
ambacht wat niet veel meer wordt uitgevoerd, 
maar elke fiets beter laat rijden en natuurlijk 
mooier maakt. In de winkel vind men een 
uitgebreid overzicht van de mogelijkheden 
en wordt rustig de tijd genomen om tot het 
perfecte advies te komen.

En natuurlijk beschikt ARNT Bikeshop over 
een topwerkplaats. Arnt: “Door jarenlange 
ervaring bij fietsmakers, distributeurs en 
fabrikanten is geen merk of type fiets mij 
vreemd. Slimme trucjes, handigheidjes, elke 
fiets komt beter fietsend de werkplaats uit. 
Is het voor een lekke band, een complete 
revisie, de juiste houding op de fiets, men is 
voor alles welkom. In de werkplaats wordt 
gebruik gemaakt van enkel de beste gereed-
schappen en wordt een zeer snelle service 
gegarandeerd. Alle merken en types fietsen 
zijn van harte welkom”.

ARNT Bikeshop - 
Wheelworks nodigt 
je van harte uit in de 
winkel aan de 
Oosterstraat 4 in 
Ruinen tijdens zijn
open dagen op 
zaterdag 
3 en zondag 
4 september a.s. 
van 9.00 tot 16.00 uur. 
Zie ook de advertentie 
elders in dit blad.

2-WEKELIJKS DORPSBLAD VOOR RUINEN, ANSEN, PESSE, ECHTEN EN OOSTEINDE

Nummer 23 - 14 december 2011

Opgave advertenties: ruunderwaopen@hotmail.com, tel. 0521-593035.
Inleveren tevens mogelijk bij: Marskramer Luten te Ruinen. Druk: De Reest Multimedia Meppel/Staphorst.
Verspreiding: Boom Regionale Uitgevers. Zet- en drukfouten voorbehouden.

’t Ruunder Waopen

www.ruunderwaopen.nl

Nummer 16 - 31 augustus 2016

Wij zijn uw bank!

Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 16:00 uur

balieruinen@wolden.nl
www.wolden.nl

Westerstraat 54
7963 BD Ruinen

Tel. 0522 - 472528

www.lensenschilders.nl

schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644 

ARNT Bikeshop | Wheelworks
opent officieel de deuren
RUINEN - In het weekend van 3 en 4 september a.s. opent aan de Oosterstraat een nieuwe 
fietsenwinkel. Na wat kleine aanpassingen aan het pand, staat nu alles klaar om fietsend 
Ruinen en omstreken te helpen en adviseren naar een heerlijke fietsbeleving. 

Arnt Jalvingh, voormalig marathonschaatser 
op het hoogste niveau, geeft aan dat de winkel 
veel meer is dan alleen een sportfietszaak. 
“Al vanaf het begin dat ik actief ben in de 
fietsbranche heeft de toerfiets en ebike altijd 
getrokken. Toen de kans zich voor deed om 
een complete winkel te starten hoefde ik dan 
ook niet lang na te denken hoe we die zouden 
invullen. Een goede combinatie van het 
sportsegment, waar ik landelijke bekendheid 
mee geniet en de regionale specialist op 
gebied van het gewone fietsen. 
Die combinatie kan ik maken met de 
fantastische merken die ik voer: Giant en 
Orbea. Beide fabrikanten met een oog voor 
kwaliteit, licht gewicht, licht rollend, mooie 
designs en: levenslange garantie”, vertelt Arnt. 

In de winkel vind je geen grote partijen fietsen, 
maar juist elk type fiets ruim gepresenteerd, 
klaar voor een proefrit. Elke nieuwe fiets wordt 
volledig op maat geadviseerd. Gedwongen
voorraad verkoop? Zal bij Arnt nooit gebeuren. 
“Altijd kiezen we de juiste maat fiets, altijd 
met advisering voor pijnvrij fietsen. 
Fysiotherapeuten verwijzen daarvoor door
 naar Arnt, dus dat zit wel goed!”, aldus de 
enthousiaste ondernemer.

Naast de fietsen zijn ook de fietswielen een 
belangrijke factor in de nieuwe winkel. 
Sinds twee jaar is Arnt volledig zelfstandig 
ondernemer en rijden zijn handgespaakte 
sportfietswielen rond in heel Europa. Een 

diverse modellen
Met hoge korting,
tot wel 50% !!!

