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Huisarts Rita Bontjer voor Huisartsenpraktijk
Tweelingdorp (foto Jan Johan ten Have).

Dokter Rita Bontjer van Huisartsenpraktijk Tweelingdorp

’Grote zorgen over opvolgingsproblematiek
en bezuinigingen in de jeugdzorg en GGZ’
door Jan Johan ten Have
NIEUW-AMSTERDAM - De
rol van de huisarts veranderde
de afgelopen jaren ingrijpend.
Om de druk op gespecialiseerde
ziekenhuiszorg te verlichten is
de allround-dokter van vroeger
tegenwoordig ook steeds meer
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specialist. De teams van huisartsenpraktijken zijn daarom in
veel gevallen sterk uitgebreid. Zo
ook in Huisartsenpraktijk Tweelingdorp in Nieuw-Amsterdam
- Veenoord. Dokter Rita Bontjer
is er één van de drie huisartsen.
Ze houdt van het werk vanwege
de persoonlijke binding met haar
patiënten. Maar ze maakt
zich ook ernstige zorgen.
Bijvoorbeeld over de
opvolgingsproblematiek
bij huisartsenpraktijken
op het platteland. En over
de ernstige gevolgen van
bezuinigingen op jeugdzorg en GGZ.
“Bezuinigingen in de
GGZ pakken in één woord
dramatisch uit”, vertelt
dokter Bontjer. “Wie te
maken krijgt met psychi-

sche ziekte, heeft acuut zorg nodig.
Want deze ziekten zijn progressief
en kunnen veel blijvende schade
aanrichten. De wachtlijsten zijn
momenteel een jaar. Mensen worden steeds angstiger en depressiever en steeds meer komen in een
crisis terecht. Crisisopvang is er
wel, maar is de acute crisis voorbij,
dan moet de patiënt gewoon weer
wachten. Met alle gevolgen van
dien.”
Jeugdzorg
Ook als het gaat om jeugdzorg
blijft Den Haag de geldstroom korten, het nieuwe kabinet opnieuw.
Dokter Bontjer signaleert dat dit
onder meer resulteert in een groot
verloop van medewerkers in de
jeugdzorg: “Zorgbehoevende
jongeren die in de cruciale fase van
hun ontwikkeling vooral behoefte
hebben aan stabiliteit, krijgen om
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de haverklap nieuwe begeleiders.
Door het schrijnend geldgebrek in
het verloop en ziekteverzuim erg
groot. Daardoor zitten jongeren
om de haverklap tegenover een
nieuw gezicht. Dat helpt bepaald
niet.”
Om deze problematieke enigszins
het hoofd te bieden, is Huisartsenpraktijk Tweelingdorp één
van de praktijken in de regio die
een pilotproject uitvoeren met
een praktijkondersteuner huisarts
(POH) Jeugd, die vier uur per
week beschikbaar is voor jongeren
met psychiatrische problematiek.
Doelstellingen zijn snellere hulp
en daardoor minder doorstroom
naar de gespecialiseerde hulpverlening. Bontjer: “Dit project
begon bij ons begin januari, dus
ik kan nog niet veel zeggen over
resultaten. Ik weet dat er in de
huisartsenpraktijk in de Rietlanden in Emmen al iets langer een
pilot draait en dat de eerste indruk
bijzonder positief is.”
Lees verder op pagina 3 >
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Culinaire

WERELDREIS

Jouw culinaire werelreis begint aan de Westerstraat in Emmen. Bij Wereldrestaurant Puur
in Emmen proef je de lekkerste vers bereide gerechten: van sushi, tapas en grill tot Italiaanse,
Chinese, Amerikaanse, Thaise en Indonesische specialiteiten. Met een zeer ruime keuze uit
voor- hoofd- en nagerechten, maak jij een onvergetelijke reis langs de wereldkeukens.
Genieten van eten doe je samen! Voor een gezellig etentje met familie of vrienden tot het
vieren van speciale gelegenheden of bedrijfsfeestjes – bij Puur slaagt je avond altijd. Ook
kinderen zijn meer dan welkom om lekker te komen eten en zich uren te vermaken in ons
eigen Kidsworld speelparadijs. Kwaliteit staat bij ons voorop. Al onze gerechten worden
door gekwalificeerde personeel gemaakt met dagverse producten. Onze professionele
koks grillen en wokken de gerechten waar je bij staat. Een ideale avond voor jong en oud.

