
Vereniging tot Nut 
& Genoegen verrast 
inwoners ‘t Neie Punt
RUINEN - Vanwege de coronamaatregelen moest de voorjaarsactiviteit van de 
Vereniging tot Nut & Genoegen worden geannuleerd. Het bestuur van ‘Het Nut’ sprak 
toen de hoop uit wél een najaarsactiviteit te kunnen plannen. Met trots kan het bestuur 
melden dat zij daarin geslaagd is. 

Het bestuur heeft wederom het nuttige met het genoeglijke gecombineerd door een 
persoonlijke ontmoeting te regelen -met inachtneming van de 1,5 meter maatregel- 
waarbij de leden van de vereniging een smakelijk presentje konden ophalen. 

Lokale ondernemers hebben op verzoek van het bestuur een verrassingspakketje 
samengesteld die op zaterdag 19 september jl. aan de leden persoonlijk is overhandigd 
op het terrein van De Kaamp in Ruinen. Bloemrijk Ruinen, Bakkerij Steenbergen en het 
Vershuus hebben een mooie bijdrage geleverd aan dit verrassingspakket. 

De overgebleven pakketten heeft het bestuur van de Vereniging tot Nut & Genoegen uit coulance overhandigd aan ‘t Neie Punt in 
Ruinen. Het bestuur wenst hiermee tevens de oudere mensen een hart onder de riem te steken in deze treurige coronatijd.
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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

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 



www.hilkobakker.nl

Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,

landschapsonderhoud.

Onderhoud van:

begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

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!

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

Frank Echten
 Hoveniersbedrijf

VERHUUR
9-Persoonsbussen | Bestelauto’s | Personenauto’s

Bel of mail (0528) 371 227 | info@wemmenhoveautos.nl

Ik neem alle tijd voor uw hond

Voor info en tarieven
W www.trimsalondelarij.nl 
T 06 237 86 547

trimsalon
De Larij



’t Ruunder Waopen
Fysiotherapie / Manuele therapie Prima Life
Oedeemtherapie / Sportfysiotherapie / Geriatrie / Oncologie / 
Dry Needling en Fitness
Groeneweg 2, 7963 BX  Ruinen, tel. 0522-472400

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

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

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

Verloskundigenpraktijk Hoogeveen
Dr. G. H. Amshoffweg | 1-4 | 7909 AA Hoogeveen
Tel spreekuur: ma. t/m vr. van 12.00-13.30 uur: 0528-286288
Voor bevallingen en spoedgevallen: 06-523 445 48
info@verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl
www.verloskundigenpraktijkhoogeveen.nl

Voetencentrum Wender
Zere voeten? Ga naar de podotherapeut in Ruinen. De podotherapeut biedt 
specialistische voetzorg aan iedereen, waaronder mensen met diabetes of 
reuma, kinderen en sporters. De podotherapeut is aanwezig op de 
woensdagen in de oneven weken. Maak een afspraak via:  088 - 454 77 00 
www.podotherapeut.nl | Meppelerweg 36A | 7963 RX Ruinen

Praktijk voor Haptonomie Evert P. Luning
Zuiderlaan 142 - 7944 EJ Meppel
Tel. 06 839 754 84  -  e-mail: info@evertluning.nl
www.evertluning.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.: 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

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

Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden
Schoolstraat 4  7941 CA Meppel   www.hetverloskundigcentrum.nl
Tel. spreekuur ma. t/m vr. van 9.00 tot 12.00 uur: 0522-257173.
Voor bevallingen en spoedgevallen: 0522-745245

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 21 oktober 2020
Advertenties en verdere kopij kunnen uiterlijk tot en met 
dinsdag 13 oktober 2020, 17.00 uur worden ingeleverd via



Zondag 11 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Dhr. A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Jeugddienst- Just4U

Zondag 18 oktober
PKN-Mariakerk Ruinen 10.00 uur Dhr. A. Metselaar
Ontmoetingskerk Pesse 10.00 uur Ds. F. Verboom

e.e.a. onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen

KERKDIENSTEN

Oosterstraat 2 | 7963 AC  Ruinen | T. 0522 473 328

Open op
Dinsdag, donderdag en vrijdag 

09.30-12.00 en 13.15-17.00 
Woensdag en zaterdag 

09.30-12.00

CORONA?
Misschien is kleinschalig in het 

dorp kopen een gezondere 
OPTIE....K RUINEN

BELANGRIJK NIEUWS 
VAN APOTHEEK RUINEN

M.i.v. november duurt het langer 
voordat uw herhaalrecepten klaarstaan.

