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Welkom in de
Heerlyckheid Ruinen
Nieuwe spandoeken in de frames!

● Particuliere schadeverzekingen
● Zakelijke schadeverzekeringen
● Hypotheken
● Bankzaken - RegioBank
W www.veldsink.nl | E ruinen@veldsink.nl

RUINEN – Het is je vast niet ontgaan:
bij de 4 toegangswegen naar Ruinen
zijn in de houten frames nieuwe,
frisse, kleurige spandoeken in de
huisstijl van het dorp geplaatst.
Daarmee komt Ruinen weer goed
voor de dag en kunnen zowel
inwoners als gasten zich welkom
voelen in de Heerlyckheid.

T 0522 47 25 28
Brink 41 7963 AB Ruinen
maandag t/m vrijdag
open van 09.00 tot 16.00 uur

Een aantal jaren geleden is ingezet op
uniformiteit in de huisstijl en uitingen
die daarbij horen. Er werd een mooie
huisstijl ontwikkeld en robuuste
houten frames geplaatst t.b.v. de
aankondiging van de activiteiten in het
dorp.
Waar onder coronavrije
omstandigheden het soms
dringen was om alle activiteiten en
evenementen een plekje te geven,
ligt nu vrijwel alles stil. Maar in deze
donkere wintermaanden hebben
de vrijwilligers Sander van den Doel
en Jan de Jong van de werkgroep
de Heerlyckheid van Ondernemend
Ruinen niet stil gezeten. Zij
hebben deze periode benut om de
Heerlyckheid Ruinen met iets nieuws
in beeld te brengen d.m.v. de nieuw
ontworpen spandoeken. In een
oogopslag zie je wat het dorp Ruinen
te bieden heeft en daardoor het hele
jaar ‘heerlyck’ is. www.ruinen.nl

www.lensenschilders.nl
©Jans Schulting

Gemeente De Wolden op zoek naar stembureauleden
DE WOLDEN - Voor de
gemeenteraadsverkiezingen van
woensdag 16 maart is de gemeente op
zoek naar stembureauleden. Ben je 18 jaar
of ouder en ben je bereid om hiervoor een
(online) training te volgen? Meld je dan
snel aan via https://www.dewolden.nl/
stembureaulid-worden of stuur een mail
naar s.seegers@dewoldenhoogeveen.nl.
Om het aantal kiezers te spreiden zijn de
stembureaus ook op 14 en 15 maart open.
Geef daarom bij je aanmelding aan op
welke dag(en) je beschikbaar bent.

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

Wat lees je zoal in deze
uitgave?
• Spandoeken Heerlyckheid Ruinen
• Kiek! door Jans Schulting
• Nieuws van DB Rune
• Column van JOS
• Recycle-actie Oosteinde
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers

©De Wolden

www.ruunderwaopen.nl

De volgende uitgave is
9 februari 2022
Aanleveren materiaal uiterlijk
1 februari 2022, 17.00 uur
info@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

T. 0528 251 504
www.verschoma.nl | info@verschoma.nl
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KORTING

OP BIJNA ALLES!

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

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

BRILLEN VOOR JONG & OUD,
LENZEN & ONDERHOUD

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

BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE
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

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 12.0013.30 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

Steunzolen en Inlays

Laurens van Venrooij, Hooidijk 1, Ansen, tel. 0522-471022
www.laurensvanvenrooij.nl

WAAR MOET IK ZIJN?

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 huidoneﬀenheden 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 / 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
Bezoekadres: Het Nieuwe Raedthuys, Brink 19a - 7963 AA Ruinen
www.kooshulzebosadministraties.nl | info@kooshulzebosadministraties.nl

Moojet Beauty&More

Schoonheidssalon | Huidverbetering | CENZAA producten
Kloosterstraat 3a | 7963 AH Ruinen | Afspraak maken: T. 06 229 852 29
info@moojet.nl |www.moojet.nl

Kracht van kunst

Expositie Atelier | Kloosterstraat 10 | Ruinen
Natuurlijke materialen ambachtelijk samen
Bijzondere projecten gerealiseerd door Antoinette Cremers |
T. 06 538 919 78 | info@antoinette-art.nl

Grondsels Marke, winkel voor agro, kamperen en outdoor

Alles voor huis- en boerderijdieren, stal, tuin, elektrische accu-kruiwagens,
stalstrooisels, camper en kamperen, heel veel bordspellen, outdoor kleding,
werkkleding, schoenen, laarzen, klompen, ijzerwaren en nog veel meer.
Grondselweg 10 |9418 TP Wijster | tel. 06 229 03 449 | 06 4999 6314
www.grondsels.nl | info@grondsels.nl

JouW BEDRIJF OOK OP DEZE PAGINA?
info@RUUNDERWAOPEN.nl | 06 143 63 134

KIEK!

