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Leuke actie van Opvang
IKC ’t Oelebröd

Particuliere Schadeverzekeringen
particulier@ruinen.veldsink.nl
Zakelijke Schadeverzekeringen
zakelijk@ruinen.veldsink.nl
Hypotheken
hypotheken@ruinen.veldsink.nl
Bankzaken RegioBank
bankzaken@ruinen.veldsink.nl

RUINEN - Nu alle scholen en opvanglocaties gesloten zijn, is IKC ’t Oelebröd
veranderd in een noodlocatie om opvang te bieden aan ouders die in de vitale
sector werken. Het team van school en de opvang werken goed samen om
deze opvang zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, maar doen er ook
alles aan om leuke dingen met de kinderen te doen op een dag.

T. 0522 – 472 528

Daarbuiten wordt er ook hard gewerkt om de ouders tips en ideeën te geven
om thuis met de kinderen te doen. Maar ook dingen die de ouders neer
kunnen leggen en waarmee de kinderen zich even kunnen vermaken, zodat de
ouders tijd hebben om te werken. Want deze tijd vraagt veel van ons allemaal.
Om dit te kunnen bereiken ontvangen de ouders die kinderen hebben zitten
op de opvang van 0 tot 4 jaar wekelijks een mail met daarin allemaal tips en
ideeën die aansluiten bij de leeftijd van hun kind. Hierin staan o.a. activiteiten
die uitgevoerd kunnen worden met voorwerpen die in de meeste huishoudens
terug te vinden zijn.

Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen
Maandag t/m vrijdag
open van 09:00 tot 16:00 uur

De reacties daarop zijn ontzettend positief. De leidsters ontvangen elke dag
meerdere mailtjes met complimenten, maar ook prachtige foto’s en filmpjes. Leidster Marije: “Het is prachtig om te
zien hoe de kinderen en ouders genieten van de aangeboden activiteiten. We weten dat het van iedereen veel vraagt
in deze tijd, dus we zijn extra blij dat we ze op deze manier toch een beetje kunnen ondersteunen. We zijn heel trots
op de ouders en de kinderen. We missen de kinderen heel erg, maar kunnen zo toch met ze meeleven en contact
onderhouden.”
Om de ouders en kinderen te bedanken voor hun flexibiliteit, inzet, lieve berichten en prachtige foto’s hebben de
leidsters Marije en Marloes een leuke actie bedacht. Elk kind van 0 tot 4 jaar, die gebruik maakt van de opvang, vond
vandaag een tasje aan de deur. Hierin zaten allemaal leuke dingen om thuis te doen. Samen met de ondernemers
uit Ruinen is het een goed gevuld tasje geworden. Leidster Marloes: “We wilden graag wat meer doen voor de
ouders en kinderen. Daarom hebben we contact gezocht met meerdere ondernemers uit Ruinen. Vele wilden gelijk
meewerken, super dat Ruinen zo’n sociaal dorp is! Zo hebben de Coop, Marskramer, Bakker Steenbergen, Bloemenrijk
en Kinderboekenschrijver Kees Opmeer allemaal meegewerkt. Al hun geleverde spullen zitten in het tasje en erbij
zit een inspiratieboekje vol ideeën om ermee te doen. Het meest bijzondere voor mij is natuurlijk dat mijn vader mee
heeft gewerkt en een mooi verhaal heeft gemaakt voor de peuters. Helemaal omdat mijn kinderen van 6 en 8 jaar de
tekeningen bij het verhaal hebben gemaakt. Zo is het een echt familieproject!”
Nu de maatregelen –op het moment van schrijven- doorgetrokken zijn tot eind april, zijn de leidsters er nog meer op
gebrand de ouders in deze periode te blijven voorzien van leuke en leerzame activiteiten. Ze blijven continu zoeken naar
nieuwe ideeën om het thuisblijven voor zowel de ouders als de kinderen te veraangenamen.
Foto: Marloes Opmeer

Hoog Rendement glas

Duurzaam en Voordelig

Onafhankelijk Advies!
Hypotheken!
Verzekeringen!
Waarom verder zoeken
als u in uw dorp terecht kunt
Westerstraat 54, Ruinen
0522 - 472528
Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.
Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Argenta, Obvion, Aegon
Nationale Nederlanden, RegioBank, TAF, BLG, ING
en vele anderen. 1e gesprek gratis!

