motte 
doonde ewest was het grös umme te keren. Het bleek det er 
dit jaor veule eekmulkders bint; die legt eigies ien de grond 
en det hebt ze al jaoren edaone ien oonze grös um huus. 
Die eigies wordt wormen en die blieft een jaor of wat 
onder de grond an de wortels van oen grös, slaot, andievie, 
wortelties vreten en ze bint ook drok op eerpels. Deenk ie 
morreng slaot te kunnen eten en dan vien ie zo’n verdreugd 
kröppie waor s nachts de wortels van op evreten bint. Nao 
een jaor of veere koomt ze as eekmulder uut en begint nao 
een kort leven det weer van veur of an. Umdet merels drok 
bint op die wormen, engerlingen eneumd, hupt ze over de 
grond..luustert..heurt of veult een worm en begunt te pikken. 
Tut een centimeter of tiene deepe tut ze die dikke pieren te 
pakken heb t. Kreejen schient det ook te doon mar wij gaven 
de merels de schuld.Wij telden die morreng ongeleugen waor, 
84 gaten ien het gazon. Daor is gien dichtetrappen an.. het 
blef een zielug grösveldtie. 

De dag begunde niet  best.
Mar de speeken van een van oonze � etsen mit motertie waren 
lös dus er mus service edaone worden deur de maker, het 
bedrief det begunt mit een A en ien Möppelt zit. Mooi weer 
verwacht dus wij zeeden det wij wel op de � etse kwamen as 
ze een leen� etse mit moter hadden. Wij zeeden det wij van de 
leeftied bint die de meeste stoete op hef dus t mus een goeie 
wezen. Gien probleem..Det hadden ze. Wij op de trappers 
naor Möppelt, de leen� etse stunt klaor. Een mooie leen� etse 
mit de accu nog zwaorder dan die op oonze vief jaor olde 
trappers zit. Det leek best. Mar wij waren Möppelt nog niet 
uut of de batterije was leeg. Vergeten an de stroom te doon. 

Now vraog ik oe..hoe kan een � rma ien � etsen mit motertie 
olde meensen votsturen mit een lege accu... Dan bin ie toch 
een dogge? Ze hebt later wel tien maol sorrie ezegd mar daor 
hadde wij niks an toen wij op t Wold bij een eettentie stroom 
vreugen. Wij deden lange over oonze bestelde brokkie en 
ko�  e en mit weer één streepie stroom wieder op Rune an. 
Mar niks te weerd..wied veur het Ruuner Broggie zo leeg as 
een glas nao t Ruuner feest. Wij hebt de leste ofstaand um de 
beurt etrapt; det valt mit zo’n zwaore � etse niet eens mit. Ik 
probeerde nog een grappie te maken deur te zeggen det de 
� etse lichter is zunder batterije. Die doe wij er ook altied of as 
wij de � etse achter op de auto mitmeent. Ik zegge; “zuw de 
batterijen er of doon en ien de � etstasse doon..det is lichter.” 
Mien man kun er niet umme lachen. 

Ik zee al det er dagen bint waorop het even niet mit zit; wij 
hadden ‘s morrengs op bedde mutten blieven...

FLINKE TUINHULP
13-16 JAAR 

T. 0522 472 432

GEVRAAGD

Presentatie nieuwe 
informatieborden 
� etsknooppuntennetwerk 
gemeente De Wolden
ECHTEN - Op 20 augustus jl. presenteerden Gerrie Hempen, 
wethouder toerisme en recreatie De Wolden, en Dick Dijkstra, 
directeur Recreatieschap Drenthe, in Echten een nieuw 
informatiebord voor het � etsknooppuntennetwerk in De 
Wolden. Hiermee wordt het � etsnetwerk verder aangekleed.

Het bord in Echten is de eerste van in totaal tien borden die de 
komende weken in gemeente De Wolden worden geplaatst. De 
borden worden bevestigd onder de bestaande panelen van het 
� etsknooppuntennetwerk. De borden geven in tekst en beeld 
uitleg over bijzondere plekken in het landschap en vertellen 
verhalen uit De Wolden.
Hempen: ”Ik ben ontzettend blij met de nieuwe borden die een 
duidelijk inzicht geven in bijzondere plekken en de verhalen 
uit De Wolden. Deze extra gebiedsinformatie is een mooie 
aanvulling van het Fietsnetwerk. (Het verrijkt het � etsnetwerk met 
gebiedsinformatie.) Op deze manier kunnen we onze inwoners en 
toeristen nog beter informeren over het landschap en haar verhaal”



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 8 september 2021
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

DINSDAG 31 augustus 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.

