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Actium plaatst ‘Praotplaots’ bij
woonzorgcomplexen
RUINEN - Op maandag 11 mei jl. plaatste Actium bezoekcabines bij zeven
woonzorgcomplexen voor ouderen in Drenthe. In deze ‘Praotplaots’
kunnen bewoners op een veilige manier bezoek ontvangen. Een hart
onder de riem voor de ouderen en hun familie die elkaar al een hele tijd
niet kunnen ontmoeten.
De ‘Praotplaotsen’ staan bij ’t Beurtschip in Smilde, de Ceresstate in
Assen, de Jan Thijs Seinenhof in Diever, Dunninghe in De Wijk, ‘t Neie
Punt aan de Jan Wieringaweg in Ruinen, de Hofweg-Molenweg in
Havelte en bij De Weyert in Dwingeloo. De plaatsing is in goed overleg
met de zorginstellingen gedaan. Wij zorgen ervoor dat deze speciaal
ontwikkelde cabines voor zorginstellingen vier weken blijven staan. De
organisaties zorgen zelf voor de inrichting en de planning.

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

Samenwerking
Interim bestuurder Actium Marcel van Halteren: ‘We werken altijd nauw samen met deze zorgorganisaties.
Tijdens de coronacrisis is er extra veel contact. We helpen waar we kunnen. Veel ouderen en hun familie hebben
het moeilijk omdat zij elkaar niet mogen ontmoeten. Samen met de zorgorganisaties bieden wij hen graag de
komende vier weken de mogelijkheid om toch bezoek te ontvangen. Een aantal gemeenten en zorgorganisaties
heeft al aangegeven dat zij een verlenging van deze periode samen gaan betalen, dat is toch prachtig!’ ‘De
‘Praotplaots’ gaat zeker veel gebruikt worden’, zegt Jan Blaauw (regiomanager Noorderboog). ‘Het is mooi om
te zien hoe onze bewoners uitkijken naar persoonlijk contact met hun familie. Dat is iets dat zij erg missen.’
Aandacht voor oudere huurders
‘In deze periode ontstaan meer spontane ideeën richting
oudere huurders’, vertelt Marcel. ‘Onze medewerkers
gingen op pad met een draaiorgel, stuurden kaartjes
om persoonlijk contact op te nemen, kwamen met een
foodtruck naar een woonzorgcomplex en brachten
frisse voorjaarsplanten als aankleding van het terrein.’
Foto: Actium

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

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

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

In verband met de

Coronacrisis 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.

Stotijn

notariaat & mediation

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION
altijd scherp!
T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 3 juni 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 26 mei 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

De bibliotheken De Wolden
gefaseerd open
Vanaf 18 mei in iedere Drentse gemeente een
bibliotheek open
DE WOLDEN - De bibliotheken mogen weer open! We kunnen
niet wachten om je weer te voorzien van de service die je van ons
gewenst bent. Maar, wel in een iets ander jasje. Er zijn landelijke
protocollen en geldende verordeningen waar we ons strikt aan
willen houden. Daarom zijn we nu druk bezig om onze vestigingen
in te richten. Om dit zo goed mogelijk te doen, kunnen we de
openstelling vanaf 11 mei niet garanderen. Daarnaast openen we
in De Wolden niet alle vestigingen tegelijk. Dit om het voor zowel
jou, als ons personeel veilig te houden.
Wanneer welke vestiging open gaat vind je op onze website.
De afgelopen weken hebben we veel boeken bij de klanten
thuisbezorgd. Binnenkort gaan de meeste bibliotheken weer
open, daarom stopt deze service.
Let op: bibliotheken De Wijk en Ruinen blijven vooralsnog
gesloten. Wij volgen de richtlijnen van de scholen op waarin de
bibliotheken gevestigd zijn. Wil je toch je boeken inleveren, dan
kan dat in Ruinerwold of Zuidwolde.
Vanaf maandag 18 mei is in iedere Drentse
gemeente weer een bibliotheek open. Het
gaat om een beperkte dienstverlening, alleen
materialen lenen en inleveren is mogelijk. Er
mag geen gebruik worden gemaakt van de
overige faciliteiten van de bibliotheek.Kijk
voor actuele info op
https://www.bibliothekendrenthe.nl/coronavirus

Bedroefd hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van

GROOT ASSORTIMENT
TUINPLANTEN OP VOORRAAD

Jan Flik
Jan heeft zich bijna 12 ½ jaar ingezet
als vrijwilliger van ZZWD, voor het
bezorgen van Maaltijd Service Thuis.
Wij herinneren Jan als een zeer
gewaardeerd vrijwilliger.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Frank Echten
Hoveniersbedrijf

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

Cliënten, vrijwilligers en medewerkers
ZZWD, Locatie Ruinen

Van oud papier naar nieuw
papier
DE WOLDEN - Pakketbezorgers hebben het drukker dan ooit.
Al die kartonnen dozen gooi je natuurlijk (in kleine stukken
gescheurd) in de papiercontainer. Want dan kan er weer nieuw
karton van worden gemaakt, voor alle toekomstige pakketjes!

