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Wat lees je zoal in deze 
uitgave?
• Judoworkshops Jigoro Kano Ruinen
• Kiek! door Jans Schulting
• Nieuws van DB Rune
• Column van JOS
• Oud Papier
• Gedicht door Janny Kok-Wolbers
• Wat gaan we doen?

De volgende uitgave is 
9 maart 2022
Aanleveren materiaal uiterlijk 
1 maart  2022, 17.00 uur
info@ruunderwaopen.nl

Judoworkshops
Jigoro Kano Ruinen

● Particuliere schadeverzekingen
● Zakelijke schadeverzekeringen
● Hypotheken
● Bankzaken - RegioBank

Brink 41 7963 AB Ruinen
maandag t/m vrijdag

open van 09.00 tot 16.00 uur

T  0522  47 25 28

W www.veldsink.nl | E ruinen@veldsink.nl

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

RUINEN - In maart organiseert 
judovereniging Jigoro Kano in 
Ruinen vier superleuke workshops 
over valtechnieken, weerbaarheid, 
balans en respect. Tijdens deze gratis 
workshops leer je van judotrainer 
Rezin vaardigheden waar je je hele 
leven plezier van hebt. De workshops 
worden gegeven in sporthal De Marse 
op de donderdagmiddagen 3, 10, 17 
en 24 maart, steeds van 14.30 – 16.00 
uur. Deze workshops worden mogelijk 
gemaakt door fi nanciering vanuit 
het Sportakkoord van gemeente De 
Wolden. Meer informatie vind je op de 
website www.actiefnaschooltijd.nl. 

Valtechnieken
Goed kunnen vallen zonder je te bezeren 
is een onderdeel van judo maar is ook heel 
handig bij bijvoorbeeld buiten spelen, 
fi etsen of keepen bij voetbal. Tijdens de 
eerste workshop op 3 maart leer jij hoe 
je zo kunt vallen dat je jezelf beschermt 
tegen ernstig letsel.

Weerbaarheid
Hoe sterk sta jij in je schoenen? Wat doe 
je als iemand met je begint te vechten? 

Tijdens de tweede workshop op 10 maart 
leer jij hoe je jezelf behendig en beheerst 
kunt verdedigen.

Balans
Om bij judo niet in een houdgreep 
genomen te worden is het belangrijk om 
goed je balans te bewaren. Maar dat is 
het niet alleen tijdens een judowedstrijd! 
Tijdens de derde workshop op 17 maart 
leer jij hoe je stevig staat en blijft staan, 
ook in onverwachte situaties.

Respect
Waarom groeten judoka’s elkaar voordat 
ze met een wedstrijd beginnen?
En waarom noem je de judoka tegen 
wie je vecht je partner en niet je 
tegenstander? Respect is heel belangrijk 
bij judo. Hoe dat zit leer je tijdens de 
vierde en laatste workshop op 24 maart. 
Zo ervaar je zelf hoe judo voelt en werkt.
Na afl oop van iedere workshop ga je naar 
huis met een diploma op zak en natuurlijk 
een leuk aandenken! De workshops 
kunnen apart of alle vier gevolgd worden. 

Aanmelden kan via info@jigorokano.nl 

©Jans Schulting



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

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

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

●SCHOORSTEENVEGEN●
●GLASWASSEN TRADITIONEEL EN OSMOSEMETHODE●

●GEVELREINIGEN EN IMPREGNEREN●
●DIEPTEREINIGEN GROOTKEUKENS●

●LINOLEUM VLOEREN POLYMEREN/BEHANDELEN●
●REINIGEN EN CONSERVEREN KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN●

●PLANMATIG ONDERHOUD●
●ONTKALKING SANITAIR●
●HOGEDRUKREINIGING●

●HOOGWERKERVERHUUR MET MACHINIST●
●INTERNE VERHUIZING●
●LEVEREN HANDYMAN●

●REINIGEN ALLE HARDE VLOEREN● 
O.A. TEGELVLOEREN, PVC-VLOEREN, ENZ.

