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De Herberg van Rune sponsort
teams VV Ruinen

RUINEN - VV Ruinen heeft een nieuwe sponsor gevonden voor Ruinen 3 en Futsal 1.
Vanaf het seizoen 2015/2016 pronkt het logo van De Herberg van Rune op de shirts
van de twee seniorenteams.
Bij het Futsalteam wordt deze sponsoring
gecombineerd met de sponsoring door
Sportkantine de Marse.
Vrijdag 18 september jl. werden de nieuwe
tenues gepresenteerd bij De Herberg van
Rune. De officiële overdracht van de
tenues vond plaats in het bijzijn van

voorzitter Rini Hut en de eigenaren
van zowel De Herberg van Rune als
Sportkantine de Marse, Gert en
Roelie Boverhof.
Beide partijen zijn erg tevreden met de
sponsoring van de twee teams en kijken
uit naar een succesvolle samenwerking.
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Gezellig weerzien tijdens reünie
RUINEN – Zaterdag 26 september jl. kwam in Café Hees te Ruinen de 3e klas van het
schooljaar 1950/51 van de openbare lagere school in Ruinen samen voor een reünie.
De klas telde destijds 47 leerlingen.
Hoe meester Mulder al deze leerlingen
bij de les hield? Naast pedagogische
vaardigheden, gebruikte hij ook zijn
corrigerende stok om de klas bij de
les te houden.

Want ook na 65 jaar, kon deze klas nog steeds
met elkaar genieten.

plant ze nu!!!

3 halen,

2 betalen!!!

65 jaar later kwamen daarvan
22 oud-leerlingen opdagen voor een
plezierige middag. De middag bestond
uit wandelen, zingen en gezelligheid,
waarbij een hapje en een drankje ook
niet mochtenontbreken.

www.ruunderwaopen.nl

Fietsplezier voor iedereen..!!

gs!!

Kom lan
Batavus
Gazelle
Sparta

De winkel voor al uw:

•
•
•
•
•
•

Hand- en elektrisch gereedschap
Technische installatiematerialen
Levering/begeleiding van DoeHetZelftechnische
installatie
pakketten
Diervoeders
Alles voor ruiter
en paard
Bestrijdingsmiddelen
Outdoorkleding etc.
Tuinmachines
en -gereedschap
IJzerwaren

Multicycle
Merida
Giant
Groot assortiment fietsen en
elektrische fietsen van diverse merken.

Raleigh

Ruime collectie accessoires en onderdelen.

Loekie

Snelle en vakkundige reparaties.

Alpina

Zadelmeetsysteem voor fietsen zonder
zadelpijn.
Bodyscanning voor een comfortabele
fietshouding.

SQ Lab zadels

Bedrijfs fietsprojecten

Bodyscanning
Uw Bike Totaal winkel:

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

Vredenburg Tweewielers
Ruinen/Wanneperveen
Havelte
www.vredenburgbiketotaal.nl

Brink 39
7963 AB Ruinen
0522 - 47 12 77
Veneweg 77
7946 LE Wanneperveen
0522 - 25 12 06
Dorpsstraat 67
7971 CR Havelte
0521 - 34 14 42

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

Hees 32
7963 PB Ruinen
tel: 06 2324 3416
www.schildersbedrijfmartijnhut.nl
info@schildersbedrijfmartijnhut.nl

www.biketotaal.nl

•
•
•

’t Ruunder Waopen
Het volgende nummer verschijnt 21 oktober 2015
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met
dinsdag 13 oktober, 17.00 uur worden ingeleverd via

ruunderwaopen@hotmail.com
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer
en afmeting van de advertentie.
Niet-digitale advertenties kunnen worden ingeleverd bij
Marskramer Luten.
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

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

DE SCHEIDINGSMAKELAAR

Margriet Steenbergen, Juridisch Adviseur Personen- en Familierecht
p/a Zuidwolderweg 16, 7932 PP Echten, Tel. 06-15949896
W www.scheidingsmakelaar.nl E steenbergen@scheidingsmakelaar.nl