ROSA GALLICA ORIGINALE
Deur het mooie weer van de leste weken begunt de tuun te
greunen. De tielozen bint al uut ebleujd, de nakende wieﬃes
(sneejklokkies) hebt al zaodbollegies, de barmen staot vol
brinkbloempies (meibloempies) en de blauwe droeﬃes
koomt overal op, ook waor aj ze nooit eplaant hebt. Mooi
det de natuur zölf veur verrassings zorgt. Ien oonze hoﬃe
hebbe wij al ﬂink roet eplokt want deur de zachte winter
jankte det de grond uut. Drok is alleman ien de weer die
grös um huus hebt as gazon; daor is ook het mos hard
egreujd. Dan kuj tweej dingen doon; ie kunt dagen drok
warken um te verticuteren en bulten mos weg te kriegen óf
ie kunt vienden det mos ook greun is as t emeejd is.
Vanmiddag markte ik det de rozen ook uutloopt; daor zit
al kleine greune knoppies an. Die rozen..det is bezunder.
Det bint nog rozen van vrogger. Wortelstokken die wij mit
eneumen hebt van de boerderije van mien oldeleu. Die
hadden een olderwetse boerentuun; mit wilde narcissen
ien t bleekie en wilde rozen ien het hoﬃe. As ze te hoge
waren meejde mien va ze ien de meitied mit de zende of.
Kunden overal tegen.
Er kwamp bij oons ies een kerel op vezite die verstaand had
van wilde tuunen en wilde bloemen. Die völt haoste van
schrik achterover toen hij oonze rozen zag bleuijen. Bliede
reup hij uut det wij bezundere bloemen ien de hof hadden
want det was de eerste soort rozen die ooit bestunden,
de Rosa Gallica Originale..zee de man. Alle rozen van
tegenwoordig stamt er van of. Die roze was ooit deur de
parfumfebriek gebruukt umme de eerst rozenparfum te
maken. Die wilde rozen waren... zo zee die man toen..
bezunder umdet ze haoste nargens meer greujden. Det zal
ook wel dachten wij...want rozen hej ien de tuun umdet ze
een hele tied bleujt. Det döt dizze niet. Ze bint mooi ien de
knoppe...dan koomt ze lös en roekt ze zo stark det het lek
of ie parfum ien de hele tun estrooid hebt. Det is genieten
en det möt ook want nao ene dag bint ze uut ebleujd. Dan
ligt de bladties de aandere dag op de grond en hej er allen
mar rommel van. De meensen mit een tuun hebt leever
aandere rozen dan de Rosa Gallica Originale
Mar det geldt niet veur de veugels. Ien oonze schure
nusselde tweej jaor trogge een bonte liester. Die har een
nust ebouwd ien een rolle vloerbedekking die rechtop tegen
de kaante ien de lösse schure stunt te wachten op een reize
naor de stort. Was een mooi gezichte...det koppie boven de
vloerbedekking uut. Liesters hebt ien een paar dagen het
nust klaor...een nust det as binnennust helemaole bedekt
was mit de ofgevallen bladties van oonze rosa gallica
enzoveurt. Tweej dagen bint de bonte liesters doonde
ewest al die bladties op te garen en as een zacht dekkie tut
nustbekleding te maken. Zes kiender hebt ze ien det nust
grootebracht. Dus as er now meensen ien het dorp bint die
tweej jaor trogge jonge bonte liesters um huus ehad hebt
en edacht hebt “wat roekt die beesten lekker”dan weej now
waor die locht vandaon kwamp. Det waren “oonze” liesters.
Die waren ien een rolle vloerbedekking groot ebracht ien
een bedde van Rosa Gallica Originale.