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.
Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.
Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

www.hilkobakker.nl

VERHUUR

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

FEMKE ANNE - BRINK 5 RUINEN
galerie kadowinkel workshops en touristinfo
www.femke-anne.nl | 06-14348108
Open: ma wo do vrij za van 9.30 - 17.00 uur
Workshops op afspraak, vanaf 2 personen

Aangepaste
openingstijden nl.
van 12.00 tot 17.00 uur

Nieuwe collectie!

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 6 mei 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 28 april 2020, 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com

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

met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.

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

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Boetiek de Smederije.

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

Bel voor informatie: 0521-593035.
- Uitsluitend kunnen particulieren “Waopenties” (max. 5 regels)
van te koop/gevraagd 2e hands spullen en verloren/gevonden
artikelen gratis plaatsen.
- Druk- en zetfouten voorbehouden.

Belangrijke informatie / service

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 Pesse:
O.B.S. “De Posthoorn”, elke 1e zaterdag van de even maanden
Oud papier Ruinen: elke 4e zaterdag van de maand
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
Fysiotherapeuten Ruinen Reinier & Suzan Schreuder
Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeemtherapie,
Sportblessures, Acupunctuur en Fitness
T. : 472045 www.fysiotherapie-ruinen.nl
Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4 7941 CA Meppel www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.30 tot 11.30 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-55945851
Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie /
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-472400

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
Westerstraat 54 - 7963 BD 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
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl
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

KERKDIENSTEN
I.v.m. het Coronavirus worden kerkdiensten op
een andere wijze aangeboden. Kijk op de
websites van de kerken voor informatie.
Mariakerk Ruinen
pkn-ruinen.nl
Ontmoetingskerk Pesse
pknpesse.nl

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

Hierbij wil ik alle mensen bedanken voor hun kaartjes
en telefoontjes na het overlijden van mijn zoon

Ondersteuning nodig?

FERRY

Laat het ons weten
Tijdens deze coronacrisis is het
extra belangrijk om naar elkaar
om te kijken. Welzijn De
Wolden houdt graag contact

Voor alle benodigde hulp,
zorgen en vragen gerelateerd
aan de coronacrisis, en ideeën
of initiatieven waarmee u
anderen kunt helpen,

met oudere, alleenstaande en
kwetsbare inwoners, mantelzor- neem contact op met het
gers, ouders, jongeren en
Buurtteam via tel. 0528-378686
mensen met financiële
of per mail buurtteam@dewolproblemen.
den.nl.
· Heeft u hulp nodig voor
uzelf of uw gezin,
· Heeft u behoefte aan een
luisterend oor,
· Ziet u dat het bij anderen
niet goed gaat?

Voor alle andere zorg- en
hulpvragen: neem contact op
met Welzijn De Wolden via tel.
0528-378686 of per mail
info@welzijndewolden.nl.

Voor meer over Welzijn De Wolden:
www.welzijndewolden.nl

Mevrouw Uittenbosch
Ruinen, april 2020

Textielinzameling, donatie
aanvragen
DE WOLDEN - In gemeente De Wolden wordt textiel
ingezameld door stichting Sympany. Een deel van de inkomsten
van het ingezamelde textiel geeft de gemeente terug aan goede
doelen binnen de gemeente.
De gemeente wijst de goede doelen aan. Wilt u als goed doel
of instelling een donatie (gift) aanvragen?
Aanvragen donatie
Het aanvraagformulier en alle voorwaarden staan op onze
website onder dewolden.nl/goededoelen. Ook kunt u het
formulier ophalen bij de receptie in het gemeentehuis in
Zuidwolde. De aanvraag kunt u tot 31 mei 2020 insturen.
Aanvragen die na deze datum binnenkomen, worden niet
meegenomen in de beoordeling. Ook moeten alle noodzakelijke
bijlagen bij uw aanvraag worden meegestuurd.