Pedicurepraktijk Voeties

Diabetische en Reumatische voet, Schimmeldiagnostiek, Nagelreparatie,
Nagelregulatie, Anti-druk techniek en Orthesiologie.
Arina de Jonge - Medisch 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 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 C1000

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

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

Kerkdiensten
Zondag 11 oktober

PKN-Mariakerk Ruinen
Voorhofkerk Pesse
Voorhofkerk Pesse

Zondag 18 oktober

PKN-Mariakerk Ruinen
Kruispuntkerk Pesse

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Ds. G. Naber
Ds. C. ‘t Lam
Ds. C. ‘t Lam

10.00 uur
10.00 uur

Ds. D. van Veen
Ds. G. Naber

Dierenarts De Wolden

Tel. 0522-471221 of 0528-371291

Fysiotherapeuten

R.T. Schreuder / G. Boesjes, tel. 0522-472045

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

ADVERTEREN?

’T RUUNDER
WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl
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Onafhankelijk
Hypotheekadvies
bij uw
Hypotheekspecialist!
De Wolden Financiële Dienstverlening
Waarom verder zoeken
als u in uw dorp terecht kunt
Westerstraat 54, Ruinen
Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.
Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Obvion, Aegon,
Nationale Nederlanden, RegioBank, BLG, ING
en vele anderen.
1e gesprek gratis!

De Wolden
Financiële dienstverlening

Hypotheken Sparen Beleggen Lenen Verzekeren
Tel. 0522- 472 528 Email: balieruinen@wolden.nl Web: www.wolden.nl

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de

Zelfstandig Adviseur

Tuin & Gazon
vitaal de winter in!
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Van € 8.2
voor €

6.95

Het is tijd voor kalk en
speciale meststoffen
NIEUW, fossiele ZEEWIERKALK
van coccolieten in 10 & 25 kg.
Neutraliseert zure grond
• Verhoogt de opname van meststoffen
• Verbetert bodem en structuur

Nu verkrijgbaar
TSTOF
Speciale NAJAARSMES
10 & 20 kg leverbaar
Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216
Elke dag, ook in de vakantie, bakken we
heel veel soorten vers brood en gebak.
Wij staan bekend om onze heerlijke Drentse specialiteiten
zoals; Drentse- krentenstoeten, -turf, -heidekoek, -zwerfkeien etc.
en... Runer heideplag’n.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.30 uur
Zaterdag
8.00 - 16.00 uur

Column

minimama
Rare gewoonte?
Ik hang was aan de lijn.
Ruik even aan de fris gewassen
kledingstukken.
Hmmm, wat ruikt dat…
anders!
“Mijn” wasmiddel wordt niet meer
verkocht in Ruinen.
Bij het opvouwen van de was;

Mooi het najaar en de winter
in met Boetiek de Smederije
RUINEN – Boetiek de Smederije heeft de herfstkriebels weer te pakken en heeft daarom weer
gezorgd voor een hele mooie herfst- en wintercollectie. De herfstkriebels werden onlangs nog
eens flink aangewakkerd tijdens een serie volgeboekte modeshows eind september jl. in de
boetiek aan de Westerstraat in Ruinen, in de Buddingehof in Ruinerwold en een besloten show
in Dwingeloo.
In het jubileumjaar van De Smederije is
eigenaresse Siena Hut er ook deze keer
weer in geslaagd een mooie presentatie
neer te zetten van de collectie die zij voor
haar klanten heeft samengesteld. Natuurlijke
kleuren zoals o.a. camel, olijf, cassis en petrol
en aaibare stoffen bepalen het modebeeld
dit seizoen. En dat Siena heel goed rekening
houdt met haar klanten laat zij telkens weer
zien.

Lineke, Roelien, Ronny, Klaasje en Aaltje zijn
gewone modellen met gewone gangbare
maten.