Behalve karton kunnen ook tijdschriften, folders, boeken,
wc-rolletjes, schrijfblokken, eierdozen en enveloppen in de
papierbak. Het is niet nodig om kleine dingen zoals nietjes of
een metalen spiraalband eerst te verwijderen, dat gebeurt bij het
recyclen wel. Gaat het om grotere dingen, zoals de plastic folie
die om je tijdschriften of folders zit, dan is het wel beter om dat
er eerst vanaf te halen. De folie mag bij het pmd-afval.
Dat scheelt bomen
Al dat ingezamelde papier en karton vormt een belangrijke
grondstof. In Nederland wordt namelijk het grootste deel van
het nieuwe papier gemaakt van gerecycled papier en karton. Er
wordt eerst pulp van gemaakt en de inkt wordt verwijderd. Na
drogen en persen ontstaat er nieuw papier. Dat scheelt dus ﬂink
wat gekapte bomen!
Niet in de papiercontainer
Let op: niet al het papier mag in de papierbak. De volgende
zaken horen daar bijvoorbeeld niet in thuis:
- drinkpakken
(hier zit een plastic laagje in, ze horen daarom bij het pmd-afval)
- bakpapier (bij restafval)
- behang (bij restafval)
- treinkaartjes met chip (bij restafval)
- dozen met etensresten erin, zoals pizza- of taartdozen (bij het
restafval)

Waardering voor jonge mantelzorgers in
De Wolden
DE WOLDEN - Om de inzet van jonge mantelzorgers in gemeente De Wolden te
waarderen, reikt Welzijn De Wolden in samenwerking met de gemeente in de landelijke
Week van de Jonge Mantelzorger, van 1 tot en met 7 juni, bol.com-cadeaubonnen
uit. Zeker in deze tijd van mogelijk extra belasting en minder contactmogelijkheden
met leeftijdsgenoten is er extra aandacht voor deze groep jonge inwoners.
De attentie is bedoeld voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 23 jaar die
opgroeien met een ouder, broer, zus of iemand anders in de directe omgeving die
zorg nodig heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om extra zorg door ziekte, depressie,
verslaving of een fysieke beperking. In 2019 waren er 64 jonge mantelzorgers bij
Welzijn De Wolden bekend.
De jonge mantelzorgconsulenten van Welzijn De Wolden ondersteunen de jongeren
door te luisteren naar hun verhaal, vragen te beantwoorden of ze te helpen met
oplossingen bij problemen. Daarnaast worden er een aantal keren in het jaar
ontspannende activiteiten en uitjes georganiseerd. De deelnemers krijgen op die
momenten ook de kans om onderling ervaringen uit te wisselen.

Aanmelden tot 25 mei

Jongeren kunnen zichzelf aanmelden, maar ook mensen uit hun omgeving worden
uitgenodigd dit te doen. Aanmelden kan tot 25 mei bij Aisha Slot via
aishaSlot@welzijndewolden.nl of tel. 0528-378686.

Hulp voor mantelzorgers
DE WOLDEN - Zorgt u langere tijd voor uw partner, een familielid of bekende? Bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, een beperking of hoge
leeftijd. Dan bent u mantelzorger. U kunt met de gemeente in gesprek gaan om te kijken welke hulp u kunt krijgen. Bijvoorbeeld hulp bij
het huishouden of dagbesteding voor de mantelzorgontvanger. Ook kunt u voor advies terecht bij Stichting Welzijn De Wolden.
Stichting Welzijn De Wolden
Bent u mantelzorger en wordt de zorg u teveel? Neemt u dan contact op met Stichting Welzijn De Wolden. U kunt hier heen als u vragen
hebt over het thuis verzorgen van een langdurig zieke. Zij nemen de tijd voor u en beantwoorden uw vragen. Bijvoorbeeld, hoe kom ik
aan hulpmiddelen voor de verzorging van mijn partner? Welke vragen kan ik aan de arts stellen? Waar kan ik hulp vinden voor mij en
mijn partner? Ook kan een medewerker van Stichting Welzijn De Wolden u nuttige informatie geven en zaken voor u uitzoeken. Als het
nodig is, kunnen zij voor u een mantelzorgconsulent inschakelen.
Vrijwilligersverzekering
Als mantelzorger hebt u in het geval van schade misschien recht op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Lees meer hierover
op www.dewolden.nl

Aanpassing Drents Protocol
sport met richtlijnen voor
volwassenen
DE WOLDEN - Nu het Kabinet een versoepeling van de
maatregelen heeft aangekondigd is het Drents Protocol Sport
hiervoor aangepast. Het protocol gold al voor kinderen en jongeren
tot 18 jaar maar is nu ook van toepassing op volwassenen. Zij
mogen nu ook weer in groepen sporten.
Daarnaast mogen de zwembaden weer open. Zwembaden moeten
zich daarbij houden aan het door de zwembranche opgestelde
protocol ‘verantwoord zwemmen’.
“Nadat de kinderen en jongeren tot 18 jaar weer aan het sporten
zijn, geeft het Kabinet nu meer ruimte voor groepen volwassen
sporters en mag er weer gezwommen worden. Om dit mogelijk
te maken passen de Drentse gemeenten het protocol sport aan.
Daarbij blijft het vertrekpunt dat sporten veilig moet gebeuren
en dat we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM”. Aldus
Roger de Groot, burgemeester van De Wolden en voorzitter
van de portefeuille Sport binnen de Vereniging van Drentse