Dit is het gevolg van een minder frequente 
levering van medicijnen door de groothandel. 
Bestel uw medicijnen tijdig en houd er rekening 
mee dat het 1 week duurt voordat u ze bij ons in 
de apotheek kunt ophalen.

De openingstijden blijven vooralsnog hetzelfde 
i.v.m. de coronamaatregelen:

- ‘s morgens van 8.00 -10.00 uur
- ’s middags van 15.00 -17.00 uur

U kunt de herhaalmedicijnen bestellen via de
Herhaalreceptenlijn:
Telefoonnummer 0522 -470 023 of via de
website: praktijkruinen.praktijkinfo.nl

Inloopuurtjes Buurtteam 
De Wolden
 
DE WOLDEN - Gezien de nieuwe maatregelen i.v.m. Covid19 
is besloten voor een ieders veiligheid de inloopuurtjes voor 
Buurtteam De Wolden vooreerst nog niet op te starten. 

Als inwoners de leden van Buurtteam De Wolden willen 
bereiken kunnen ze bellen met 0528-37 86 86. We kunnen dan 
telefonisch in gesprek gaan en als de behoefte aanwezig is een 
afspraak maken op een nader te bepalen locatie.
e-mail: buurtteam@dewolden.nl



DROL
Amit hej niks um over te schrieven. Ik weet niet hoe het oe 
giet meensen mar ien dizze coronatied beleeft de meeste 
meensen weinig. Ik bedoole de meensen van oonze leeftied, 
de senioren. Ie koomt nargens en aj nargens koomt heur ie ook 
gien neejgies. En aj gien neejgies heurt dan hej ook weinig stof 
tut praoten en schrieven. Ik heb ook het geveul minder aordig 
veur aandern te wezen; as er ene zeek is dan stuur ie aans al 
rap een kaortie, Mar as er now ene zeek is dan heur ie det neet 
dus ook gien postverkeer.

Wij fietst alle dagen een flink ende; ie mut het lief toch wat ien 
beweging hollen. Zunder det wij vekaansiegangers bint hebt wij 
toch extra de schoonheid van oonze umgeving ontdekt; man 
wat bint er mooie paden waor aj nog niet eerder over efietst 
hadden. Wat wone wij ien een mooi stok van Nederlaand.
En wij bint gloepens bliede mit de grote tuun; in een tuun is 
altied wat te doon. Aans foeter ie wel kies over het wark det 
het mitbrengt mar aj toch niet op vezite gaot of bridge speult of 
naor de film, schouwburg of het sportveld kunt dan kuj de tied 
verdoon ien oen tuun. 

Zo waren wij veurige weeke doonde ien oonze bossie; det 
tippie mag de name haoste niet hebben van bos mar as er 
bomen staot.dan is het veur oons bos mit een kleine letter. Ien 
det bos kwamen de paddestoolen al weer op; mooi um te zeen. 
Mar wat ook welig tierde det waren allemaole brummelbossen. 
Aj die laot geworden dan kuj mit een jaor of wat det bossie niet 
meer deur. Die holle wij dus kort en as det kan trekke wij ze mit 
wortel en al uut. Ze doot ook wat trogge want s aoms kuj oen 
wonden likken die de stiekels op oen haanden en polsen achter 
elaoten hebt.

Mit det gerop ien de grond ontdekte ik opeens een drol. En 
dikke drol van wel een centimeter of achte; dikke en plat. Wij 
bint natuurliefhebbers dus drollen van verscheiden umvang ien 
oonze tuun kent wij wel; die van het iggelvarken liekt op 
antraciet; de nootjes vier van mien moe. Ze vienden gef an det 
hij argens ien de tuun leeft. En die van de vos mit det korte 
puntie mak duudelijk waor de jonge hazen waorschienlijk 
ebleven bint; die bint vaste zien warme maoltied eworden. De 
reebok scharpt zien gewei en vernaggelt de jonge boompies. 
Slakken hebt hele kleine linties as uutwarpsel en die kleine 
krallegies bint slakke eier. Haze en knienekeutels veural bij de 
greuntetuun want Heer Haas helpt oons deur de greunte hen.