JANS SCHULTING

Gemeente ontvangt subsidie
bouw flexwoningen
DE WOLDEN - Gemeente De Wolden heeft € 30.000,- subsidie
ontvangen voor de bouw van
zogenoemde flexwoningen voor spoedzoekers. Dit zijn inwoners
die veel moeite hebben
met het vinden van betaalbare woonruimte; denk hierbij aan
ouders in scheiding.
Versnelling woningbouw
De druk op de woningmarkt is in onze gemeente, net als in de rest van
Nederland, erg groot. Om de druk op de woningmarkt te verlichten
wil gemeente De Wolden inzetten op woningbouwplannen die op
korte termijn te realiseren zijn. Dat kan bijvoorbeeld door de bouw
van tijdelijke woonruimten (flexwoningen) en de transformatie van
bestaande gebouwen.
Voor tijdelijke woningen is geen bestemmingsplan nodig. Een (korte)
vergunningsprocedure is genoeg. Dit scheelt veel tijd. Bovendien
worden de woningen vooraf in de fabriek gemaakt. Ze zijn daardoor
snel te bouwen.
Zes woningen
De druk op de woningmarkt is voor alle woningzoekenden merkbaar,
maar zorgt met name bij de spoedzoekers voor schrijnende gevallen.
Om voor deze doelgroep tot een oplossing te komen, ontwikkelt de
gemeente samen met woningcorporatie Actium een plan voor de
realisatie van zes tijdelijke wooneenheden.
Waar de woningen komen en hoe ze er uit gaan zien is nog niet bekend.
De komende tijd werken Actium en de gemeente de plannen verder
uit. De gemeente denkt aan locaties waar op termijn permanente
woningen kunnen komen. De flexwoningen kunnen daar staan, tot de
plannen voor de definitieve woningen klaar zijn. Vast staat in ieder geval
dat de woningen verplaatsbaar moeten zijn. De woningen blijven
maximaal 10 jaar staan. Daarna gaan ze weer naar een andere locatie.
Het is ook mogelijk dat de woningen binnen die 10 jaar op verschillende
locaties in de Wolden staan.

Ruinen verlicht in donkere tijden

Wat was Ruinen sfeervol verlicht in deze donkere tijden.
Jans Schulting laat ons nog even genieten van zijn
camerawerk! Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting

JOS
Online test helpt senioren
veiliger en prettiger te fietsen
DE WOLDEN - Senioren die fijn, veilig en vertrouwd willen (blijven)
fietsen, kunnen sinds kort op maat advies krijgen over hun
fietsgedrag en fietsbekwaamheid.
Door op www.veiligblijvenfietsen.nl een online test te doen, krijgen
ze allerhande persoonlijke tips en adviezen. Met deze test maakt de
provincies Drenthe het senioren makkelijker om veilig en vertrouwd te
blijven fietsen. De test maakt deel uit van het programma Doortrappen
waarmee de provincie senioren stimuleert vaker op de fiets te stappen.
Het is al enkele jaren speerpunt in verkeersveiligheidsbeleid:
senioren op de fiets. Terwijl senioren met gezondheidsprogramma’s
gestimuleerd worden om in beweging te blijven, is binnen deze
doelgroep een groeiend aantal ongevallencijfers te zien. Voor de
provincie Drenthe en de provincie Overijssel aanleiding om een online
test te ontwikkelen die senioren meer inzicht geeft in de mate waarin
zij veilig op de fiets aan het verkeer (kunnen) deelnemen.
Online test
De test komt als geroepen. Nu mensen er vanwege het najaar minder
met de fiets op uit gaan, is het een ideaal moment om eens na te
gaan hoe (veilig) het fietsen het afgelopen seizoen ging. De test
maakt deelnemers bewust van wat er komt kijken bij veilig fietsen en
helpt hen oplossingen te vinden voor verkeerssituaties die ze tegen
kunnen komen tijdens het fietsen. De resultaten van de test geven
de provincies tegelijkertijd inzicht in de fietsbekwaamheid van de
senioren in deze regio’s. Zij gebruiken die kennis om educatiemiddelen,
trainingen en voorlichting te verbeteren die zij, samen met gemeenten,
aanbieden in het programma Doortrappen.
Doortrappen
Het programma Doortrappen is bedoeld om seniore inwoners te
stimuleren vaker te fietsen. Fietsen is goed voor de gezondheid, sociale
contacten en mobiliteit van senioren in de provincie. Hiervoor is het
programma Doortrappen ontwikkeld. Dit wordt nu omarmd door
de twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe. Het Drentse
Doortrappen omvat diverse activiteiten (inclusief de test) die op lokaal
niveau aan senioren worden aangeboden. Kijk voor meer informatie op
www.doortrappendrenthe.nl