WERK-
SCHOENEN

Munnekenweg 6  -  7963 PV  Ruinen  -  Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl
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Vredenburg Tweewielers
Ruinen/Wanneperveen

Havelte

Uw Bike Totaal winkel:

Dorpsstraat 67 
7971 CR  Havelte
0521 - 34 14 42

Brink 39
7963 AB Ruinen
0522 - 47 12 77

Veneweg 77
7946 LE Wanneperveen
0522 - 25 12 06

Fietsplezier voor iedereen..!!
Kom langs!!

Batavus

Gazelle

Sparta

Multicycle

Merida

Giant

Raleigh

Loekie

Alpina

SQ Lab zadels

Bodyscanning

Groot assortiment fietsen en
elektrische fietsen van diverse merken.

Ruime collectie accessoires en onderdelen.

Snelle en vakkundige reparaties.

Zadelmeetsysteem voor fietsen zonder
zadelpijn.

Bodyscanning voor een comfortabele
fietshouding.

Bedrijfs fietsprojecten

Westerstraat 56, Ruinen
Tel. 0522-472715 / 06-53906456

info@booyschilderwerken.nl

  Uw adres voor:
• schilderwerken
• glaswerken,
   enkel- en dubbelglas
• wandafwerking
• binnenzonwering
  

ERKEND SCHILDERS
            AFWERKINGSBEDRIJF

V.O.F. GLAS-, SCHILDERWERKEN EN ZONWERING

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

“VERSCHOMA” B.V.

Ons bedrijf heeft vakkundig
geschoold personeel in dienst,
dus een betere garantie voor 
goed en grondig werk.Specialismen:

• Glasbewassing
• Schoorsteenvegen
• Vloeronderhoud
• Gevelreiniging
• Eénmalig 
          schoonmaken
• Uitlenen mankracht

Voor inlichtingen:
VERSCHOMA B.V.
Echtenseweg 13a
7909 HV  Hoogeveen
Tel. 0528 - 25 1504 /
272844 of
06 - 53 299 775
verschoma@zonnet.nl

Door onze zeer goede 
kostenbeheersing zijn 
wij in staat 
om scherpe
aanbiedingen 
voor u te 
maken.
Bel maar 
eens!

VERSCHOMA B.V. is VCA* 
gecertificeerd en staat voor
strakke regels op het gebied 
van veiligheid, milieu en 
welzijn.
Voor bedrijf en particulier.

UW RIETEN DAK  
               WEER ALS NIEUW!

Wij maken uw rieten dak mosvrij.    

Vraag naar de mogelijkheden.

Mr. Harm Smeengestraat 5  Ruinen
Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.nl

Bestaria
Ruinen

€ 6,50

SATÉSCHOTEL
September



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

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

SCHEIDINGSDESKUNDIGE Margriet Steenbergen
www.deskundigscheiden.nl / info@deskundigscheiden.nl
Telefoonnummer 0528-251975 en/of 06-15949896
Spreekuurlocaties Hoogeveen – Meppel – De Wolden – Zwolle – Assen

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

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 RUINENTel. 0522-820218 of 06-15002415, 
www.jeanetgerding.nl

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

Kraamzorg Tineke
Eén kraamverzorgende tijdens de kraamperiode.
Ook tijdens vakanties en feestdagen bied ik volledige kraamzorg, geen
halve dagen of minder uren. Tel. 06 317 622 02 www.kraamzorgtineke.nl

Kerkdiensten

’t Ruunder Waopen

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: 06-36002316  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
Blankenstein 410, 7943 PW 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

Educare, praktijk voor psychologie
Groeneweg 2, 7963 BX Ruinen, tel. 0522-240396

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

Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij 
Marskramer Luten.

-  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 14 september 2016

ADVERTEREN?

’T RUUNDER 
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Zondag 4 september
Dorpshuis de Bastogne Ansen  10.00 uur  Ds. G. Naber
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. G. van Zanden
 
Zondag 11 september
PKN-Mariakerk Ruinen  10.00 uur  Ds. H. Linde
Kruispuntkerk Pesse  10.00 uur  Ds. C.J. ‘t Lam
Kruispuntkerk Pesse  19.00 uur Ds. C.J. ‘t Lam

Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 6 september 17.00 uur worden ingeleverd via



Het adres voor:

•Al uw installatie en montage

• Technisch advies en begeleiding

• Duurzaam en energiebesparend advies,

berekeningen en systemen

• Elektra, gas, water, sanitaire installatie

• 24 uur storingdienst

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

Voor de Blanken 3 • Ruinen

De winkel voor al uw:

•Hand- en elektrisch gereedschap

• Technische installatiematerialen

• Levering/begeleiding van 

DoeHetZelf-technische
installatiepakketten

• Diervoeders

• Alles voor ruiter
en paard

• Bestrijdingsmiddelen

• Outdoorkleding etc.