●NANOBEHANDELINGEN●

Echtenseweg 13A ● 7909 HV Hoogeveen
T. 0528 251 504

www.verschoma.nl ● info@verschoma.nl

de nieuwe

druppelt
binnen!

VOORJAARSCOLLECTIE 



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

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

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

WAAR MOET IK ZIJN?BELANGRIJKE EN ZAKELIJKE INFORMATIE

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

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 huidoneff 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 / fi 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
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

* 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



KIEK! JANS SCHULTING

veel water in NP Dwingelderveld
Zo houden ze in Meppel de voeten droog...
Jans Schulting trok de laarzen aan en ging er met zijn 
camera op uit. Nog meer foto’s zien?
Kijk op de facebookpagina van Jans Schulting 06-29047309  •  gvansleen@outlook.com

Uitvaartzorg Gea van Sleen
�edreven, �igen, �lert

Wilt u informatie of is een voorgesprek
wenselijk, stuur een mailtje en u krijgt

binnen 24 uur een reactie.
Melden van een 
overlijden kan 

24 uur
per dag

Bedankt!
Eind november werd ik, Jantien,

getro� en door een hersenbloeding.
Vooruitgang gaat langzaam maar gestaag.

Graag willen wij via deze weg iedereen bedanken
voor alle belangstelling in welke vorm dan ook.

Wij zijn aangenaam verrast!

Hartelijke groet,
Jantien en Harm Tissingh

Wij zijn met spoed op zoek naar

VRIJWILLIGE MAALTIJDBEZORGERS
voor Ruinen en omgeving

U rijdt 1x per ongeveer drie weken
gedurende een week dagelijks, vanaf 11.15 uur
à 11.30 uur. Het neemt per dag ongeveer een 
uurtje in beslag. Men rijdt met eigen auto en de 
benzine wordt vergoed.

Ook kunnen wij hulp gebruiken bij andere
activiteiten

Meer weten en verkennen wat de
mogelijkheden zijn?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op
met Janneke Schieving,

adviseur informele zorg en welzijn

WIE KOMT ONS HELPEN?

Bel: 06 519 021 54 | mail: j.schieving@zzwd.nl

Maak uzelf
en ee n an der blij!



ColumnJOS

NEUDIG
De oplochting is groot; de kappers magt weer knippen en de 
winkels bint weer lös. En as de besmettings niet argers wordt 
as now dan kan alles wel ies weer "gewoon"wezen. Het meeste 
verlange wij naor het verenegingsleven; het zaalgebeuren 
zogezeid. Waor aj weer een meense spreekt en waor aj heurt wie 
er zeek is zodet ie een kaortie kunt sturen. Det de winkels weer 
lös bint mak de straoten weer drok; niks gien gereis meer naor 
Antwarpen mar aj een dag uut wilt um kleraozie of aander spul 
te kopen  kan det ien eigen laand. 

Ik zee mij niet gauw een dag naor Amsterdam of Grönning 
gaon. As ik wat neudig hebbe en ik wil er samen mit mien 
kerel wel ies een dag op uut dan is zien vraoge: kuj det ien 
Rune niet kopen?  Hij viendt het onzin um te reizen veur 
alles wat aj hier ook kunt kopen. En det wij vrouwen geern 
ies magt "sneujen"tussen grote rekken mit spul is veur hum 
onbegriepeluk. Hij holt gewoon niet van winkelen of het mut 
zuk mooi weer wezen daj de meeste tied op een terras zit bij 
zo'n tocht naor de stad.

Ooit, ik zöl haoste zeggen ien een veurig leven...toen hij nog 
wel ies mit wol... ware wij tweejbeiden ien Ikea. Hij mit tegenzin, 
ikke barre neejschierig naor die neeje winkel waor..zo wordt 
ezegd..altied wat neejs te bekieken is. Jonge jonge..wat een 
glaswark, serviezen..spul veur ien de keuken, beddegood, 
kasten. taofels, neum mar op. De neejste kleuren en de neejste 
modellen. Toen ik een mooie kleine taofel anwees (geschikt veur 
bridgen) bromde mien echtgenoot det wij taofels zat hebt. Is 
ook zo.  Ik zage mooie pannen (kuj ien Rune ook kopen) mooi 
tuungereedschop (kuj ien Rune ook kopen..hoej t ook niet mit 
te slepen) en..narrig eworden van zoveule tegenzin, kocht ik een 
grote puute mit zweedse koekies. Kuj ien Rune NIET kopen. 