Column

WINTERSLAOP
Ik wil op zukke donkere, treusteloze, mistige dagen waorop
ik dit stokkie schrieve het leefste een iggelvarken wezen; dan
waar ik ien winterslaop. En pas ien meert, april, as de dagen
weer wat zunniger en warmer waren, kwaam ik dan weer uut
mien schuulhokke. Det har ik emeuken van blad en takkies
onder een takkenwal waor de iezige oostenwiend mij niet kun
raken. Fiks vermagerd har ik gien goeie veurnemens neudig um
een paar kilo of te vallen zo as det ien de meensen wereld nao
al die feestdaogen mit zeutigheid wel vake het geval is.
En as er ene te dichte bij kwamp dan zette ik mien stiekels
op en gien ene die daor anstoot an namp. Ak now de stiekels
opzette, stiekelug bin, dan wordt daor mispriezend op
reageerd.
As ik naor buten kieke, dook (mist), regen en ‘s morrengs
wittigheid. Wat heb ik toch een hekel an de winter. As kiend al.
Veural as het ook nog flink vreur en er ies op de sloten lag.
Dan raomde alleman de buurte ien um scheuvels te lenen.
Oons volk is zunig, aj kunt lenen hoej niet kopen!!
En komend jaor bint de vooten weer een maote groter!!
Scheuveln. As ik dan fijn achter de kachel zate mit een book
dan reup de femilie det ik mit mus naor de iesbane "want
alleman gunk". En ik hölle niet van scheuvellopen; toen niet
en now niet. Aj geern scheuvelt dan kuj het vake ook best.
Mar een knooikonte as ikke; die hef de hakkebaanden kepot,
zerigheid van het veule vallen en de brille beschadigd.
Ik gunne alleman det ze er van geniet as ik mar gewoon kan
blieven lezen.
December giet nog wel. Dan maak ie versierings an het huus,
ie zet de karstboom op een mooi steegie en kookt en bakt
wat lekkers. Het is aans de maond van etenties, jaorskaorties,
karstpakketten, kuiertochten mit de eerste laompies as
veurbode van een betere tied en verlochte straoten.
Meensen wat zag het dorp en mit name de Brink er geweldig
uut. Mar as de feestdagen veurbij bint en de verlochting weer
ien de deuzen zit dan komp de laanderigheid bij mij ien alle
hevigheid opzetten.
Ik stao al later op; dan lek de dag korter. Veur fietstochten is
het te kold. Of ie mut rondjakkern as een Eskimo; dikke ien
epakt en onherkenbaar. Veur lopen is het of te nat of te glad.
Ja..hier schref een sikkeneurig meense. Het komp ook deur die
verrekte corona. Aans haj ien dizze tied uutvoerings, bridgeaoms, zingen, biljarten en neejjaorsvezites.
Mar niks van det alles.
Winterslaop was meer dan welkom ewest.
Het is, heurde ik net op de radio, ook nog Blue Monday, de
somberste dag van het jaor.Kan t nog arger? Mar janewari is al
half umme en februari is een korte maond, det scheelt een paar
dagen en veur aj het weet is het meert.
Ik kan mij veurstellen det de treinen barstensvol zaten naor
Antwarpen. Mooi op mekaar epakt en an de lusse hangend
de virussen opsnoevend waor ze ien het butenlaand lange zo
benauwd niet veur bint as hier.Een dag of wat ien quarantaine...
een korte winterslaop is welkom?
Ik kan mij die klandestiene feessies ook veurstellen; de kroegen
dichte mar de slieterijen lös. Want ie kunt vast beter dronken
wezen as chagerijnig.

veiliger fi
e

tsen tot je

Ik ruulde mij as iggelvarken nog even op; stopte het blad wat
dichter um mien stiekels...
Winterslaop veur koldehaters...wat zöl het toch een uutkomst
wezen.