Mar dizze drol..gien idee wie die elegd har ien oons bossie. Wij 
naor het Bezeukerscentrum ien de Benderse; mit een mooie 
foto van die drol. Dreej maol fotografeerd; van alle kaanten. 
Er was veule volk en brede belangstelling veur de foto. De 
meeste bezeukers daor hadden suggesties...een vos, nee er 
zat gien puntie an. Een beunzing of steenmarter: nee te groot. 
Uuteindeluk bleef as idee over een das of een wolf. Det hier 
argens een dassenburcht zit wusse wij wel. Mar de drol was te 
groot. En det de wolf weer signaleert is..het zij zo. Mien grokva 
hef nog eholpen de leste wolf op Hees te vangen; die dreejt 
um ien zien graf umme as hij wet det det dier now kakt op de 
grond die hum vrogger heurde. Ik zee al; amit hej niks um te 
schrieven; éne drol kan het verschil maken...

Rabo Clubsupport
Jij beslist mee!

RUINEN - Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek 
waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf 
kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken.
Met Rabo ClubSupport biedt de Rabobank kennis, het netwerk 
en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Om ze 
sterker te maken, voor nu en in de toekomst. Help jij jouw club 
haar doel te behalen? 

Als lid bepaal jij namelijk welke club een financiële 
ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard. 
Goed voor de club & geweldig voor de buurt.
Iedere particuliere klant (en lid) bij de Rabobank kan stemmen.

Op de volgende clubs of verenigingen in de buurt kun je tussen 
5 en 25 oktober je stem uitbrengen: Stichting Historie van 
Ruinen, Mannenkoor de Geuzingers, PC & LC DE Vrederuiters. 
Kijk op de website www.rabobank.nl/clubsupport op welke 
clubs er in jouw omgeving nog meer gestemd kan worden.



Het is weer zover, de Kinderspaarweken van 
RegioBank komen er weer aan!

In de aankomende herfstvakantie van 
maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober

mogen alle kinderen weer bij ons op kantoor komen met hun 
volle spaarpot om deze te legen. 

Kom dus allemaal langs bij ons op kantoor met de volle 
spaarpot! Natuurlijk staat er ook dit jaar weer een leuk 
cadeautje voor jullie klaar om mee te nemen.

Westerstraat 54
7963 BD  Ruinen

T 0522 47 25 28
W www.veldsink.nl
E ruinen@veldsink.nl

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

Kunstgrasvelden offi  cieel in 
gebruik genomen
DE WOLDEN - Er wordt al enkele maanden volop gevoetbald op de 
drie kunstgrasvelden van de voetbalverenigingen Ruinerwold, Ruinen 
en De Wijk, maar vrijdag werden ze offi  cieel in gebruik genomen. 
Door de corona was dit uiteindelijk allemaal iets later dan gepland. 
Het enige voordeel hiervan was dat de werkzaamheden ongestoord 
plaats konden vinden. 

Een loting onder de drie clubs bepaalde dat v.v. Wacker de eer had 
om een afvaardiging van alle drie de clubs te mogen verwelkomen. 
Wacker voorzitter Frans Zinger, die zijn aftreden heeft aangekondigd, 
heette de gasten welkom. 

Ook zijn collega Bert Mulder van v.v. Ruinen, die eveneens stopt 
met zijn bestuursfunctie was daarbij aanwezig. In Ruinerwold is 
de functie van voorzitter ook vacant. Jacob Weideman nam de 
honneurs namens de Spekbraanders waar. Wethouder Jan van 
’t Zand van Gemeente de Wolden was daarbij aanwezig. Met het 
overspelen van de ballen werden de drie kunstgrasvelden in een 
keer voor geopend verklaard. 

bron: dorpruinen.nl

Houd 1,5 meter afstand
Samen verslaan we Covid-19



LET OP! Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld:
voor activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

Bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen. 1 april t/m 31 oktober dagelijks geopend 
van 10.00 – 17.00 uur. 
Activiteiten Bezoekerscentrum Dwingelderveld: voor activiteiten 
is aanmelding vooraf noodzakelijk: kijk op 
www.nm.nl/bcdwingelerveld of 
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

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 – 16.00 uur, start Bezoekerscentrum NP Dwingelderveld, 
Benderse 22, Ruinen. Aanmelden vooraf is nodig.