• Tuinmachines 
en -gereedschap

• IJzerwaren

T 0522-47 15 81
WWW.AT-I.NL

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

Personeel checkt altijd of 
u advies nodig heeft

U krijgt deskundig en 
actueel advies

U wordt zo nodig 
doorverwezen

Aandacht voor veiligheid

Kwaliteit wordt continu
bewaakt

De 5 zekerheden
van de

Erkend Specialist 
in Zelfzorg



Wolvenweg 11
7963 BG Ruinen
06-43994277 / 0522-472442
meekhof_sander@hotmail.com
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Voor uw complete
• tuinaanleg • onderhoud
• renovatie • bestratingen

Het plaatsen van tuinhuisjes,
schuttingen, vlonders en pergola’s

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van 
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

Eursinge 1, 7935 AC Eursinge, Ruinen, Pesse, tel. (0528) 241986
E-mail: info@hilkobakker.nl, www.hilkobakker.nl

Tuinaanleg
& Onderhoud

Al meer dan 30 jaar ervaring in het groen!

Munnekenweg 6
7963 PV  Ruinen 
Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

LAKENVELDER ROSÉ KALFSVLEES

Puur en (h)eerlijk!

Nieuw!
Nu ook runderworst 

en hamburgers

 
Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

www.zzwd.nlMaaltijdservice Thuis
Dwingeloo, De Weyert, T. 088 -9684028  
Havelte, De Molenhof,  T. 088 -9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

Voor de Blanken 55 - 7963 RP  Ruinen - tel. 0522-472525 - bgg: 06-54293308

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF



Marskramer 
van oorsprong, anno 1225

Een marskramer (van het Middelnederlandse merse (koopwaar) en 
het Middelnederlandse kraemer (koopman) is een verkoper van kleine artikelen, 

die hij in een rugkorf of mars vervoert en waarmee hij platteland en steden afreist 
om zijn waar op markten en kermissen en van huis tot huis te verkopen.

Smeestraat 21 
7963 AJ Ruinen
Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl

Bent u slecht ter been, kunt u thuis even niet weg,  heeft u geen vervoer? 
Of gewoon geen zin om naar de winkel te gaan? En heeft u wel iets nodig? 

Bel, app of mail ons, en we komen met de bezorgbakfiets 
(of bij slecht weer met de auto)  bij u langs met een assortiment artikelen 

waar u om vraagt, zodat u ook nog een keuze heeft. 
Betalen kan eenvoudig per bank, of contant. 

Bellen?  0522-471900 Appen?  06-27510069 
Mailen?  marskramerruinen@live.nl 

Daarom introduceren wij 
nu in 2016 onze nieuwe 
GRATIS bezorgservice*
Wij hebben geen 
webshop, maar wel 
een thuislevering 
binnen 24 uur!
*In de bebouwde kom en de buitengebieden van Ruinen



NIEUW!

Felgekleurde rubberen 

stuiterbal BOUNCER

voor vele uren interactief 

speelplezier voor de hond 

en zijn baasje.

                € 4,99 per stuk

Munnekenweg 6  -  7963 PV  Ruinen  -  Tel. 0522 471703
www.hofmanruinen.nl

Hees 32
7963 PB Ruinen

tel.: 06 2324 3416
www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

www.stobbe.nl

Gezellig kletsen
of gewoon

dom zwetsen?

U vindt het Spreukencafé in Hotel de Stobbe

alleen of samen

met vrienden, iedereen is

welkom in...

Fitnesscentrum Schreuder
Kloosterstraat 10 - 7963 AH Ruinen -  Tel. 0522-472045

www.fysiotherapie-ruinen.nl

Na ons succesvolle fitnessprogramma 
“De Afvalrace” van de eerste 6 maanden 

van 2016 starten we per 1 september weer 
met onze dag- en avondgroepen.