ADRES

RESERVEREN

@wereldrestaurantpuur

Westerstraat 212

info@wereldrestaurantpuur.nl

@wereldrestaurantpuur

7811 MZ Emmen

0591 - 659292

Scan de
QR-code
om te re
ser vere
n.
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Praktijkondersteuners
De huisartsen besteden binnen de
praktijk een aantal taken uit aan
POH’s, onder meer diabeteszorg
COPD & astma en hart- en vaat
ziektepreventie (bloeddruk en cholesterol). “Kort gezegd zijn overgewicht
en roken hardnekkige problemen.
Helaas hebben wij niet de ruimte om
ons al te sterk te richten op preventie”,
zegt dokter Bontjer. “Maar signaleren wij overgewicht of ruiken wij dat
iemand rookt, dan proberen wij dit wel
bespreekbaar te maken. Je denkt dan
misschien ‘dat is toch bekend?’ maar
als ik het aan de kaak stel, krijg ik vaak
verrassend positieve reacties. Het zijn
ingrijpende leefstijlveranderingen die
niet gemakkelijk zijn, maar waarvoor
wel hulp en hulpmiddelen beschikbaar zijn. Wie dit wil, mag altijd een
afspraak maken, dan helpen wij deze
mensen zeker verder met advies.”
Opvolging
Hoewel opvolgingsproblematiek in
het eigen team van drie relatief jonge huisartsen niet actueel is, maakt
dokter Bontjer wel zorgen over het op
peil houden van het aantal huisartsen. Ook in Zuidoost-Drenthe ziet zij
praktijken sluiten als de huisarts met
pensioen gaat. “Naast problemen met
werkgelegenheid van de partners van
huisartsen, ligt hier ook vooral een
imagoprobleem aan ten grondslag. De
beeldvorming is negatief. En dat is niet
terecht.” Daarom werkt dokter Bontjer
mee aan een promotiefilm van Huisartsen Zorg Drenthe (HZD) om dit beeld
bij te stellen. De film komt over enkele
maanden uit.
Zelf doet zij het werk met heel veel
plezier: “Eigenlijk wilde ook ik geen
huisarts worden. Maar gaandeweg
mijn medische opleiding kwam ik
erachter dat ik dit eigenlijk veel leuker
vind dan een medische specialisatie.
Als medisch specialist zie je iemand
met een bepaalde ziekte of kwaal. Is dit
verholpen, dan zie je elkaar niet weer.
En ik vind het juist leuk en belangrijk
om mensen te leren kennen. Als huisarts verleen je zorg van wieg tot graf.
Je bouw een persoonlijke band op,
daar houd ik van.”