Het klantenbestand van De Smederije is zeer
gevarieerd, van verschillende leeftijden en
de klanten hebben allemaal verschillende
maten. Daarom zijn er tijdens de shows geen
standaard modellenmaten te zien. De dames

Onlangs werd bekend dat Siena samen met
haar man Rini van haar welverdiende pensioen
gaat genieten en dat Lineke Smit de zaak per
1 januari 2016 zal voortzetten. Verderop in
het jaar volgt meer nieuws hierover.

Het organiseren van de shows doet Siena met
veel plezier, maar is niet mogelijk zonder de
hulp ‘achter de schermen’ zoals van haar
man Rini, de kleedsters, ladyspeaker Trudy.
Kapsalon Jantine en De Bloemenschuur
verleenden tevens hun medewerking.

hetzelfde ritueel.
Een kledingstuk voor mijn neus
’t is niet …
Ben niet…
de enige merk ik ’s avonds.
De jongste pakt haar gewassen
nachthemd van haar kussen.
Ruikt eraan en roept: “Getver mama,
hij stinkt naar overgeef”
De oudste komt uit de douche;
“Mama, mijn handdoek ruikt naar……
geiten?!”
Drie keer is scheepsrecht, mijn man
trekt de kastdeur open.
“Ligt hier een dode hamster?”
Ander wasmiddel?!
Deze voor de poetsdoeken en
hondenkleden.
De andere dag vind ik snippers
en repen, grote gaten in de
hondendeken.
Toeval?

- ie weet wè wie Adverteren?

’T RUUNDER
WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl

Brunchen met Crescendo
RUINEN - Op 11 oktober a.s. geeft muziekvereniging Crescendo Ruinen een
brunchconcert in de Poort van Ruinen. Het orkest van Crescendo heeft sinds
september een nieuwe dirigent, Leo Harmsen. Voor sommigen in Ruinen misschien
een bekend gezicht want Leo geeft al jaren les aan de leerlingen van Crescendo.

Muziekvereniging
Crescendo
‘We gaan er samen een gezellige morgen
van maken, met muziek die goed in het
gehoor ligt. We doen met alle onderdelen van
Crescendo mee. Ook de malletband en de
majorettes zijn van de partij, vertelt voorzitter
Roelie Zegeren.
‘We hopen u graag te zien op zondag
11 oktober a.s. Het concert begint om
11.00 uur, de entree is gratis en tegen
een kleine vergoeding kunt een kop soep
en broodjes kopen’, besluit Roelie.

Hersengymnastiek
Ruinen 2015/2016
RUINEN - De vakantie zit er weer op
en het nieuwe hersengymseizoen kan
beginnen!
Daarvoor zijn natuurlijk enthousiaste
teams nodig. De hersengymcompetitie
zal eens per twee weken dagen op
donderdagavond plaatsvinden in het
Neie Punt te Ruinen. Info en opgave bij:
Jans Prikken, Torenakker 12,
tel. 0522-471270 of mailen naar
harry-smit@home.nl

Gezellig kletsen
of gewoon
dom zwetsen?
en
alleen of sam
iedereen is
,
n
e
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welkom in...

Jong en dynamisch, met vakmanschap en kwaliteit hoog in het vaandel, dat is wat ons
typeert. We leveren altijd perfect werk af en zijn lid van de Vakfederatie Rietdekkers.
Dit betekent voor u nog eens een extra waarborg op het gebied van kwaliteit.

Westerstraat 84, Ruinen Tel. 0522 47 12 24

Steenberger Esweg 31 | 7921 AX Zuidwolde | telefoon: (0528) - 362 889
mobiel: 06 - 285 40 845 | e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.stobbe.nl

www.natuurlijkonderdak.nl

U vindt het Spreukencafé in Hotel de Stobbe

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

ERKEND SCHILDERS
AFWERKINGSBEDRIJF

“VERSCHOMA” B.V.

