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SOR speelt 
“Dahlia’s en winterwortels” 
RUINEN - “Deze zomer bestaat het dorp 1000 jaar en dat is reden voor feest! Iedere 
buurt wordt gevraagd om de straat te versieren en daar valt ook nog eens een mooie 
prijs mee te verdienen: een reis naar Euro Disney in Parijs. Hilbert Daling heeft een aantal 
enthousiaste buurtbewoners opgetrommeld, die hun buurt moet gaan versieren. Koos, 
de broer van Hilbert die in een andere buurt woont, is ook druk bezig om die eerste prijs 
binnen te slepen. Volgens Hilbert gaat het er daar niet eerlijk aan toe. 

Als dan de boel ook nog eens wordt gesaboteerd in de schuur van Hilbert, wordt de 
situatie bijna onhoudbaar. Als uiteindelijk, na heel wat hilarische momenten, duidelijk 
wordt hoe de zaken werkelijk liggen, vertrekken er toch nog een paar personen naar Parijs. 
Maar wie? En waarom.........?” 

Dit is de korte inhoud van het toneelspel 
dat de Stichting Openluchtspel Ruinen 
(SOR) dit jaar op de bühne brengt. Het stuk, 
met de titel “Dahlia’s en winterwortels”, 
is geschreven door Jannes Bennen en 
bewerkt door Mark Robijn, die na een 
onderbreking van één jaar opnieuw de 
regie voert bij de SOR. 

Ook dit seizoen speelt de SOR het 
stuk zeven keer in twee weken tijd. De 
première staat gepland voor zaterdag 14 
juli 2018. De overige voorstellingen zijn 
op: dinsdag 17 juli 2018, donderdag 19 
juli 2018, zaterdag 21 juli 2018, dinsdag 
24 juli 2018, donderdag 26 juli 2018 en 
zaterdag 28 juli 2018. Als gebruikelijk 
worden alle voorstellingen gespeeld in 
het openluchttheater “De Baete” aan de 
Wolvenweg in Ruinen en de aanvang is 
telkens om 20.30 uur. 

Miet en Griet
Na elke voorstelling is er gelegenheid om 
onder het genot van een drankje na te 
praten met spelers en medewerkers van 
de SOR, of met elkaar, tijdens de Miet en 
Griet.  

Vanaf 1 juni gaat de kaartverkoop van start. 
In de voorverkoop kunnen kaarten op de 
volgende manier worden verkregen: 

* via de website van de SOR: de bestelde 
kaartjes kunnen meteen via de website 
worden afgerekend.

Kijk voor de werkwijze op 
www.openluchtspelruinen.nl/kaartjes

* bij het verkooppunt Galerie Atelier  
 Femke Anne, Brink 5 te Ruinen. 

Galerie Atelier Femke Anne is geopend op 
de volgende tijden:

- maandag en woensdag t/m zaterdag  
 van 9:30 - 17:00 uur 
- zondag van 13:00 - 17:00 uur 
 (dinsdag gesloten) 

zie ook: www.femke-anne.nl

Op de avond van de voorstelling kunnen, 
mits beschikbaar, kaarten aan de kassa 
van het theater worden gekocht. 

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf



COLLECTANTEN 
GEZOCHT

Het Nederlandse Rode Kruis houdt haar
JAARLIJKSE COLLECTE 

in de week van 25 t/m 30 juni

Hiervoor zijn wij nog op zoek naar een 
AANTAL VRIJWILLIGERS 

die ons willen helpen met collecteren.
 

Wilt u ons helpen, neem dan contact op 
met de collecte coördinator

 dhr. J. Jansen, tel. 0522-442790 of op het 
e-mailadres: janniejansen@hetnet.nl 

Het bestuur Rode Kruis afdeling De Wolden



’t Ruunder Waopen
Uitvaartvereniging Ruinen
“De Laatste Eer”, administratie: H.J. Scheper, Zuides 3, 7963 CR Ruinen
Tel. 0522-472450. E-mail: scheper2@planet.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

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

Podoloog, Podoposturaaltherapeut, Zorgschoenspecialist
Kinderpodologie, sportpodologie, inlays voor diabetische- en reumatische 
voet. Aanmeetlocaties in Hoogeveen, Beilen, Vledder, Steenwijk, 
Heerenveen. Tel. 06 179 01 746  | www.podoloogdrenthe.nl