Het is altied al een hele toer mien man weg te kriegen uut zien 
eigen steegie. De caravan stiet te dromen ien de schure umdet 
corona heerste. Wij fi etst veule deur de coronabeparkings. 
Achter op de auto hebbe wij ook wel zo'n rek waor de fi etsen op 
past zodet ie ies ien een hele aandere umgeving fi etst. Mar mit 
de mooie zomerdagen die wij ehad hebt was het hier ook mooi. 
Een fi etstocht over de heide; aj deepe aodemt en wegdroomt 
kuj het geveul kriegen det ie wied weg, op de Veluwe of zo, an 
t peddelen bint. En het Woldenpad hén en het Commissaris 
Cramerpad trogge dan kuj ook net zo good ien de bossen van 
Ommen wanen. En ik weet niet hoe het aandere fi etsers egaone 
is; ien dizze tied hebbe wij weggies ontdekt waor wij nog nooit 
ewest waren. En wij weet ien de hele regio waor ze de lekkerste 
ijsco's hebt. 

Meensen wat wone wij ien een mooie umgeving. Ien feite hef 
mien man wel geliek; aj ‘s morrengs begunt mit een koppie thee, 
een brokkie en een lepel tevredenheid dan kuj de hele dag oen 
zegeningen tellen.

Ik musse een neej ofwaskwassie hebben, ja...die bestaot nog... 
En weer hef e geliek.. Aoste al wat aj neudig hebt... kuj ien 
Ruune kopen.

Nieuws van DB Rune
RUINEN - Toen de gemeente Ruinen opging in de nieuwe grotere 
gemeente De Wolden ontstond de behoefte duidelijk voor de 
Ruiner belangen op te komen. Dorpsbelangen Rune is in 1998 
opgericht als vereniging die zich ten doel stelt ‘de belangen 
van de inwoners van het dorp Ruinen en directe omgeving 
te behartigen’. Dat doet de vereniging door ‘het bepleiten en 
verdedigen van de belangen bij de daarvoor in aanmerking 
komende instanties en instellingen.’

DB Rune heeft een aantal vaste ‘taken’ zoals het coördineren van 
de oud papier inzameling, de organisatie van de 4 mei herdenking 
en het onderhoud van de Ommetjes (wandelingen rond het 
dorp). Een belangrijke rol is het signaleren van ontwikkelingen 
en deze stimuleren of juist tegengaan. Voor de gemeente en 
voor inwoners is DB Rune een aanspreekpunt. Vorig jaar is de 
Dorpsvisie vastgesteld. Die kunt u op de website van DB Rune 
vinden. Inmiddels is een werkgroep Wonen gestart. Deze werkgroep 
onderzoekt wat gedaan kan worden om in Ruinen snel meer 
woonruimte beschikbaar te krijgen. Een werkgroep verkeer is aan 
de slag gegaan en richt zich eerst op het centrum. Een werkgroep 
Groen is ook begonnen en bekijkt wat aan we kunnen doen om 
Ruinen ‘groener’ en meer biodivers te maken. In samenwerking met 
Landschapsbeheer Drenthe is recent een bijeenkomst georganiseerd 
voor de vele groepjes die in Ruinen actief zijn op het gebied van 
Landschapsbeheer. Waar zij elkaar kunnen versterken is dat winst 
voor iedereen.