Welzijn de Wolden
ondersteunt
in crisistijd

BRAAND

De wereld lek ien braand te staon. Corona leg het laand
stille. En an de aandere kaante juust niet stille, mar bezunder
drok. Dokters en zusters en al wat mit gezondheidszorg en
verzorging te maken hef löp um het vuur uut de sloffen. En dan
wete wij hier ien het noorden van het laand nog niet eens waor
aj het over hebt. Magt wij hopen det het hier niet zo arg wordt
as ien de zuudelijke pervincies. Die staot ien de braand; daor is
het oorlog. Postbodes hebt het drokker as mit de karstdagen
want aj menaar niet magt opzeuken is een kaortie kriegen
toch een meniere um menaar te laoten weten daj niet vergeten
bint. Bloempies wordt estuurd, videobosschoppen estuurd,
tillefoonties epleegd en de app kreg de meest mooie filmpies
um an menaar deur te sturen. De oldern ien de zorgcentra hebt
het zwaor want op vezite komen kan allent per tillefoon. Het is
raar stille op de straote en wie een tuun hef is dar meer bliede
mit as aans.
Ondanks de braand giet het leven gewoon, now ja, ongewoon,
deur. De veugels hebt het barre drok mit nusten bouwen. Alle
takkies en stroogies ien de tuun muj niet oprumen; det doet
de veugels want die hebt gien bouwmarkt. Een köppel spraon
wil nusseln onder de pannen vlak veur de veurdeure. Daor
hebbe wij even een plaanke ien de geute estopt. Een stop ien
de toegangsstraote want aans hej de hele zomer veugelstront
op de stoepe, de veurdeure en op de roete. En ik weet niet
wat veur samenstelling die flatsen hebt mar ie kriegt ze slecht
van de varve of; het blef een doffe stee. Mar spraon bint loos;
die kreupen van de aandere kaante naor dezölfde stee; daor
mus dus ook nog even een plaankie veur. Want aans hej de
flatsen de hiele zomer nog op oen stoepie liggen. Ze bint now
een meter wiederop an het slepen mit takkies. Det kuj zeen
want daor pikt ze de isolatie vot die tussen de pannen en de
dakplaten zit. Tempex; het lek wel of het esneejd hef, zoveule
witte korrels raomt ze onder de pannen vandaon. Ik hebbe
grote bewondering veur det köppeltie spraon; tweej maol weg
estuurd en toch nog nusseln op det dak.
En an de aandere kaante, de zunnekaante van het huus zit
het dak vol mit nusten van aandere spraon; het lek wel of de
jonge veugels die daor veurige jaoren geboren bint trogge
gaot naor het geboortestekkie. Zeker zeuven nusten onder de
dakpannen. Onder de nokpannen nusselt musken. En vlak veur
de zunnepanelen koert een doeve; die hef nog gien verkering
dunkt oons en perbeert een wieffie te lokken. De nustkassies
die veurige weke schone emeuken bint en opneej een stee ien
de tuun ekregen hebt bint alweer veur de helfte bezet. Stille op
de straote mar drok drok drok is het ien de tuun.
Ik kieke al die drokte ies an en ak good naodeenke dan vien ik
det ik mij schamen mut. Ien de wereld is braand deur Corona.
As ik dizze tekst schrieve lek het haoste det de aanderhalve
meter ofstaand regel resultaot hef. Mar wekenlaank kwamen
zeekenwagens mit dreeje teglieke an bij propvolle zeekenhuzen.
Daor vecht medisch passeneel veur meensenlevens. Dan mut
ik mij schamen; de wereld braandt en ik make mij drok um
veugelflatsen op mien stoepe.