Arslan & Ter Wee Advocaten
Mr. A.J. ter Wee, (p/a) Armweide 6, Ruinen. Tel. 06-46246306

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

De Woonmaat Makelaardij
Brink 21A, Ruinen tel. 0522-473217
www.dewoonmaat.nl e-mail: woonmaat@dewoonmaat.nl

De Woldenvervoert ”helpt u op weg”
Bel dagelijks tussen 13.00 - 17.00 uur op 0528-745615
Informatie www.dewoldenvervoert.nl

RegioBank Ruinen
Westerstraat 54 - 7963 BD Ruinen,
Tel. 0522-472528, e-mail: balieruinen@wolden.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, 
bewegingsbanken, zonnebank, infrarood sauna, cardio. 
Meppelerweg 36 A 2, 7963 RX RUINEN Tel. 0522-820218 of 06-15002415, 
www.jeanetgerding.nl

Koos Hulzebos Administraties
Trompenweg 6 7963 DL Ruinen, Telefoon 06-49892028
Financiële dienstverlening, jaarrekening, inkomstenbelasting, subsidie, 
interim qualified controller, ondernmerscoach.
www.kooshulzebosadministraties.nl - info@kooshulzebosadministraties.nl

De Widt Consultancy & Accountancy
Karelspad 53 - 7963 DK Ruinen - T. 0522-472061 - M. 06 554 612 46
www.dewidt.nl

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.)

 1 1 2
* Geen spoed, maar wel politie nodig (24 uur per dag)         

 0 9 0 0 – 8 8 4 4
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.: 0522-472333 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

Weekenddienst Tandarts
Tel. 0522-471947

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

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en afmeting van de advertentie.

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

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

Bel voor informatie: 0521-593035.

Het volgende nummer verschijnt 13 juni 2018
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 5 juni 2018, 17.00 uur worden ingeleverd via

KERKDIENSTEN
Zondag 3 juni
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Drs. E. Renkema

Zondag 10 juni
PKN-Mariakerk Ruinen10.00 uur Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse 10.00 uur Ds. H. Linde
Kruispuntkerk Pesse 19.00 uur Ds. G. Naber



Bent u al 
zomerproof?

Harsen met 
15% korting 

Duurzaam hechtende schijfjes 
met langzame afgifte van xylitol

Langdurige verlichting 
van een droge mond

Zowel overdag als ’s nachts te gebruiken.

     Helpt bij het smeren, hydrateren en beschermen van de mond
     Ondersteunt de speekselstroom en speekselproductie
     Helpt bij slaapstoornissen veroorzaakt door een droge mond
     Kan het risico op tandbederf verminderen
Xylimelts is een medisch hulpmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.

OraCoatOraCoatOraCoatOraCoat

OraCoat

D.I.O. drogisterij de Brink | Brink 19 Dwingeloo | 0521-591887
D.I.O. drogisterij Zuidwolde | Hoofdstraat 72 Zuidwolde | 0528-356989



Oproep
RUINEN - Naast het dorpshuis ‘t Neie Punt in Ruinen, zijn drie 
groepswoningen van ZZWD gelegen waar mensen met dementie 
bij elkaar wonen. Een aantal van deze bewoners hebben, ondanks 
hun soms hoge leeftijd en geheugenproblemen, fl ink wat energie. 
Nu het weer zomer wordt, willen zij graag wat meer naar buiten om 
te fi etsen of te wandelen.

Er zijn allerlei hulpmiddelen voorhanden die dit - zo nodig - mogelijk 
maken, een duofi ets met trapondersteuning en voor het wandelen 
rolstoelen en rollators. Het ontbreekt ons echter aan vrijwilligers die 
samen met de bewoners op pad willen gaan. Hebt u incidenteel 
of wat vaker tijd over en lijkt het u leuk om samen op pad te gaan, 
dan horen we dat graag! Voor vragen of om u aan te melden kunt u 
contact opnemen met Janneke Schieving, adviseur informele zorg 
en welzijn ZZWD, tel. 06-51902154 of via de mail  
j.schieving@zzwd.nl

DIAGREUN
Wat is het gloepens mooi det het weer veurjaor is, alles lek deur 
een toverstaf bewarkt. Ien de tied det dia s maken nog mode was 
neumden wij die eerste bladties ‘diagreun’ want het hiele jaor was 
de kleur van het greun nooit weer zo fris en mooi. De dia s ligt now 
ien koff erties want het scharm opzetten en een aomd dia s kieken; 
det is er niet meer bij.  Alleman zapt de fotos teveurschien op de 
gsm en appt ze even deur aj det wilt. Det is samen foto s kieken 
anno 2018...