Wil je bouwen aan een goede conditie 
voordat de herfst en winter komen?

Dan ben je bij ons aan het goede adres!

Schrijf je in of kom eens langs om kennis 
te maken.

Onze tarieven blijven gelijk.
 

Van harte welkom!



15%
voordeel

op het gehele Auping
assortiment*

Iedereen is uniek. Daarom heeft
Auping een brede eigen collectie, 
passend binnen elk interieur.
Dus wat je ook zoekt, er is altijd 
een nieuw zomerdekbed of  
kussen, dekbedovertrek, frisse 
matras of compleet bed dat 
perfect bij jou past. Combineer 
jouw unieke stijl met persoonlijk 

nog eens van 15% voordeel op 
het hele assortiment. Kom snel 
naar de Auping winkel bij jou 
in de buurt en geniet van jouw 
voordeel in stijl.
 
*De actie geldt van 23 juli t/m 11 september 

2016. Kijk op auping.nl/summersale voor  

de voorwaarden.

SummerSale 
Geniet nu van voordeel in stijl

Deze graag plaatsen in de eerst volgende RW.

Advertentie graag aanpassen aan onze huisstijl. Dus voorzien van ons logo en vermelding
van website gegevens.

Graag even bevestigen of advertentie goed is overgekomen.

Meppelerweg 1a
7963 RV  Ruinen
T. 0522 - 47 17 40

WWW.SNOEKENRUINEN.NL

i n t e r i e u r & p r o j e c t    

Meubelen
Slapen
Stoffering

Projecten
Advies
Zonwering 

* Advies
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud

Westerstraat 59
7963 BB  Ruinen

0522-472871
06-51282183

f.echten@home.nl

Uw Drogist
Henny Booy

Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:

RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN
Tevens schoorsteen vegen en

dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

Mr. Harm Smeengestraat 5  Ruinen
Telefoon 0522 - 47 17 84
www.bestariaruinen.nl

Bestaria
Ruinen

€ 4,25

September

SUPER SHOARMA 



Te koop
Stofzuiger Dyson stowaway DC20, 1400 W., compleet, in goede staat.

Vraagprijs € 175,00
Telefoon: 0522-470556

WAOPENTIESADVERTEREN?
‘T RUUNDER WAOPEN!

RUINEN - Op zondagochtend 4 september a.s. gebeurt er iets in Ruinen dat nog 
nooit gebeurd is! De Mariakerk aan de Brink, die altijd op zondagochtend een 
kerkdienst houdt, sluit de deuren en verplaatst de kerkviering naar het dorpshuis 
Bastogne in Ansen! 

Mariakerk sluit de deuren!

Speciale gast in de gezellige, laag- 
drempelige viering in de Bastogne 
waarin ds. G. Naber voorgaat, is de 
zangeres Femke Anne Kaldenberg uit 
Pesse - die velen zullen kennen als 
kunstgaleriehoudster aan de Brink in 
Ruinen - en haar partner, de gitarist 
Albert de Vries. 

Het idee om de kerkdienst te verplaatsen 
is ontstaan tijdens een wijk(gespreks)
avond in Ansen. Toen werd in een gespreks-
discussie de stelling geopperd: vroeger 
kwamen de mensen naar de kerk, maar
in onze huidige tijd is het belangrijker dat 
de kerk naar de mensen komt! 

“Dat willen we met dit initiatief eens 
proberen te doen.”, zegt ds. G. Naber, 

“Het is een experiment, maar eens 
kijken of het aanslaat. Iedereen is 
hartelijk welkom!” De dienst het in 
dorpshuis op het adres Dwingelerweg 2a 
begint om 10.00 uur. 

Voor mensen die graag van de Brink 
in Ruinen naar het dorpshuis in Ansen 
vervoerd willen worden, kunnen bellen 
met camping ‘d Olde Kamp in Ansen,
tel. 06-34183752. 
Voor hen wordt er speciaal een 
vervoersdienst opgezet.