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

Korenmolen de Zaandplatte
Is voor publiek toegankelijk. De toegang is gratis. De molen is 
iedere zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur. Het kan ook zijn 
dat de molenaars op andere tijdstippen buiten de openingstijden 
aanwezig zijn. Als er dan een vlag buiten hangt, kunt u gerust 
binnenkomen. Groepen voor een rondleiding op afspraak 
mogelijk. Kijk voor meer info op www.zaandplatte.nl I.v.m. de 
huidige coronamaatregelen zal de molen tot nader order 
gesloten blijven.

Pasmans Huus Ruinen, 
Oosterstraat 16, Ruinen blijft het gehele seizoen 2020 gesloten.
Voor info: www.stichtinghistorievanruinen.nl

TIP Toeristisch Info Punt/ Galerie Femke-Anne, 
Brink 5 Ruinen, T. 06 143 481 08
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
9.30-17.00 uur, dinsdag en zondag 13.00-17.00 uur.

OKTOBER
Zaterdag 24 oktober Nacht van de Nacht, activiteit van IVN Westerveld
18.30-22.00 uur Startlocatie: parkeerplaats Bezoekerscentrum, Benderse 22 Ruinen | Kinderen vanaf 6 jaar mogen mee. 
 Trek stevige wandelschoenen aan. Het Dwingelderveld is een van de weinige plekken, waar het nog echt stil en donker kan
 zijn. Dit vieren we met een Nacht van de Nachtwandeling. Ervaar hoe het duister zich meester maakt van bos en hei, ervaar
 de weidse sterrenhemel en het geritsel en de zachte roep van een paar wakkere nachtdieren. Aanmelden vooraf verplicht:
 www.ivn.nl/afdeling/westerveld/nacht-van-de-nacht

Voor meer info kunt u terecht op www.ruinenalert.nl, www.ruinen.nl en www.dorpshuisruinen/activiteiten

Evenementen en activiteiten in Drenthe vindt u op de website www.drenthe.nl of download de handige drenthe-app.
Evenementen in deze rubriek kunt u aanmelden op: ruunderwaopen@hotmail.com | Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Let op! I.v.m. de aanpassingen van de coronaregels is het mogelijk dat (sport) evenementen niet doorgaan en 
musea, bezienswaardigheden of openbare gebouwen niet, beperkt of op afspraak geopend zijn.

Let op! I.v.m. de aanpassingen van de coronaregels is het mogelijk dat (sport) evenementen niet doorgaan en 
musea, bezienswaardigheden of openbare gebouwen niet, beperkt of op afspraak geopend zijn.

Aanmelden voor de Duurzame Huizen Route
De WOLDEN - Woont u in een duurzaam huis, of heeft u energiebesparende maatregelen genomen? Dan is gemeente De Wolden 
op zoek naar uw verhaal. Help andere inwoners op weg door uw huis aan te melden als voorbeeld via www.duurzamehuizenroute.nl/
dewolden. Als u het leuk vindt, kunt u uw woning ook openstellen voor bezoekers tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route op 
31 oktober of 7 november.

Alle kennis en ervaringen op het gebied 
van duurzaam wonen zijn welkom: van het 
aanbrengen van radiatorfolie, de opbrengst van 
uw zonnepanelen tot het (ver)bouwen van een 
energiezuinig huis. Ook als u net bent begonnen, 
kunt u mensen helpen door de voorbereidingen en 
aanpak te bespreken. Deel uw ervaring online, of 
tijdens de Duurzame Huizen Route op 31 oktober 
en 7 november. Bezoekers schrijven zich van 
tevoren in, zodat het aantal bezoekers dat tegelijk 
in de woning is, beperkt blijft.



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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

HUWELIJKSE VOORWAARDEN | SAMENLEEFCONTRACT?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!
notariaat & mediation
Stotijn

In verband met de 

coronacrisis volgen wij de 

richtlijnen van het RIVM.

Met gepaste voorzorgs-

maatregelen kunt u bij 

ons terecht voor een 

bespreking en kunnen 

akten op ons kantoor 

worden ondertekend. 

Nieuwe Collectie!
De nieuwe 
herfstcollectie is binnen!

Enjoy
Dreamstar
Soquesto
Angels
Zerres
Anotherwoman