FIT-R, fysiotherapie met een
persoonlijke touch in Schoonebeek
door Jan Johan ten Have
SCHOONEBEEK - De vijf fysiotherapeuten van FIT-R (spreek uit ‘fitter’)
in Schoonebeek bieden fysiotherapie
met een persoonlijke touch. De praktijk biedt brede allround fysiotherapie en daarnaast een aantal specialisaties. “Wij zijn een lokale praktijk
voor Schoonebeek en omgeving”,
vertelt therapeut Renate Zomer. “In
de vele jaren dat wij hier gevestigd
zijn, hebben wij een sterke band
opgebouwd met veel mensen uit de
regio. Dat vinden wij het mooie aan
het werken in een dorpsgemeenschap: de band die je krijgt met de
mensen.”
Renate is samen met Carla van Haarlem, Inge Otten en Wouter Ensink
eigenaar van de praktijk. Daarnaast
werkt Laurens Ensink er als fysiotherapeut. Twaalf jaar geleden namen de
vier de praktijk waar zij toen al werkten over en gaven het de naam FIT-R.
“Wij zetten ons ervoor in om mensen
zich fitter te laten voelen”, vertelt Carla. “Het mooie aan onze praktijk is het
geweldige team. Wij zijn enthousiast,
positief ingesteld en onderling zeer
collegiaal. Dat zorgt voor een fijne
werksfeer en dat merken onze cliënten
ook.”
FIT-R fysiotherapie is gevestigd in het
gezondheidscentrum aan de Europaweg 105, onder hetzelfde dak als een
huisartsenpraktijk, tandarts, logopedist en twee thuiszorgorganisaties.
“Wij werken al fijn samen en zetten
ons ervoor in om die samenwerking
verder te versterken”, zegt Renate. De
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praktijk heeft overeenkomsten met
alle bekende zorgverzekeraars.
Aanbod van FIT-R
De praktijk biedt algemene fysiotherapie voor klachten aan het bewegingssysteem. Om blessures en bijvoorbeeld
overbelasting tijdens het sporten en
bewegen te voorkomen en bestrijden
is er sportfysiotherapie en medical
taping. Functioneren bepaalde gewrichten niet goed, dan kan manuele
therapie de oplossing zijn en zijn het
triggerpoints die last geven, dan kan
dry needling verlichting bieden. Voor
wie er ook een mentaal aspect aan de
fysieke klachten zit, is er de haptonoom van FIT-R.
Voor bepaalde (chronische) aandoeningen en doelgroepen zijn er speciale
therapieën zoals beweeggroep DM bij
diabetes, Meer Bewegen Voor Ouderen en en oedeemtherapie en fysiotherapie bij kanker. Ook voor bepaalde
complexe lichaamsdelen die hun eigen
aanpak vergen, zijn er specialistische
therapieën, zoals schouder- en bekkenbodemtherapie. Voor kennisdeling over zeer specifieke klachten is
FIT-R onder meer aangesloten bij het
Oncologienetwerk regio Emmen en
het Schoudernetwerk. Wie na fysiotherapie fitter wil worden, kan goede
resultaten boeken met fysiofitness.
“Ons aanbod is breed, aangevuld met
enkele diepe specialisaties. Helaas
kunnen wij niet alle specialisaties in
huis hebben. Is er een andere gespecialiseerde aanpak nodig dan wij
kunnen bieden, dan verwijzen wij de
betreffende cliënt graag door naar een
collega binnen of buiten onze praktijk”, licht Renate toe.

Virtual reality
De fysiotherapeuten van FIT-R zijn
uitstekend opgeleid en ervaren.
“Fysiotherapie is een vakgebied dat
nog altijd sterk in ontwikkeling is.
Om goed op de hoogte te blijven van
de nieuwste inzichten en behandelmethodes volgen wij doorlopend
bijscholingen”, vertelt Carla. Eén van
die nieuwe ontwikkelingen is virtual
reality bij nekklachten. Door middel
van een VR-bril onderzoekt de therapeut de klachten. De bril geeft inzicht
in beweging en stabiliteit van de nek.
Ook wordt de bril gebruikt voor een
actieve therapie: een spelvorm in
virtuele omgeving waarbij de bril de
juiste bewegingen stimuleert. “Resultaat is dat de nek minder pijnlijk en
beweeglijker wordt”, licht Renate toe.
Corona-revalidatie
Ook corona-revalidatie is een jonge
discipline. Carla: “Het belangrijkste
verschil tussen reguliere revalidatie en
revalideren na corona is de beperkte
belastbaarheid van het lichaam na
corona. Gedoseerd herstellen is het devies, te zware en intensieve belasting
werkt vaak juist averechts. De mentaliteit van veel mensen in onze regio
is van nature ‘niet zeuren, gewoon
doorgaan’. Dat is een prachtige mentaliteit, maar juist niet als je corona hebt
gehad. Wie zo snel en goed mogelijk
wil herstellen na corona, mag bij ons
aankloppen voor advies en begeleiding. Doe dit wel binnen een half
jaar na de corona, anders is het niet
verzekerd.
Kijk voor meer informatie op
www.fitr-fysio.nl.