100ste

KERKDIENSTEN
Zondag 30 januari
Mariakerk 10.00 uur ds. B. Urgert uit Elp
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. W.H. van Boeijen
Zondag 6 februari
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Mariakerk 16.00 uur Kerk op schoot met ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Zaterdag 12 februari
‘t Neie Punt 19.00 uur mevr. A. Vermaas (onder voorbehoud)
Zondag 13 februari
Mariakerk 10.00 uur ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds.H. van Ark
Zondag 20 februari
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Mariakerk
In verband met de coronamaatregelen zijn de kerkdiensten
online te volgen via de website www.pkn-ruinen.nl. Via de
website houden we u op de hoogte wanneer we de mensen
weer mogen ontvangen in de kerk.
E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 9 februari 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 1 februari 2022, 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
Redactie &
Vormgeving
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

Oud ijzer en recycle-actie een
begrip in Oosteinde
OOSTEINDE – Wat vier jaar geleden begon als een eenmalige
inzameling van oud ijzer en recyclematerialen, is inmiddels een
begrip geworden in Oosteinde. Op de laatste zaterdag van de
oneven maanden organiseert Belangenvereniging Oosteinde deze
oud ijzer en recycle-actie.
Op zaterdag 29 januari a.s. taan de vrijwilligers weer klaar om in te
zamelen. Alles waar een stekker aan zit kan ingeleverd worden. ‘En juist
dat zien we steeds meer’, vertelt Edwin Weide. ‘Een kapotte stofzuiger,
een koﬃeapparaat , een magnetron en dat soort dingen worden
vaak gebracht. Je zou verwachten dat het na al die jaren wel een keer
minder zou worden, maar niets is minder waar!’
Goede doelen
De Belangenvereniging is er blij mee. Weide: ‘Uiteraard is het recyclen
goed voor het milieu en daarnaast levert het ons uiteraard ook wat
op, waar wij op onze beurt weer bestaande of nieuwe initiatieven
mee gaan financieren.’ De laatste jaren zijn diverse goede doelen
ondersteund zoals de Speeltuinvereniging, Vrouwen van Nu en
basisschool de Wezeboom, het Oosterse feest en de Sinterklaasintocht.
Wie als vereniging, organisatie of privé persoon iets wil organiseren
wat in het belang van Oosteinde is, kan een aanvraag bij de
Belangenvereniging indienen. Dit wordt dan beoordeeld.
Wat kunt u inleveren?
Oud ijzer zoals: koper, lood, zink, aluminium, rvs. Wasmachines,
drogers, oude TV, computers, laptops, elektrische gereedschappen,
elektrisch huishoudelijke apparaten, fietsen, elektrakabels, accu’s, cv
ketels, koelkasten en diepvriezers . Dit kan van: 9.00 tot 12.00 uur bij
schildersbedrijf Ensing op het adres Wolddijk 31.
Vragen en contact
Wie vragen heeft kan contact opnemen met de belangenvereniging.
Via e-mail of telefonisch met Edwin Weide 06–23 79 23 29. Wie niet in
de gelegenheid is zijn om de materialen zelf te brengen kan een e-mail
sturen naar: belangenvereniging.oosteinde@gmail.com
Dat het behalve inzamelen ook een sociaal gebeuren is weten de
vrijwilligers ook. Weide: ‘Het zijn vaak bekende gezichten die iets
komen brengen. Even een praatje maken met de mensen dat vinden
we zelf ook belangrijk. Het gebeurd zelfs dat we meerdere keren
per jaar bij dezelfde mensen iets ophalen. Die vinden het gewoon
gezellig dat we even langskomen. En dat doen we met plezier!’. Ook uit
omliggende dorpen weten ze steeds meer de weg naar de oud ijzer en
recycle actie in Oosteinde te vinden.
Inleverdata
Wij verzoeken u rekening te houden met de geldende
coronarichtlijnen. Overige inleverdata: 26 maart, 28 mei, 30 juli, 24
september en 26 november.

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
JANUAORI
Januaori grillig maondtie
Wat heb ie oens toch bracht?
Regen, snei en hagel
Vörst en riem bij nacht
’s Mörgens gladde wegen
’s mangs ok nog met mist
En zomar op een middag
Dacht ik, da’k mij had vergist
‘k leup wat deur ’t hoﬃe
In de leite, in de zun
En daor zag ik nou al
An een tak een nei begun
’s Aovunds bleef ’t langer lochtig
Wolken hadden een mooie kleur
Achter ’t glas leek ’t een silhouettie
Met een kale boom er veur
Zo’n momentie moe’j eem vastholden
Want een störm stek zo wèer op
’t Is goed, dat wij ’t niet veur ’t zeggen hebt
Want dan stund de boel vast op zien kop!

-Janny Kok Wolbers

Oud Papier

WAT GAAN WE DOEN?