Gemeenten. “Hierbij houden we vast aan de Drentse aanpak; de
Drentse gemeenten maken gezamenlijk afspraken zodat voor alle
sportaangelegenheden in Drenthe dezelfde regels gelden”.
Belangrijkste wijzigingen vanaf 11 mei zijn:
- Volwassenen mogen weer buiten sporten in groepen, als er 1,5
meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen
wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches;
- Zwembaden mogen onder voorwaarden weer gebruikt worden.
Deze voorwaarden worden gebaseerd op de richtlijnen zoals
ze komen vanuit de zwembadbranche en de Vereniging Sport
en gemeenten.
Er zijn ook zaken ongewijzigd. Binnensporten blijft bijvoorbeeld
verboden. Daarnaast moeten kantines gesloten blijven, zijn
wedstrijden niet toegestaan en moeten de richtlijnen van het RIVM
gevolgd worden. Het volledige en aangepaste protocol is te vinden
op de website van de gemeente www.dewolden.nl

BLIJF OP DE HOOGTE
RUINEN - Evenementen en activiteiten zijn door het Coronavirus Covid-19 in ieder geval tot 1 september
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.

Loop de alternatieve Avond4daagse in Coronatijd
Drenthe gezond en de Koninklijke Nederlandse Wandelbond geven alternatief voor de Avond4daags

Vanaf 11 mei kunnen kinderen weer gedeeltelijk naar school en naar de opvang, maar evenementen zijn door het coronavirus tot 1 september afgelast. De meeste Avond4daagses vallen in deze periode en gaan dus niet door. Drenthe gezond
geeft samen met de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) de mogelijkheid aan de kinderen in Drenthe om de alternatieve Avond4daagse te lopen. Samen met het gezin kunnen kinderen in één week, tussen 1 mei en 1 juli, vier verschillende routes lopen van 5 of 10 kilometer. Met een app kunnen de routes geregistreerd worden en dan krijgen de deelnemers
een oﬃcieel wandeldiploma van KWBN.
Drenthe gezond wil inwoners van Drenthe gezond laten opgroeien en ouder worden, ook in deze tijd waarin het misschien
wel extra belangrijk is. Daarom kijken we vanuit Drenthe gezond naar de mogelijkheden om gezond gedrag zoveel mogelijk
te stimuleren. Waar we elk jaar aandacht vragen voor een gezondere Avond4daagse kijken we nu hoe we toch kunnen
stimuleren dat kinderen gaan wandelen, uiteraard binnen de maatregelen van de Rijksoverheid. En dus komen we met de
alternatieve Avond4daagse. Wandelen houdt het immuunsysteem gezond. Je kan lekker een frisse neus halen. Je leert je
eigen woonomgeving op een andere manier kennen. Nadat je actief bent geweest slaap je beter. Bewegen zorgt ervoor dat
je je beter kan concentreren.
De voorwaarden
1. Wandel tussen 1 mei en 1 juli de Alternatieve Avond4daagse. Dit doe je door in deze periode in vijf achtereen
volgende dagen, 4x een afstand van 5 of 10 kilometer te wandelen. Er mag 1 rustdag tussen zitten.
2. Hoewel het de Alternatieve Avond4daagse is, mag je ook overdag lopen
3. Houd je aan de maatregelen van de Rijksoverheid. Loop dus alleen of met je gezin, houd 1,5 meter afstand
en als je ziek of verkouden bent blijf dan binnen.
4. Stuur 4 afbeeldingen(screenshots) in als bewijs dat je 4 verschillende dagen 4 verschillende routes hebt
gelopen Upload je bewijs op [https://drenthe-beweegt.nl/alternatieve-avond4daagse/] en ontvang van de
KWBN (Koninklijke Wandelbond Nederland) en Drenthe gezond een oﬃciële wandeldiploma.
Gebruik van de app ImageRun
Om tot vier verschillende routes te komen adviseren wij de applicatie Image Run/eRoutes te gebruiken. Hier kan men routes
uitzetten met een gewenst aantal kilometers vanaf een gewenste locatie. Je krijgt altijd drie opties. Onderweg wijst de app
de weg en registreert de wandeling. Met een screenshot geldt bewijs voor de gelopen route.
NB. De Alternatieve Avond4daagse kan op deze manier ook prima worden gewandeld door kinderen die buiten Drenthe
wonen.
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