Uitgave AD Drukwerk & Design
 www.addwingeloo.nl
Redactie & 
Vormgeving Annetta Dekker

Druk De Reest Multimedia
Verspreiding B&L Verspreidingen
 Klachten over de verspreiding
 klachten@uwverspreider.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

www.ruunderwaopen.nl

AS EEN BLOEM

As een bloem, zo is ok ’t leven
’t begunt zo teer en klein
De éne die bluit uutbundig
Een aandere die ruukt zo � jn
Partie bloemen blieft lang
Weer aandern blíeft mar even
Vraog niet waar aj bij heurt
Dat is ’t geheim van ’t leven
 
 -Janny Kok Wolbers

Een aandere die ruukt zo � jn

Weer aandern blíeft mar evenWeer aandern blíeft mar even
Vraog niet waar aj bij heurt
Dat is ’t geheim van ’t leven

-Janny Kok Wolbers

Dat is ’t geheim van ’t leven

-Janny Kok Wolbers-Janny Kok Wolbers-Janny Kok Wolbers

Zondag 29 augustus
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zondag 5 september
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Mevr. G. Bijl
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zomeropenstelling Mariakerk
Elke dinsdag, woensdag en donderdagmiddag is de 
Mariakerk open voor bezoekers. De openingstijden zijn: 
dinsdag, woensdag en donderdag van 
14.00 uur tot 16.00 uur.  Iedereen is hartelijk welkom om 
onze mooie kerk te bezichtigen, tot rust te komen en/of een 
kaarsje aan te steken. 

Kerkdiensten in de Mariakerk
Er worden weer wekelijkse kerkdiensten gehouden in de 
Mariakerk in Ruinen. 
Daarbij moeten wij ons aan het protocol houden. Dat 
betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten 
houden.  
Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. 

t.w.v. minimaal € 64.-
op een fullsize 

beautycase collection

INCLUSIEF
KORTINGSVOUCHER

KENNISMAKINGSACTIE

Luxe try-out box met toilettas en 
7 travelsize producten voor thuis 
volgens het Cenzaa 6-stappenplan

Gratis Skin Discovery Mini Facial
een kennismakingsbehandeling
inclusief professioneel huidadvies

135.- 99.-

Voor ieder huidtype/conditie is er een Skin Discovery Kit
Zelfs voor de heren! 

info@moojet.nl    |    www.moojet.nl 
Kloosterstraat 3a | 7963 AH Ruinen

Moojet
Beauty&More

AFSPRAAK MAKEN
T. 0622 985 229

DE INNOVATIEVE HUIDVERBETERAAR
VOOR ELKE HUIDWENS



WAT GAAN WE DOEN?ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

MEER INFO
- www.ruinen.nl
- www.ruinenalert.nl
- www.dorpshuisruinen/activiteiten

Evenementen voor deze rubriek kun je 
aanmelden op: info@ruunderwaopen.nl
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

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

Zwembad Ruinen
Openingstijden t/m 4 september
Maandag 14:15 – 17:00 uur
Dinsdag  07:00 – 10:00 uur & 14:15 – 20:00 uur
Woensdag 07:00 – 10:00 uur & 14:15 – 20:00 uur
Donderdag 07:00 – 10:00 uur & 14:15 – 20:00 uur
Vrijdag  07:00 – 10:00 uur & 14:15 – 17:00 uur
Zaterdag 13:00 – 17:00 uur
Zondag  13:00 – 17:00 uur

Op de laatste dag (4-9) van het zwemseizoen worden er 
traditioneel bijzondere activiteiten georganiseerd zoals o.a. 
stuiverduiken.
Kijk op de website of FB-pagina voor meer info.
www.zwembadruinen.nl

Runerfeest -aangepast-
Vrijdag 27 augustus t/m zondag 29 augustus
www.vvvoruinen.nl

Schaapskudde Ruinen 
Kijk voor actuele info op www.schaapskudderuinen.nl

Korenmolen de Zaandplatte 
Open: zaterdag 9.30-13.00 uur + augustus 14.00-16.30 uur
Kijk voor info op www.zaandplatte.nl

Museumboerderij Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen. Voor het publiek geopend.
Openingstijden: augustus, september: dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag 14.00-16.30 uur
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.

Oud ijzer en recycle-actie
OOSTEINDE - Belangenvereniging Oosteinde organiseert  op 
zaterdag 25 september en 27 november vanaf 9.00 tot 12.00 uur 
een oud ijzer en recycle-actie.  Naast oud ijzer is ook elektra is 
welkom.  Alles waar een stekker aan zit kunt u bij ons inleveren 
waarna wij zorgen voor een correcte recycling van de materialen. 

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. Doen in Zuidwest Drenthe

Er is heel veel te doen in onze omgeving! Scan de QR-
code en je bent snel op de hoogte van de activiteiten- en 
evenementenagenda in Zuidwest Drenthe. 

En dan is er een handige app die je een overzicht  geeft van alles wat 
er in Drenthe is te doen.
Download dus die app. Doen!

Ondanks de positieve berichten, is het coronavirus niet weg. Het 
virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. 
Daarom moeten we ons aan de basisregels blijven houden, ook als je 
gevaccineerd bent:
-Houd 1,5 meter afstand. Geef elkaar de ruimte op drukke plekken.
-Was vaak en goed je handen. Hoest en nies in je elleboog. 
-Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen. 

Meer informatie over de maatregelen vind je op de website
www.rijksoverheid.nl



Meer informatie
www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

HOOG RENDEMENT GLAS
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