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
Gesloten voor publiek i.v.m. coronamaatregelen.Producten
(deels) verkrijgbaar bij Steenbergen brood & banket,
‘t Vershuus, Bezoekerscentrum Dwingelderveld en
‘t Huus met de Belle in Echten.
Kijk voor info op www.zaandplatte.nl
Museumboerderij Pasmans Huus Ruinen
Oosterstraat 16, Ruinen, gesloten, ook voor groepen.
T. 0522 – 472631 of 0522 – 472485
Openingstijden en info: www.stichtinghistorievanruinen.nl
Tourist Info Ruinen
Galerie Femke-Anne
Brink 5 Ruinen, T. 06 143 481 08
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag 11.00-17.00 uur, dinsdag 13.00-17.00 uur
zondag gesloten

RUINEN - De vierde zaterdag van de maand was in december de
25e, eerste kerstdag. Daarom kon toen geen oud papier en karton
opgehaald worden. En een week later of eerder waren geen
vrachtwagens beschikbaar.

Fietstransferium Ruinen
Met Lammechien op fietsavontuur
Dagelijks starten Kloosterstraat 12, Ruinen

Op 29 januari a.s. wordt weer oud papier opgehaald. Het is te
verwachten dat het aanbod dit keer heel groot zal zijn.
Als we dat op de gebruikelijke manier gaan organiseren zal dat niet
lukken: extra werk en vrachtwagens die voortijdig vol zullen zijn.
Er zal daarom een extra vrachtwagen ingezet worden en er staan van
28 tot 31 januari extra containers op de parkeerplaats van de sporthal.

Activiteiten ‘t Neie Punt
Eerste maandag van de maand Repaircafé
Dinsdagavond bridge
Dinsdagavond fotoclub
Woensdagochtend acrylclub
Woensdagavond Popkoor
Donderdagochtend yoga
Donderdagavond yoga

Wat betekent dit voor u?
• Doordat er een extra vrachtwagen rijdt kan het tijdstip waarop uw
container wordt geleegd afwijken van wat gebruikelijk is.
Zet uw container dus tijdig aan de weg.
• Extra bijgeplaatst karton en dozen worden normaal gesproken altijd
netjes meegenomen. Dat kan nu slechts in beperkte mate. Wilt u dus
papier en karton wat niet in uw container kan bewaren tot februari of
zelf in de containers die bij de sporthal staan deponeren?

Oud ijzer en recycle-actie Belangenvereniging Oosteinde
29 januari 09.00-12.00 uur - Inleveren Wolddijk 31 Oosteinde
Oud ijzer zoals: koper, lood, zink, aluminium en rvs.
Wasmachines, drogers, oude TV, computers, laptops, elektrische
gereedschappen, elektrisch huishoudelijke apparaten, fietsen,
elektrakabels, accu’s, cv ketels, koelkasten en diepvriezers.
Info: Edwin Weide 06 237 923 29 of
belangenvereniging.oosteinde@gmail.com

Uw overschot aan papier in de grijze container stoppen kan natuurlijk
ook. Maar dat kost u geld, het levert de
plaatselijke verenigingen minder inkomsten
op en is niet goed voor het milieu.
Alvast dank voor uw medewerking
Dorpsbelangen Rune

Doen in Zuidwest Drenthe
Scan de QR-code of download de app en je bent snel op
de hoogte van de activiteiten- en evenementenagenda in
Zuidwest Drenthe.

14.00-16.00
19.15-22.15
19.30-22.30
10.00-11.30
20.00-22.30
10.30-11.45
19.30-21.00

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

Veelzijdig in verhuur
ice

Naast de gebruikelijke diensten die u van een allround autobedrijf mag
verwachten, zijn wij ook al jarenlang een veelzijdige partner op het
gebied van verhuur van auto’s en bedrijfswagens.

Voordelig & uitgebreide serv

Ook bieden wij mogelijkheden om uw vervoersbehoefte voor een langere periode
op te lossen. Wij hanteren voordelige tarieven en we kunnen u zelfs
op (short)lease basis een auto aanbieden.

9-PERSOONS BUSSEN
PERSONENAUTO’S
OTE
KLEINE EN MIDDELGR
GE
BESTELWA NS

Gaat u op vakantie?
Profiteer van scherpe all-in prijzen inclusief alle kilometers
vrij, allriskverzekering, inzittendenverzekering, pechhulp
voor binnen- en buitenland en eventueel winterbanden
met sneeuwkettingen.

Meppelerweg 3 - Zuidwolde - 0528 37 12 27

wemmenhoveautos.nl

Verhuur | Reparatie | Occasions | Bedrijfswagens | Wasstraat | Professioneel poetsbedrijf | APK-keuringen | Auto-lease

HOOG RENDEMENT GLAS
DUURZAAM EN
ENERGIEBESPAREND

Meer informatie

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