DE WOLDEN – Welzijn De Wolden vindt het in deze tijd
van crisis belangrijk om in contact te blijven met haar
cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers, ouders, jongeren,
mensen met financiële problemen en andere kwetsbare
inwoners. Naast het actief bellen met cliënten, nodigt de
organisatie inwoners uit zelf contact te blijven zoeken als
ze hulp of een luisterend oor nodig hebben.
Vanaf maandag 23 maart is een speciaal belteam van
Welzijn De Wolden actief. Alle cliënten worden gebeld.
Met name ouderen zijn erg blij met het contact. De
meeste mensen blijken zich goed te redden met hulp van
mantelzorgers en buurtbewoners die hulp aanbieden bij
bijvoorbeeld het doen van boodschappen. Ook de bij
Welzijn bekende mantelzorgers zullen actief telefonisch
benaderd worden.
Aandacht voor gezinnen
Nu we langere tijd met elkaar thuis zijn, kunnen
spanningen oplopen. Wanneer ouders zich zorgen maken
over hun kinderen en de thuissituatie kunnen ze contact
opnemen met de maatschappelijk werkers van Welzijn
De Wolden via tel. 0528-378686. Vanuit het Centrum voor
Jeugd en Gezin hebben zij nauw contact met begeleiders
op scholen om te bekijken waar gezinnen mee geholpen
kunnen worden. Wanneer mensen zorgen hebben over de
veiligheid in thuissituaties, dan kunnen zij dit melden bij
Veilig Thuis Drenthe, tel. 088-2460244.
Hulp via het Buurtteam
Welzijn De Wolden is ook vertegenwoordigd in het
Buurtteam die spreekt met inwoners die vragen of
hulp nodig hebben, of mensen die anderen hulp
willen bieden. Ze verzamelen alle initiatieven die in de
gemeente ontstaan om aanbieders van hulp te koppelen
aan bestaande organisaties. Zo zijn er al veel diensten
aangeboden om boodschappen te doen en bezorgen,
tuinwerkzaamheden te doen en te koken. Er zijn onder
andere verzoeken binnengekomen om muziek te
maken voor ouderen in zorginstellingen, voor hulp bij
administratieve zaken en regelmatig telefonisch contact.
Contact
Voor alle benodigde hulp, zorgen en vragen gerelateerd
aan de coronacrisis, en ideeën of initiatieven waarmee je
anderen kunt helpen, neem contact op met het Buurtteam
via: tel. 0528-378686 of per mail buurtteam@dewolden.nl.
Voor alle andere zorg- en hulpvragen, kan contact worden
opgenomen met Welzijn De Wolden, ook als zaken niet
acuut zijn, maar wel lastig of verontrustend. Neem contact
op via tel. 0528-378686 of per mail
info@welzijndewolden.nl.

VRAAG
Uitkijktoren
Aan het Witteveen nabij de huidige camperplaats van De
Wiltzangh stond van ongeveer 1955 tot 1963 een houten
uitkijktoren; vooral bedoeld als uitkijkpost bij eventuele
bos- en heidebranden. De betonnen fundamenten voor de
vier hoekpalen zijn nog aanwezig.
Heeft u informatie over die toren en weet u of er een
afbeelding van die toren is?
Mail uw informatie naar albertmiddelveld@icloud.com

Bij Prima Life nu digitale
fysiotherapie en fitness
RUINEN - Voor alle beroepsgroepen is het momenteel zoeken
naar mogelijkheden om alles draaiende te houden. Nu door
de Coronaperikelen fysiotherapie niet op reguliere wijze kan
worden uitgevoerd, is er door de medewerkers van Prima Life
gezocht naar een manier om mensen met klachten toch te
kunnen helpen. Volgens Mart Kruithof, fysiotherapeut bij Prima
Life, kan fysiotherapie gewoon doorgaan maar dan natuurlijk
wel op een andere manier, namelijk digitaal.