UW RIETEN DAK
WEER ALS NIEUW!
mosvrij.
Wij maken uw rieten dak n.
de
Vraag naar de mogelijkhe

Specialismen:

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

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

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

*

Voor bedrijf en particulier.
Door onze zeer goede

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

wij in staat
om scherpe
aanbiedingen
voor u te
maken.
Bel maar
eens!

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

Westerstraat 56, Ruinen

Tel. 0522-472715 / 06-53906456
info@booyschilderwerken.nl

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

ADVERTEREN?
Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.
Tevens adviesbureau.
Al 30 jaa
re
in het grorvaring
en!

Tuinaanleg
& Onderhoud

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

‘T RUUNDER
WAOPEN!

www.ruunderwaopen.nl

Welk stijltype ben jij?
s portief t ype | r oman t isch t ype | kla s siek t ype
Het borrelt van de inspiratie in
Boetiek
vest € 39.95
g
n
a
L
g
n
i
d
Aanbie
''De Smederije''
Westerstraat 12 Ruinen | 0522 47 32 40 | www.boetiekdesmederĳe.nl

AFGELOPEN ZATERDAG
WAS DE NATIONALE
OPEN HUIZEN DAG.
GAAT U EEN
WONING
KOPEN?

NOTARIS NODIG ...? WEES WELKOM!
profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:

T: de Wijk 0522 - 440 473

altijd scherp!

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GASTGEZINNEN GEZOCHT
Stichting Rusland Kinderhulp
zoekt voor de periode van woensdag 6 april tot
en met donderdag 2 juni 2016 gastgezinnen.
De kinderen zijn 9, 10 of 11 jaar oud en komen uit
Wit Rusland. We nodigen deze kinderen uit omdat de
regio waar ze vandaan komen (nog steeds) te lijden heeft
van de Tsjernobylramp in 1986, ook komen deze kinderen
vaak uit een arm gezin en kunnen ze hier aansterken en
echt kind zijn!
Wij organiseren informatieavonden op
dinsdag 6 oktober 2015 Dorpshuis te Ruinerwold
Woensdag 7 oktober 2015 in Ruinen kantine
Sporthal De Marse.
Beide avonden starten om 20.00 uur
Vanaf 19.45 uur ontvangst met een kopje koffie.
Ook kunnen wij u vragen ten aller tijden
beantwoorden via de mail:
srkkoekangeruinerwold@gmail.com of telefonisch
Paula van den Bosch, Ansen 0522 - 475160
Janny Luten, Ruinen 0522 - 452133

Opbrengst
collecte KWF
De jaarlijkse collecte voor KWF- kankerbestrijding heeft in
de voormalige gemeente Ruinen € 4845,98 opgebracht.
Alle gevers, collectanten en iedereen die zich heeft ingezet
voor dit goede doel heel hartelijk bedankt. Een speciaal
woord van dank aan de schoolvriendinnetjes voor de ludieke
actie die ze in het teken van de actie hadden opgezet!
KWF afdeling Ruinen

Vernieuwen of verbouwen?
Bel Geert Oosterhuis

* Verbouw en onderhoud
* Houtwerk
* Stucadoorswerk

* Tegelwerk
* Isolatieglas plaatsen
* Kozijnen - ramen en deuren

Voor al uw bouwkundige
werkzaamheden

Ruinen

T (0522) 472 428
M (06) 204 768 01
E oosterhuis8@hetnet.nl

Spaarweek in de
Herfstvakantie!
19 t/m 23 oktober
Voor de RegioBank Jeugdklanten
Kom weer GRATIS de spaarpot legen
en ontvang een cadeautje!
Nog geen klant?
Ook geen probleem!
Kom maar langs, wij regelen dat zo…..