Ik zate op mien dooje gemakkie achter t huus. Vlak bij mij een 
van de borders waor de eerste bloemen, de tylozen en krocussen, 
al vot bint. Mar de vaste plaanten begunt uut te lopen. Ik keke 
er ies good naor; net of er ene an har zitten roppen; wat gaten 
ien bladties en bloemknoppen ebreuken. En kneuterug blad. Mien 
verbaozing kreeg antwoord; van achter de zunnepanelen vleug 
een paar maol een sprao of en an. De bek leeg as e laandde mar 
vol mit bladties, knoppen en bloemen as e opsteeg. Jemig; die 
bekleedt zien nust mit bloemen en bladties. Hef zeker det liedtie 
eheurd Weet je wel wat ik zou willen zijn... een bloemetjesgordijn.

Zul er ook bij veugels verschil wezen ien raambekleding en 
stoff ering van de woning? Det de ene sprao bij de aander komp 
kieken en onder het genot van een regenworm een mening gef 
over de ienrichting? Zo van “Tjilpje..wat een eeeenige decoratie.” 
(en dan is det het begun van mien hosta). En det Tjilpje dan 
opschöpt “jao Lijsterien..was ien de anbieding”. Ie weet mar nooit. 
Mar det ze stevig an t wark bint is zeker; ze fl addert of en an. 
Minder spraon, musken en merels? Bij oons niks van te marken. 
Het diagreun is modekleur veur de zummer van 2018...bliekbaor 
ook bij de veugelsdit veurjaor.

De tulpenroute is weer zo drok bezöcht det de meensen die tulpen 
wollen kieken veural auto’s en fi etsers zagen. Waor volk is daor wil 
ook altied volk wezen. En now het weer mooi is koomt de sporters 
ook weer op gaank. Veurjaor…de kilo s van de staamppotten en 
speklappen mut er of. Ik laze det ien Nijevene een groep meensen 
begunt bint te oefenen veur de Nationale Diabetes Challenge. Det 
ie, deur veule te bewegen, kunt veurkomen daj suker kriegt. Er 
bint meensen bekend die allent deur te gaon lopen, ja alle dagen 
minstens een ure, van de suker of ekomen bint. Die gien tebletties 
meer heuft te sloeken en niet meer spuit. Ik keke nog even naor de 
sprao die net een stuk opkomende fl oxe roofde en bin op estaone. 
Ik heb de loopschoone of estoft en bin gaon lopen. Stevig 
stappen...en ondertied genieten van al det moois umme oons toe 
in dizze tied van t jaor. Wat is Drenthe toch mooi ien diagreun.

Ingmar Hut  06 15563048

info@carcleaninghut.nl
www.carcleaninghut.nl

20e editie Mooi Ruinen Run
RUINEN - Op zondag 3 juni organiseert de Loopgroep Ruinen voor 
de 20ste keer de Mooi Ruinen Run. Dit hardloopevenement voor 
jong en oud start vanaf de Brink en loopt langs de mooiste plekken 
van Ruinen, de molen De Zaandplatte en de rand van het Nationaal 
Park Dwingelderveld. 

De jeugd start om 13.15 uur met de 800 en 1.600 meter. De start 
van de 5 en 10 kilometer is om 14.30 uur. De deelnemers aan 
deze jubileumeditie van de Mooi Ruinen Run ontvangen een leuke 
attentie.

   

  

 

        ZZWD is de meest complete zorgaanbieder in Zuidwest-Drenthe    | www.zzwd.nl  

Ben jij de vrijwilliger die met liefde onze klanten  
ondersteunt in Ruinen? 

Maak je medemens blij!  