4 en 5 mei 2020
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is.
In heel Nederland, en dus ook in Ruinen, zijn er diverse
initiatieven ontplooid om extra aandacht aan dit feit te
geven. Helaas zullen deze initiatieven geen doorgang
vinden door de coronacrisis.
Dorpsbelangen Rune is als organisatie verantwoordelijk
voor de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei in Ruinen.
En dit jaar was er op 5 mei een activiteit gepland dat
onderdeel uitmaakt van een serie activiteiten in de
gemeente De Wolden. Zoals eerder vermeld kunnen
deze activiteiten geen doorgang vinden op de manier
zoals u gewend bent (4 mei) en zoals Dorpsbelangen
Rune voor ogen had (5 mei). De activiteit die op 5 mei
gepland stond komt geheel te vervallen voor dit jaar
en voor 4 mei komt een aangepast programma zoals
hieronder vermeld staat.

Gemeente De Wolden

In verband met het heersende Coronavirus heeft het
gemeentebestuur van De Wolden besloten een centrale
herdenking in Zuidwolde te organiseren, welke voor
inwoners van De Wolden live via DNO Media te volgen is.
Burgemeester De Groot zal hier een toespraak houden
en er zullen twee kransen gelegd gaan worden. Ook zal
The Last Post ten gehore gebracht gaan worden.

Ruinen

In Ruinen zal door één vertegenwoordiger van
Dorpsbelangen Rune na 8 uur een krans gelegd worden
nabij de Mariakerk. Tevens zullen één vertegenwoordiger
van de Vrouwen van Nu en één vertegenwoordiger
van Stichting Joods monument gevraagd worden om
hetzelfde te doen. Er zullen geen toespraken worden
gehouden, het taptoesignaal en het Wilhelmus worden
evenmin gespeeld en conform de richtlijnen van het
RIVM vraagt Dorpsbelangen u om niet aanwezig te zijn
op de Brink.
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.

Namens Dorpsbelangen Rune
Marnick Pinxterhuis

Dorpsbelangen Rune - Oosterstraat 48 - 7963 AD Ruinen
info@dbrune.nl - www.dbrune.nl

Contactberoepen zijn momenteel niet toegestaan. Daarom
behandelen de fysiotherapeuten van Prima Life nu op afstand.
Mensen kunnen bellen naar de praktijk met vragen maar
ook wanneer zij klachten ervaren. Er is altijd een therapeut
aanwezig die hen te woord kan staan. Als het nodig blijkt kan
er een adviesgesprek ingepland worden. Bij Prima Life wordt
er nu op afstand behandeld via beeldbellen, via een telefonisch
consult of via de mail. Advies kan via de webcam gegeven
worden en de eventuele te volgen schema’s en oefeningen
worden digitaal verstuurd via mail.
De digitale oefeningen zijn voorzien van een inleidingsfilmpje,
zodat goed te zien is hoe de oefening correct kan worden
uitgevoerd. Veel van deze filmpjes worden door de
fysiotherapeuten of fitnessinstructeurs van Prima Life zelf
gemaakt. Soms betreft het een standaard filmpje, maar om
goed contact houden met alle cliënten, wordt er geprobeerd
zoveel mogelijk videomateriaal zelf te ontwikkelen.
Ook mensen die acute klachten ervaren en nog nooit in
behandeling zijn geweest bij Prima Life, kunnen bellen naar
de praktijk. Op deze manier kunnen de mensen de zorg die
ze nodig hebben toch krijgen. Er volgt dan eerst een digitale
intake. Door fysiotherapie op deze wijze uit te voeren kan Prima
Life toch voldoen in de behoefte van mensen wat in deze tijd
erg belangrijk is.
Prima Life heeft een locatie in Ruinen en twee locaties in
Meppel. Naast fysio is het onder normale omstandigheden ook
mogelijk om te fitnessen in de praktijk. Momenteel gaat ook dat
digitaal. Klanten kunnen een persoonlijk trainingsschema en of
een voedingsschema aanvragen, zodat zij thuis kunnen werken
aan hun gezondheid en weerstand. Van deze mogelijkheid
wordt al veel gebruik gemaakt. Daarnaast worden er live
trainingen aangeboden waar ook live op gereageerd kan
worden. Op deze manier blijft het groepsgevoel bestaan en is
er toch contact binnen de hechte sportgroepjes van Prima Life.
Dit wordt ook als erg prettig ervaren omdat het sociale contact
momenteel in het dagelijks leven toch minder is dan normaal.
Op de foto: Mart Kruithof | Foto© Peter ter Steege