De Wolden
Financiële dienstverlening

Hypotheken Sparen Beleggen Lenen Verzekeren
Tel. 0522- 472 528 Email: balieruinen@wolden.nl Web: www.wolden.nl

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de

Zelfstandig Adviseur

Najaarsactie
Echinacea Extra Forte

met plantago en cat’s claw

1 + 1 g ra t i s
5 14.95

(2x100ml)

Drogisterij | Parfumerie
Foto
| CADEAU
Drogisterij
| Parfumerie
museo
100 QUELLE
museo Foto
300 QUELLE | CADEAU
museo 500
museo 700
museo 900

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

FAMILIEBERICHTEN

WAOPENTIES
Te koop
4 winterbanden voor Golf/Seat met velg
Goodyear z.g.a.n. 175 65 R14
ET waarde 43 6 J X 14 h12 € 160,00
K. Waninge, 0522 472227

Voor uw blijken van belangstelling en
medeleven die wij van u mochten
ontvangen na het overlijden van onze
lieve vader, schoonvader en opa

Gevonden
Op de parkeerplaats van het voetbalveld een zwart
adressen-telefoonboekje.
Af te halen op Westerstraat 61

Jan Lubbinge
zeggen wij uw hartelijk dank.

Welke dierenliefhebster wil af en toe
wanneer wij afwezig zijn, onze dieren
(kippen, konijn en poezen)
tegen vergoeding verzorgen?

Ankie en Fons
Jan en Linda
Lianne en Roelof
Jan
Thijs

Info: tel. 06 275 430 44

Ruinen, oktober 2015
Wij zijn verhuisd van Kampweg 13, 7963 BK Ruinen
Naar Jan Wierengaweg 123, 7963 CM Ruinen
Tevens willen wij iedereen bedanken voor de
kaartjes en attenties, die wij hebben ontvangen
tijdens de ziekte van Roelie.

Opbrengst collecte
Prinses Beatrix Spierfonds
De opbrengst van de collecte voor het Prinses Beatrix
Spierfonds heeft dit jaar € 1.961,81 opgebracht.
Iedereen die hieraan, op welke manier dan ook, heeft
bijgedragen HEEL HARTELIJK BEDANKT.

Roelof en Roelie Luning
Advertorial

meerdere controles uit bij Kadaster en
Gemeentelijke Basisadministratie. De
notaris ziet er op toe dat u als koper
daadwerkelijk de eigenaar wordt van de
woning die u net heeft gekocht. De notaris
is daarbij absoluut onafhankelijk en bewaakt
de belangen van alle bij de overdracht

Uw woning en uw notaris
Afgelopen zaterdag was het Nationale
Open Huizen Dag. Een prima
gelegenheid om in vrijblijvende sfeer
een nieuwe woning te bekijken. De
woningmarkt trekt behoorlijk aan.
Dit jaar waren er weer meer kijkers
op de ‘koopmarkt’ dan in 2014.
Misschien bent u voornemens
een (ver volg)stap te zetten op de
woningmarkt. Wat is de rol van
de notaris als u een woning heeft
gekocht?
De notaris regelt alle juridische zaken
rond de overdracht van een woning.
Daarvoor voert hij of zij vanaf het tekenen
van de koopovereenkomst tot en met de
dag ná het tekenen van de leveringsakte

betrokken partijen.
Administratieve afwikkeling.
De notaris ziet ook toe op de juiste financiële
afwikkeling van de overdracht. Feitelijk is hij
de ‘betrouwbare derde-partij’ in dit traject.
De notaris zorgt voor alle verrekeningen
tussen partijen en naar makelaars, adviseurs
en banken. Er wordt weleens beweerd
dat de notaris ‘ze gemakkelijk verdient’,
maar achter de schermen gebeurt er heel
veel aan financiële en administratieve
afhandeling. U ziet daar zo min mogelijk
van. Het notariskantoor zorgt voor de
procesbewaking en houdt daarbij contact
met de koper, de verkoper, de makelaars, en
alle andere betrokken partijen.