Op maandag 11 juni en donderdag 14 juni  houden we rondleidingen,  
op beide dagen om 11 en 14.30 uur, Jan Wierengaweg 109.  
Neem een kijkje in het dorpshuis, bij de verschillende activiteiten voor  
jong en oud, in het restaurant en laat je verrassen door de vele mogelijkheden 
die er voor vrijwilligers zijn in Ruinen. We starten in het dorpshuis,  
kom langs en voel je welkom! 
 

Wil je meer informatie? Bel of mail met  
Janneke Schieving, tel. 06-51902154, j.schieving@zzwd.nl.  



Rode Kruis De Wolden zoekt 
vrijwilligers
‘’Telefooncirkel biedt gevoel van zekerheid en 
gezellig dagelijks contact’’

RUINEN /ZUIDWOLDE – Het inzetten van een telefooncirkel kan in 
sociale opzichten veel betekenen voor ouderen en alleenstaande 
mensen. Dat is de ervaring van Karin Elders, coördinator van de 
telefooncirkel voor het Rode Kruis in Zuidwolde en Ruinen. Ze 
zoekt mensen die willen helpen om deze dienst ook in het weekend 
te kunnen blijven bieden. 

Voor ouderen en anderen die alleen wonen en geen familie in 
de buurt hebben, kan het een prettige gedachte zijn als er elke 
ochtend iemand belt. De telefooncirkel die het Rode Kruis hiervoor 
alweer jaren geleden bedacht is een groot succes. ‘’Het gaat er 
eigenlijk om dat je weet of het nog goed gaat met iemand. Het is 

maar een kort moment van sociale controle op een dag, maar 
wel waardevol. Het geeft een gevoel van veiligheid en zekerheid 
en vaak vinden mensen het ook gezellig’’, zo legt Karin Elders uit. 
‘’Het kost in principe weinig tijd. Degene die gebeld wordt, belt 
daarna zelf de volgende persoon van de lijst. Binnen het uur kan 
de cirkel rond zijn.’’ 

Voor Zuidwolde en Ruinen is de coördinator op zoek naar 
vrijwilligers die de telefooncirkel rond half 9 ’s ochtends in het 
weekend kunnen opstarten. Ook mensen die gebruik willen maken 
van de telefooncirkel kunnen zich aanmelden. De dienst is gratis. 
Het is wel verplicht een sleuteladres op te geven. Karin Elders 
verklaart: ‘’Als iemand na meerdere keren bellen niet opneemt, 
nemen we contact op met het sleuteladres en gaan we indien 
nodig samen naar binnen om te kijken wat er aan de hand is.’’ 

Personen die interesse hebben, of iemand kennen die deel zou 
willen nemen aan de telefooncirkel, kunnen vrijblijvend voor meer 
informatie of aanmelding terecht bij Karin Elders, 
karinelders@hotmail.com.

“Treant moet verloskunde en kindergeneeskunde behouden in 
Hoogeveen”, vindt college De Wolden
DE WOLDEN - Treant Zorggroep kiest voor Scheper Ziekenhuis in Emmen als centrale locatie voor klinische verloskunde en 
kindergeneeskunde. Het besluit heeft grote gevolgen voor ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. 

Wethouder Jan van ’t Zand: ‘Voor inwoners van onze gemeente De Wolden betekent dit besluit een verdere verschraling van het 
zorgaanbod en juist op het gebied van verloskunde mag dat niet gebeuren. Een aantal jaren geleden is de verloskunde immers al uit 
Meppel vertrokken. Voor verloskundige hulp in het ziekenhuis geldt straks een reistijd van minimaal een half uur en dat kan echt niet.’ 
De Wolden gaat samen optrekken met de gemeente Hoogeveen, inwoners en andere organisaties om te proberen Treant op andere 
gedachten te brengen. Wethouder Jan van ’t Zand: ‘We staan voor de veiligheid van onze inwoners en daar hoort bereikbare zorg bij. 
Daarom zullen we ons tot het uiterste inspannen om te zorgen dat Bethesda een volwaardig ziekenhuis blijft.’

Let the sunshine in!

Leuke zomerjurkjes!