Een ander aandachtspunt was het idee van de gemeente om de 
inzameling van oud papier te veranderen (lees: verslechteren). Dit 
is even uitgesteld maar houdt onze aandacht. Dit geldt ook voor de 
(trage) ontwikkelingen rond de oversteek van de N375 bij Gijsselte 
en het nog steeds niet gerealiseerde laatste stuk van het fi etspad 
naar Echten. De ontwikkelingen rond Landclub Ruinen/de Wiltzangh/
EuroParcs hebben uiteraard ook de aandacht.
De leden zijn in de afgelopen weken weer door middel van een 
beknopte nieuwsbrief bijgepraat.

Uw goede ideeën kunt u kwijt op info@dbrune.nl. of bespreken met 
een van de bestuursleden. Als Ruinen u ook lief is en u nog geen lid 
bent, kunt u dat ook eenvoudig worden 
voor slechts € 7,50 per jaar. Op de website 
vindt u een aanmeldformulier maar bellen 
of mailen kan natuurlijk ook.

Dorpsbelangen Rune

YES! We kunnen weer wat doen!
REGIO - Nu de laatste coronamaatregelen als sneeuw voor de zon 
zijn verdwenen en er weer activiteiten en evenementen worden 
georganiseerd wil je natuurlijk snel op de hoogte zijn en blijven.En of je 
nu actief wilt genieten van de natuur of een evenement/activiteit wilt 
bezoeken, onze omgeving is natuurlijk de beste plek om je vrije tijd te 
besteden. 
Met de QR-code of de handige app ben je snel op de hoogte van de 
activiteiten- en evenementenagenda in  Zuidwest Drenthe. 

DOEN IN
ZUIDWEST DRENTHE



KERKDIENSTEN

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

De volgende uitgave verschijnt

WOENSDAG 9 maart 2022
Aanleveren advertenties en kopij uiterlijk

dinSDAG 1 maart 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 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

Zondag 27 februari
Mariakerk 10.00 uur ds. T.J. Braam
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. G. van Vulpen

Zondag 6 maart
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Woensdag 9 maart - Biddag voor gewas en arbeid
Ontmoetingskerk Pesse 19.30 uur ds. J.M.T. Paas-Feenstra

Zaterdag 12 maart 
‘t Neie Punt 18.30 uur mevr. G. Bijl

Zondag 13 maart
Mariakerk 10.00 uur ds. M. Boersma
Ontmoetingskerk Pesse 9.45 uur Sonarbijeenkomst
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur dhr. M. de Vries

E.e.a. onder voorbehoud van wijzigingen

SNEIKLOKKIE

Ie klein wit prugeltien
Wel had dat nou al dacht
Ie stikt ’t koppie al boven de grond
’t begun van ’t veurjaor, waor wij op wacht.

Dat mooie witte klokkie
Komp februari al tegemoet
Zo teer en toch al bluiend
Dat döt oens zeker goed.

Ok de krokus döt al zien best
En de narcis, tulp en hyacint
Mar moet nog even wachten
Tot ze zowied as ’t klokkie bint.

De natuur, wat ku’j er van genieten
Aj er tenminste oog veur hebt
Geniet er van wanneer ’t kan
Veurdat het wèer is verlept!

  -Janny Kok Wolbers

Oud Papier in januari
RUINEN - Oud papier wordt in onze gemeente ingezameld door 
vrijwilligers. Verenigingen uit ons dorp leveren bij toerbeurt 
vrijwilligers die dit doen. Dorpsbelangen Rune coördineert dit en 
de opbrengst van het papier komt de verenigingen ten goede. 
Voor veel clubs is dit een niet onbelangrijke inkomstenbron 
waardoor de contributie laag kan blijven. In december viel de 
ophaaldag van oud papier op eerste kerstdag. Toen kon dus niet 
ingezameld worden en op een andere dag waren geen vrachtauto’s 
beschikbaar. 

Te verwachten viel dus dat het aanbod in januari groot zou zijn. Er werd 
daarom een extra vrachtauto ingezet en WTC zette extra vrijwilligers in. 
Normaal wordt een bijgeplaatste doos als service ook meegenomen. 
Maar dit keer kon dat niet gegarandeerd worden. Daarom werden ook 
twee grote containers geplaatst waarin u papier en karton kon doen 
dat niet in uw eigen papierbak paste. Dit vereiste allemaal veel overleg 
en geregel. De vrachtauto’s raakten tijdens hun gebruikelijke route 
sneller vol en delen van routes moesten dus door een andere ploeg 
overgenomen worden. Dat ging niet altijd goed waardoor twee (delen 
van) straten helaas zijn overgeslagen. 