BLIJF OP DE HOOGTE
RUINEN - Evenementen en activiteiten zijn door het Coronavirus Covid-19 in ieder geval tot 1 juni
a.s. verboden, daarom komt de pagina ‘Wat is er te doen in Ruinen’ tot nader bericht te vervallen.
Er worden ook in Ruinen misschien mooie initiatieven genomen die een plaatsje verdienen in ’t
Ruunder Waopen. Denkt u iets bijzonders te doen in deze tijd, laat het de redactie weten. Wij
schenken hier graag aandacht aan in ’t Ruunder Waopen. Heeft u een mooi gedicht geschreven,
wilt u iemand in ’t zonnetje zetten? Schrijf uw ervaringen op en mail ze naar de redactie:
ruunderwaopen@hotmail.com
Voor informatie over Ruinen kunt u ook terecht op de websites of fb-pagina’s van
www.ruinenalert.nl, www.ruinen.nl en www.dorpshuisruinen/activiteiten
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Kringloop
het hooglied van de merel stemt me vrolijk
zijn zang bezorgt gevoelens van geluk

3 kunstgrasvelden in
De Wolden
DE WOLDEN - Ondanks de corona gaan er gelukkig
ook nog veel projecten door. Zo worden er in De
Wolden drie kunstgras voetbalvelden aangelegd: in
Ruinen, De Wijk en Ruinerwold.

van leven wat maar zorgeloos lijkt door te gaan
al lijkt ons daaglijks leven nóg zo druk
de lenteregen parelt langs de ramen
‘k wou dat ik lekker buiten spelen kon
en dat gaat vast vandaag ook nog wel lukken
want in de wolken spelen stralen van de zon
het kuiken dat alweer met moeder eend zwemt
de tuin krijgt weer opnieuw een groene tint
‘t is net alsof wat ‘s winters schijnbaar dood was
een nieuwe cyclus in ‘t bestaan begint
Pieter Mulderij

Ondanks dat enkele leveranties wat zijn vertraagd
werkt Domo Sportsgrass in samenwerking met de
clubs hard aan de drie velden.
VV Wacker de Wijk
In de Wijk is inmiddels het volledige speelveld
ontgraven en wordt er binnenkort begonnen om de
drainage aan te leggen. Eind april, begin mei zal het
kunstgras aangebracht worden.
VV Ruinerwold
In Ruinerwold is net begonnen met het ontgraven van
het speelveld. De verwachting is dat medio mei of
eind mei het kunstgras er ligt.
VV Ruinen
Het nieuwe veld in Ruinen is enkele weken geleden
goedgekeurd door ISA sport en is opgeleverd.
De eerste gebruikers zijn positief! Zodra de
omstandigheden het toelaten is het veld beschikbaar
voor trainingen en wedstrijden.

TESTAMENT MAKEN?

Ons kantoor is geopend voor besprekingen en
voor de ondertekening van akten.
Wij volgen daarbij de richtlijnen die het
RIVM heeft gesteld in verband met het
Corona-virus.
Wij bieden u daarnaast de mogelijkheid
voor telefonische besprekingen en voor
audio-visuele besprekingen.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen
kunnen akten op ons kantoor
worden ondertekend.

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:

Stotijn

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
Aangepaste actie i.v.m. Coronavirus

GERANIUMACTIE
Per stuk € 1,75 / 8 stuks € 12,00

Bestellen via

Hendrik Smid
T 06 228 443 84 of 0522 472 344
Harry Zegeren
T 06 511 213 97
Hubo tuin & park T 0522 471 581
Wij bezorgen uw bestelling vanaf 18 april a.s. op woensdag of zaterdag

Uw bestelling afhalen is tevens mogelijk bij
Hubo tuin & park, Voor de Blanken 3 Ruinen
Kwekerij Ruunderdiek, Meppelerweg 62 Ruinen
Bent u donateur of wilt u donateur worden?
De donateurskaarten worden in het najaar bij u bezorgd