Dreamstar | Anotherwoman | Enjoy



MEI/JUNI 
Woensdag 30 mei Avond4daagse Ruinen
 Start 5 en 10 km Buitencentrum de Poort
 tussen 18.00-18.30 uur
Woensdag 30 mei ’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Timmerclub
 Opgave: geahooijer@planet.nl
Donderdag 31 mei ’t Neie Punt
10.00-12.00 uur Bekkema Mode Kledingverkoop
Donderdag 31 mei Avond4daagse Ruinen
 Start 10 km 17.30 uur, 5 km 18.30 uur
 Buitencentrum de Poort en
 2,5 km 19.00 uur bij ’t Neie Punt
Zondag 3 juni 20e Mooi Ruinen Run door loopgroep
 Ruinen | start Brink om 13.15 u 
 (jeugd 800 en 1600 m) en 
 14.30 u(5 en 10 km)
Maandag 4 juni ’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
14.30-15.45 uur We gaan bloemen maken!
 Opgave: geahooijer@planet.nl
Donderdag 7 juni 2e Streetrace Ruinen voor Mountainbikes
 ca. 1,5 km
17.30 uur Start 18.00 uur Brink
 (parcours verkennen 17.30 uur)
Zaterdag 9 juni 8e Scheperswandeltocht
8.00-11.00 uur Startlocatie Hotel Kuik, afstanden: 25, 15,
 10 en 5 km

Woensdag 13 juni ’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Timmerclub
 Opgave: geahooijer@planet.nl
Maandag 18 juni ’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Schilderen voor jong en oud
 Opgave: geahooijer@planet.nl
Vrijdag 22 juni ’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
14.30 – 15.45 uur Kookclub. Opgave: geahooijer@planet.nl
Zaterdag 23 juni Veiling en Feestavond VV Ruinen
Gehele dag Spportpark de Baete
Maandag 25 juni ’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
19.00 uur Linedance voor jong en oud
 Opgave: geahooijer@planet.nl of
 info@dorpshuisruinen.nl
Woensdag 4 juli ’t Neie Punt. De Jonge Onderzoeker
 ZOMERBINGO voor jong en oud
 Opgave: geahooijer@planet.nl
Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net , www.ruinen.nl 
en www.dorpshuisruinen/activiteiten
Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op: 
ruunderwaopen@hotmail.com

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur.
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor sommige 
activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk: 
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

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

Korenmolen de Zaandplatte, 
iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur

Fietstocht van mei t/m september
Iedere dinsdag om 13.30 uur vanaf de Brink
Eens per maand op zondag vanaf 10.30 uur vanaf de Brink:
24 juni, 22 juli, 12 augustus, 16 september

Pasmanhuus Ruinen, Oosterstraat 16, Ruinen
Openingstijden mei en juni: dinsdag, woensdag en donderdag 
van 14.00 tot 16.30 uur. Groepen op afspraak: telefoon 0522-
472631/ 0522-472485

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Zomeravondbridge in Hotel Kuik iedere dinsdagavond tot en 
met 28 augustus van 19.45 tot 23.00 uur. Entree € 1.50 per 
persoon. Aanmelden vóór 15.00 uur op de speeldag via tel. 
06-30244004

Wandelen met de boswachter, elke zondagmiddag op stap met 
de gids van Natuurmonumenten. Ga mee, lekker de natuur in. 
Jas en laarzen aan en een frisse neus halen. De gids vertelt ook 
over de natuurontwikkeling in het gebied en natuurlijk komen de 
seizoenen aan bod, met de planten en dieren die daarbij horen. 
14.00 – 15.30 uur, start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, 
Benderse 22

‘Puntjes op de i’ in ’t Neie Punt te Ruinen
Krijgt u een foto niet bij een What’s app bericht of lukt het niet 
om een app te installeren op uw tablet of laptop? Sinds enige tijd 
kunt u terecht bij de vrijwilligers inlooppunt ‘Puntjes op de i’ in ’t 
Neie Punt te Ruinen. Elke 4e maandag van de maand zijn ze er ‘s 
middags van 13.00 – 16.00 uur en helpen zij u graag verder met 
bovenstaande, óf andere kleine, vragen rondom het gebruik van 
uw tablet, smartphone of laptop. Het inlooppunt is kosteloos.



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

ZORG ERVOOR DAT ALLES

PERFECT IS GEREGELD:

SCHENKINGEN DOEN?

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

STOTIJN 
notariaat & mediation