Belangrijke zaken om bij stil te staan zijn
testamenten, een samenleefcontract
huwelijkse voorwaarden of levenstestamenten.
Waar nodig kunnen regelingen worden
opgesteld en bestaande regelingen worden
nagekeken en aangepast aan de nieuwe situatie
of wensen. Ook bij nieuwe wet- en regelgeving
kan het raadzaam zijn bestaande regelingen of
contracten tegen het licht te houden.
Stotijn notariaat in de Wijk is een
laagdrempelig kantoor met een nuchtere
klantbenadering. Wij zijn u graag van dienst
in het traject van koop of verkoop van een
woning en we gaan graag met u in gesprek
over persoonlijke- en familiezaken. Ook
voor al uw ondernemingszaken bent u bij
Stotijn notariaat aan het goede adres. Op
onze website informeren wij u uitgebreid
over wie we zijn en wat we voor u kunnen

betekenen. U bent van harte welkom bij:

Breed dienstenaanbod
De notaris kan echter veel meer voor u
betekenen dan alleen het passeren van de
aktes bij het kopen van een woning.

Burgemeester Veenhovenplein 1, de Wijk
0522 - 440 473 www.stotijnnotariaat.nl

Schoonheidssalon Latoya
opent haar deuren!
Brink 47 • 7963 AB Ruinen • tel. 0522-471236

!
Zin in een avondje uit
HERFST
Vallend kleurend blad, wind, een heerlijk zonnetje
of striemende regen.
In de maand oktober op de Tap:

Gezichtsbehandeling actie in oktober
Van €48,- voor €38,Huidanalyse
Reiniging
Dieptereiniging
Epileren wenkbrauwen
Vapazone apparaat
Verwijderen onzuiverheden

Gelaatsmassage
Hoofdhuidmassage
Masker
Ampul
Dag/nachtcrème

Amstel Bockbier!!

We gaan weer quizzen!!
Zaterdag 17 oktober 20.00 uur

CAFÉ QUIZ
Opgave in groepjes van 5 personen

Latoya de Vries
Voor de Blanken 1C ● 7963 RP Ruinen ● 06-44019301

Zaterdag 24 oktober

POKEREN

20.00 uur

Grondverzetbedrijf R. Luning

Zondag 25 oktober vanaf 17.30 uur

Voor de Blanken 1b
7963 RP Ruinen
Tel. 0522-470506 of
06-55868616

Herfst Deal!

SCHNITZELBUFFET
De prijs van dit buffet is € 15,50

Bij het buffet heeft u naast de schnitzel, onbeperkt
gebakken aardappeltjes, frietjes, diverse koude / warme
groentes en diverse sauzen.

Grondwerk

Zaterdag 7 november

SPOOKTOCHT

•

Infra

  • Levering van geelzand
    & teelaarde.

KLAVERJAS KROEGENTOCHT

V.V.Vo Ruinen organiseert de

Bestrating

Uw adres voor

Zaterdag 31 oktober 13.00 uur

*Opgave per koppel
*Kosten € 10,= per koppel
*Kaarten om vleesprijzen
*in 5 Cafés klaverjassen
*Opgave t/m woensdag 28 oktober

•

             • Zeven van grond < 2 cm
           • Aanleg van
           - bestratingen, tuinen,
                        - manegebakken, enz.
  

       • Levering van bestratingsmaterialen,
         nieuw & gebruikt

                  • Kraan- en shovelwerkzaamheden

www.rluning.nl / info@rluning.nl

Zaterdag 14 november

POKEREN

20.00 uur

Donderdag 19 november

Le Beaujolais

Oh la la…
est enfin arrivé!
Natuurlijk trakteren wij weer op een lekker hapje bij uw
Beaujolais wijn.

Vrijdag 20 november 20.00 uur

Kaartspel TACHTIGEN
En, om alvast te noteren!!

Zondag 22 november 15.30 uur

DOUBLE
SAX
Een gezellige dansmiddag.

KLAVERJASSEN
Elke vrijdag van de even weken

U kunt er voor kiezen met de competitie mee te kaarten of
gewoon af en toe mee te kaarten.