Westerstraat 16  7963 BC Ruinen
Tel. 0522 - 471216

ZOMERCAKE

NU VOOR MAAR 

€ 3,00

www.ruunderwaopen.nl



M O D E S H O W
VA N  O N Z E  N A J A A R S / W I N T E R C O L L E C T I E

DINSDAG 27 SEPTEMBER

WOENSDAG 28 SEPTEMBER

1 0 . 0 0  U U R  |  1 4 . 0 0  U U R  |  1 9 . 0 0  U U R

1 9 . 3 0  U U R

Laat ons even weten dat u komt, dan reserveren wij een plekje voor u!
Boetiek De Smederije | Westerstraat 12 Ruinen  | 0522 473 240 | www.boetiekdesmederije.nl

IN ONZE WINKEL AAN DE WESTERSTRAAT | AANMELDING: 0522 473 240

DORPSHUIS BUDDINGEHOF RUINERWOLD | AANMELDING: 0522 473 240 OF 0522 481 340



WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. Geopend dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.

Activiteiten Bezoekerscentrum: 
kijk op www.natuurmonumenten.nl/dwingelerveld

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

Pasmanshuus open dinsdag- woensdag- donderdag en 
zaterdagmiddag van 14.00-16.30 uur inlichtingen:
TIP kantoor tel. 0522-471700 of tel. 0522-472485

Klaverjassen elke vrijdag in de even weken Café Hees

Fietstochten 2016 onder deskundige leiding, TIP Ruinen
Elke dinsdagmiddag t/m september 2016.
Vertrek 13.30 uur vanaf de Brink, deelname voor eigen risico.
 Informatie TIP kantoor Ruinen

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 daar bij horen.
14.00 – 15.30 uur, start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, Benderse 22

SEPTEMBER
2 t/m 11 september Theatervoorstelling Kudde
 Schaapskooi Lhee Achter 
 ’t Zaand 4 Lhee.
 Info/kaarten: 
 TIP Ruinen of www.kudde.nl

Zaterdag 3 september Afsluiting zwemseizoen met Triatlon   
10.00-17.00 uur WTC Zwembad Ruinen 
 Oude Benderseweg 9 Ruinen

Zaterdag 10 september Open Monumentendag: o.a. 
 De Zaandplatte/Bezoekerscentrum 
 NP Dwingelderveld

Zaterdag 10 september     Bellemarkt, Brink Echten
10.00-16.30 uur
 
Maandag 12 september     ‘t Neie Punt, De Jonge Onderzoeker   
14.30-15.45 uur     Ruinen. Creatief met verf en paletmes
                                            Opgave: geahooijer@planet.nl

Zondag 18 september Mariakerk Ruinen Najaarsconcert
15.30 uur Byzantijns Mannenkoor Friesland
 o.l.v. Nana Tchikhinashvili, 
 met vioolsoli van Nini Natroshvili

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net
Ook een evenement plaatsen? Meld deze dan aan op tip@ruinen.nl

ECHTEN - Op 10 september 2016 is het weer zo ver: De Bellemarkt op de Brink van 
Echten. De Bellemarkt is: ‘aans maor toch zo vertrouwd!’ Het wordt weer een gezellige dag. 

Bellemarkt Echten 10 september 2016

Om 10.00 uur is de officiële opening en de 
markt eindigt om 16.30 uur.
Er zullen ongeveer 50 kramen aanwezig 
zijn van hobbyisten met allerlei leuke 
producten zoals: houten woondecoratie, 

polytex beelden, sieraden van polymeer-
klei, enzovoorts. 
Er is een kindercarrousel met o.a. 
pannenkoeken bakken en boetseren. 
Verder zullen mannenkoor Ruunder Basalt 

en popkoor Nameless IJhorst/de Wijk voor 
de muzikale bijdrage zorgen. Er is die dag 
tevens een verloting waarbij mooie prijzen 
zijn te winnen. Kortom, voor ieder wat wils. 

De organisatie ziet u graag 10 september 
op de Brink van Echten! Er is voldoende 
(gratis) parkeergelegenheid.

REGIO - Of u nu ongehuwd samenwoont, uw partnerschap heeft geregistreerd of in 
gemeenschap van goederen of op huwelijks voorwaarden bent gehuwd en gaat scheiden, er 
komt heel wat op u af bij een echtscheiding.  Emotioneel is het al zwaar genoeg en dan krijgt 
u ook nog met al die financiële en juridische zaken te maken. Uw toekomst is onzeker en u 
kunt uw eigen leven tijdelijk niet meer overzien. Misschien hebt u alles wel op een rijtje, maar 
is uw partner nog niet in staat om de breuk te accepteren. Deskundig Scheiden kan u in deze 
situaties van dienst zijn. 