Extra vervelend, omdat de grote containers op zaterdag ook helemaal 
vol kwamen. Twee maal is de inhoud met een grote kraan nog 
aangedrukt maar meer kon er echt niet in. Op deze ene dag is maar 
liefst ruim 36 ton papier en karton opgehaald inclusief 80 m3 in de 
containers! Op zichzelf een forse prestatie waar we niet ontevreden op 
terug kunnen kijken. Voor de bewoners waar helaas niets opgehaald 
werd kon geregeld worden dat dit de week erna alsnog gebeurde. Het 
is een beetje treurig dat sommigen blijkbaar verwachten dat een berg 
half lege dozen en/of nauwelijks ingepakte kranten en folders wel door 
dorpsgenoten als vrijwilliger afgevoerd zullen worden.
Gelukkig zijn dat uitzonderingen. 

Wanneer u papier of karton bij uw container plaatst moet dat goed 
gebundeld zijn. Dan is het voor de vrijwilligers goed te hanteren en 
wordt zwerfafval voorkomen. 
Fijn dat velen in januari hun extra aanbod zelf naar de containers 
brachten of goed compact verpakt aan de weg zetten. 
Met elkaar is een forse klus geklaard waar Ruinen beter van wordt.

Mar moet nog even wachten
Tot ze zowied as ’t klokkie bint.

De natuur, wat ku’j er van genieten

Ok de krokus döt al zien bestOk de krokus döt al zien best
En de narcis, tulp en hyacint
Mar moet nog even wachten

De natuur, wat ku’j er van genieten
Aj er tenminste oog veur hebt
De natuur, wat ku’j er van genietenDe natuur, wat ku’j er van genietenDe natuur, wat ku’j er van genieten

Geniet er van wanneer ’t kan
Veurdat het wèer is verlept!

Janny Kok Wolber

De natuur, wat ku’j er van genieten
Aj er tenminste oog veur hebt
Geniet er van wanneer ’t kan

Dat mooie witte klokkie
Komp februari al tegemoet
Zo teer en toch al bluiend
Dat döt oens zeker goed.

Ok de krokus döt al zien best
En de narcis, tulp en hyacint
Mar moet nog even wachtenMar moet nog even wachtenMar moet nog even wachten
Tot ze zowied as ’t klokkie bint.
Mar moet nog even wachten
Tot ze zowied as ’t klokkie bint.

De natuur, wat ku’j er van genieten
Aj er tenminste oog veur hebt
Geniet er van wanneer ’t kan
Veurdat het wèer is verlept!

Tot ze zowied as ’t klokkie bint.

Dat döt oens zeker goed.

Ok de krokus döt al zien best
En de narcis, tulp en hyacint
Mar moet nog even wachten

Dat döt oens zeker goed.

Ok de krokus döt al zien best
En de narcis, tulp en hyacint
Mar moet nog even wachtenMar moet nog even wachten
Tot ze zowied as ’t klokkie bint.

En de narcis, tulp en hyacint
Mar moet nog even wachten
Tot ze zowied as ’t klokkie bint.Tot ze zowied as ’t klokkie bint.

De natuur, wat ku’j er van genieten
Aj er tenminste oog veur hebt
Geniet er van wanneer ’t kan

-Janny Kok Wolber

De natuur, wat ku’j er van genieten
Aj er tenminste oog veur hebt
Geniet er van wanneer ’t kan
Veurdat het wèer is verlept!

Janny Kok Wolber

De natuur, wat ku’j er van genieten
Aj er tenminste oog veur hebt
Geniet er van wanneer ’t kan
Veurdat het wèer is verlept!