See you!!!

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof
Voor uw complete
• tuinaanleg • onderhoud
• renovatie • bestratingen
Het plaatsen van tuinhuisjes,
schuttingen, vlonders en pergola’s

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

WAT IS ER TE DOEN IN RUINEN
Bezoekerscentrum Dwingelderveld, open van maandag t/m zondag
10.00-17.00 uur
Activiteiten Bezoekerscentrum: kijk op www.natuurmonumenten.nl/
dwingelerveld
Schaapskooi Ruinen, elke dag vertrekt de herder om 10.00 uur en
keert terug om 16.00 uur. Bij terugkomst knuffelkwartiertje en schapen
aaien. Locatie bezoekerscentrum Dwingelderveld

OKTOBER

Zaterdag 10 oktober
20.00 uur

Jubileumconcert Popkoor 2000
Buitencentrum De Poort,
Kloosterstraat 12 Ruinen

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinen.net

Korenmolen de Zaandplatte, iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur
Museumboerderij Pasmans Huus geopend woensdag 21 oktober en
woensdag 28 oktober van 14.00-16.30 uur
Wandelen op woensdag iedere woensdag wandelen vanaf de Brink
start om 13.30 uur
Voor evenementen Bezoekerscentrum: www.natuurmonumenten.nl

Ook een activiteit plaatsen?
Mail naar info@inforuinen.nl

Woordzoeker

*
*
*
*

Het is herfst!

Advies
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud

0522-472871
06-51282183
f.echten@home.nl

Westerstraat 59
7963 BB Ruinen

RIOOL VERSTOPT?
Bel dan:
RIOOLONTSTOPPINGSBEDRIJF

K. VAN DALEN

Tevens schoorsteen vegen en
dakgoten schoonmaken

Telefoon 0522 - 472004

Zoek de volgende woorden

knutselen, blad, glad, guur, egel, koud, eikels, trui, vest,
oktober, november, donker, griep, muis, wandelen,
herfstvakantie, sokken, dwingelderveld, herfstworkshop,
kabouters, lampionnen, takken, wandelen, paddestoel, ruinen,
hond, egel, storm, laarzen, regen, kastanje, pompoen, slak,
beukenoot, spin, dennenappel, paraplu, eekhoorn, nat,
wandelen, herfstkleur, boom.
Prijswinnaar september-puzzel:
R. Dekker, Oldenhave 12
De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij
DA Drogist Harry Zegeren, af te halen bij Marskramer/Toys2Play
Luten, Smeengestraat 21, 7963 AJ Ruinen.
Oktober-puzzel inleveren voor vrijdag 30 oktober 2015 a.s. bij
Marskramer/Toys2Play Luten, Smeengestraat 21, 7963 AJ Ruinen
Prijs: waardebon t.w.v. € 12,50 te besteden bij Bakker Steenbergen.

Uw Drogist

Henny Booy
Westerstraat 56 - Ruinen
Telefoon 0522 - 472715
ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN
www.ruunderwaopen.nl

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

AUTOBEDRIJF
***Ingrid Moes Energetix Magneetsieraden & Wellness - Accessoires***
Klinge 24 • 7963 CZ Ruinen • tel. 06 102 649 13 • ingridlife@home.nl

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

www.autobedrijfwestera.nl

Dinsdag 13 oktober a.s.
OPEN HUIS
van 11.00 - 17.00 uur en 19.00 - 21.00 uur
Koffie/thee staat klaar

OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING -

OPRUIMING - OPRUIMING

WIJ WILLEN GRAAG

RUIMTE
VOOR DE NIEUWE COLLECTIE

WWW.SNOEKENRUINEN.NL
Meppelerweg 1a
7963 RV Ruinen
T. 0522 - 47 17 40
Me ube le n

-

Slapen

-

Sto f fering

-

Projecten

-

Advies

-

Zonwering