Van ScheidingsMakelaar naar Scheidingsdeskundige 

Scheidingsdeskundige Margriet Steenbergen 
(jarenlang was zij werkzaam in de top-
advocatuur van Nederland) begeleidt het 
hele echtscheidingsproces. Voorheen was 
Margriet Steenbergen actief als 
De ScheidingsMakelaar. Met ingang van 
1 september 2016 treedt zij naar buiten met 
haar nieuwe onderneming Deskundig 
Scheiden. U hebt bij Deskundig Scheiden 
één aanspreekpunt en u betaalt een vast 
all-in tarief, zodat u van tevoren direct weet, 
waar u aan toe bent. Deskundig Scheiden 
heeft een uitgebreid netwerk van specialisten, 
zoals advocaten, fiscalisten, vermogensad-
viseurs, makelaars, hypotheekadviseurs en 
notarissen, waarvan u gebruik kunt maken. 
Deskundig Scheiden start met een gratis 
adviesgesprek en als u ervoor kiest met ons 
het echtscheidingstraject te starten, verzorgen 
wij de inventarisatie van al uw juridische 
zaken. We brengen alles voor u in kaart, de 
woning, het pensioen, de 

verzekeringen, de alimentatie, en de zorg voor 
de kinderen. 

Op 9 september a.s. is de ‘Dag van de scheiding’. 
Op 15 september 1796 werd in Nederland de 
allereerste echtscheiding uitgesproken. De 
datum van de Dag van de Scheiding is dan 
ook niet voor niets gekozen. Vanaf 2010 wordt 
op of rondom deze datum waarop de eerste 
scheiding plaatsvond de Dag van de Schei-
ding georganiseerd. Dit jaar vindt deze plaats 
vrijdag 9 september a.s.
Ieder jaar staat september bekend als ‘Maand 
van de scheiding’. De zomervakantie is voorbij 
en veel stellen besluiten dan te gaan scheiden. 

Scheidingsdeskundige Margriet Steenbergen 
van Deskundig Scheiden geeft u vrijblijvend 
advies en is bereikbaar via 0528-251975 / 
06-15949896 of info@deskundigscheiden.nl. 
Wij denken niet in problemen, maar in 
oplossingen! Margriet Steenbergen
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OPEN HUIS 
 ZATERDAG 3 SEPTEMBER & 
ZONDAG 4 SEPTEMBER 2016

NIEUw 
in Ruinen: 
Een totaal nieuw concept op fietsgebied. Aan de Oosterstraat stap 
je binnen in een compleet nieuwe winkel met een totaalconcept 
aan fietsen en fietssport, waar we het net even anders doen dan de 
‘gewone’ fietsenmaker.
In onze winkel vind je geen grote stapel fietsen en kiezen we er een uit. Integendeel: elke fiets 
wordt volledig geadviseerd op jouw wensen en eisen, ik zorg voor de perfecte zit voor een 
pijnvrije rit. We werken met de merken Orbea en Giant. Twee merken die de fiets zelf geheel 
ontwikkelen, levenslange garantie op frames geven en die garant staan voor een extreem 
licht rollende fiets, prachtige afwerking en een ruime collectie. Daarbij leveren we het totale 
assortiment: sport, toer, e-bike, stads, school enzovoorts. 

Sportspecialist 
Door jarenlang topsport bedreven te hebben en gewerkt te hebben bij een van de grootste 
sportfietsfabrikanten van de wereld, kom je bij ARNT voor je sportfiets. Uitgebreide analyse van 
je lichaamseigenschappen voor de fiets die perfect bij je aansluit. Wedstrijdsport of enthousiaste 
toerrijder, jouw rit wordt beter door een fiets en materialen van ARNT! En die sportfiets maak 
je natuurlijk af met een set van de beste handgespaakte wielen! Een ambacht wat Europees 
inmiddels bekend is. 

werkplaats 
In de werkplaats zijn alle types en merken fietsen van harte welkom. We beschikken over 
het beste gereedschap en vergaande kennis van de diverse merken fietsen en onderdelen. 
Altijd snel geholpen en heldere en eerlijke tarieven. 

KORTOM: Genoeg om eens langs te komen! 
we zien u graag tijdens 

ons OPEN HUIS, 3 & 4 september!