De natuur, wat ku’j er van genieten

Ok de krokus döt al zien best
En de narcis, tulp en hyacint
Mar moet nog even wachten



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

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

Korenmolen de Zaandplatte 
Geopend voor publiek. U bent van  harte welkom om de molen 
te bezichtigen. Zaterdag 9.30-13.00 uur, in juli en augustus ook 
dinsdag en donderdag van 13.00 - 16.00 uur.
Toegang gratis. Diverse meelproducten te koop en een grote 
sortering 2e hands boeken voor slechts € 1 per stuk.
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

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

Activiteiten ‘t Neie Punt
Eerste maandag van de maand Repaircafé 14.00-16.00
Dinsdagavond bridge   19.15-22.15
Dinsdagavond fotoclub   19.30-22.30
Woensdagochtend acrylclub   10.00-11.30
Woensdagavond Popkoor    20.00-22.30
Donderdagochtend yoga   10.30-11.45
Donderdagavond yoga   19.30-21.00

Oud ijzer en recycle-actie Belangenvereniging Oosteinde
26 maart 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

!

HUISGEMAAKTE SNERT
Vorige week heeft onze keukenbrigade weer

heerlijke snert gemaakt.  Deze eigengemaakte snert
wordt bevroren verkocht en een liter snert kost € 7,50. 

U kunt de snert afhalen aan de zaak.

Zaterdag 5 maart 20.30 uur 

MUZIEKBINGO
Net als een gewone Bingo, maar dan met muziekfragmenten. 

In verschillende rondes kun je leuke prijsjes winnen.
Daarbij mag er natuurlijk ook meegezongen worden met de 

geluidsfragmentjes.  Er worden 4 rondes gespeeld, elke ronde 
kost € 2,50.  Deze Muziekbingo wordt gepresenteerd door 

Mr.Smart.  Inloop vanaf 20.00 uur.  We starten om 20.30 uur.

Zondag 6 maart 

MTB MARATHON 
RUINEN 

WTC Ruinen organiseert wederom de Mountainbikemarathon.  
Doe jij ook mee en � ets jij ook door Café Hees?

Zaterdag 2 april 20.30 uur

KERST/PAASLOTERIJ
Aangezien vorig jaar vanwege de coronapandemie onze 

kerstloterij in december niet door kon gaan,
organiseren wij deze loterij nu in april. 

De hoofdprijs van deze Kerst/Paasloterij is € 300,=. 
De 2e prijs is € 200,=  en de 3e prijs is € 100,=.

Daarnaast zijn er nog diverse andere leuke prijzen te winnen. 
De verkoop van de loten is inmiddels gestart, daarbij wordt 

deze avond “extra” opge� eurd door gezellige muziek van
de Amsterdamse entertainer Han Holland.

Zondag 17 april - 1e paasdag - 20.30  uur

AMSTEL VEILING
De Amstel Veiling bestaat uit entertainment in de vorm 
van zang en enkele veilingronden. Bij aankoop van een 

consumptie ontvangt u van Café Hees een veilingbiljet. Met 
deze biljetten kunt u dan later op de avond bieden op de te 
veilen Amstel gadgets. Deze Amstel Veiling wordt wederom 

gepresenteerd door de veilingmeester Hans Meurs.

MEDEWERKERS GEVRAAGD
Voel jij je aangetrokken tot de horeca en zou jij graag in de 
keuken, de bediening, de schoonmaak of in het café willen 

werken? Reageer dan op deze oproep! We zoeken enthousiaste 
medewerkers uit allerlei leeftijdsgroepen, zowel vaste krachten 
als vakantie / weekendmedewerkers. Het aantal te werken uren 

kunnen we samen bespreken.  Kortom, ben jij � exibel en houd je 
van een omgang met mensen, reageer dan op deze vacatures via 

info@cafebrinkzicht.nl of bel met 0522 471236 



Meer informatie
www.lensenschilders.nl

T 0522 26 26 44
info@lensenschilders.nl

HOOG RENDEMENT GLAS

DUURZAAM EN

ENERGIEBESPAREND