Subsidie herontwikkeling Emmerweg in Dalen
Gedeputeerde Staten verlenen op
grond van de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit
2021 een subsidie van € 136.326,- voor
de herontwikkeling van de Emmerweg 10 in Dalen. Er worden 24 koopen huur-appartementen voor zowel
jongeren als ouderen gerealiseerd.
Gedeputeerde Henk Brink: “Een
tankstation midden in een woonwijk,

het leegstaande pand van voormalige
garage Brouwer én de ligging aan een
cultuurhistorisch waardevolle route
zijn de aanleiding om meer van het
gebied te maken. Met deze provinciale
subsidie voor nieuwbouw wordt een
belangrijke bijdrage geleverd aan het
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit
van de Emmerweg.”
De huidige bebouwing wordt vervan-

gen door een tweetal appartementengebouwen voor jongeren en ouderen.
In Dalen is veel vraag naar woningen
voor deze doelgroepen. Met name
de combinatie van een noodzakelijke
sanering en het gedeeltelijk aanbieden
van goedkope huurappartementen
maakte een subsidie noodzakelijk om
de herontwikkeling te kunnen realiseren.
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Gert Meijering uit Dalen doet al
bijna een halve eeuw aan badminton
Gert Meijering uit Dalen slaapt zo’n beetje met zijn badmintonracket. De 66-jarige is al jaren lid van Badmintonvereniging
Dalen en is nog lang niet van plan ermee te stoppen. Daarvoor
vindt hij het allemaal veel te leuk. Wat lang geleden tijdens
zijn militaire diensttijd begon moet eindigen met ooit een
potje badminton tegen een team uit Emmen, Rolde of Sleen.
De wedstrijden worden tegenwoordig op ander niveau dan
vroeger gespeeld, maar het plezier is er niet minder om. Plezier
staat bij de Dalenaar voorop. Zolang hij dat nog in zijn sport
kan vinden zal hij doorgaan.
Het begon allemaal in 1977. De
nog jonge Gert Meijering zat in
militaire dienst en maakte van
de mogelijkheid gebruik rond
de middag een uur te gaan
sporten. “Ik had een collega
die de sport reeds beoefende
en het de moeite waard vond
om mij het een en ander bij te
brengen. Omdat ik in die tijd
ook voetbalde kwam het er
niet van om bij een vereniging
te gaan spelen.”
Tien jaar later besloot Meijering met competitievoetbal in
de weekenden te stoppen en
was er dus tijd voor het lid
worden van een badmintonvereniging. Omdat echtgenote
Alice toentertijd lid was van
Badmintonvereniging Dalen en
het hem ook wel erg leuk leek
meldde hij zich ook als lid aan.

Van het een kwam het ander
en 35 jaar later is hij dus nog
altijd lid.
Hoeveel wedstrijden Gert
Meijering speelde? Hij zou het
niet weten, maar het zijn er
heel wat. “Vanaf het begin dat
ik badmintonde ben ik begonnen met het spelen van competitiewedstrijden. Ik had behoefte om wedstrijden te spelen;
het moest ergens om gaan.
Ik zocht strijd en spanning.
Ik heb overigens nooit hoger
dan de vierde klasse gespeeld,
maar dat vind ik niet erg. In
de topjaren speelden we in
Dalen met vijf seniorenteams
en drie jeugdteams competitie
bij de badmintonbond. Dat de
animo van teamsport begon af
te nemen merkten we bij onze
vereniging ook. Op dit mo-

ment spelen we nog met één of twee teams in
een recreantencompetitie die door Racketeers
uit Emmen wordt georganiseerd. Heel gezellig
trouwens.”
Gert Meijering nodigt een ieder uit eens een
keer bij Badmintonvereniging Dalen te komen
kijken. Leden zijn immers altijd welkom. “Het

KIES VOOR EEN
OCCASION DIE HET
VERSCHIL MAAKT...

is zeer open en laagdrempelig. Je wordt er als
nieuwkomer onmiddellijk ingedeeld om zo
snel mogelijk kennis te laten maken met de
sport. Onze trainer zorgt er vervolgens voor
iedereen ook de techniek onder de knie te doen
krijgen.”
(18 Dorpen Krant / Gerry Grave)

ONTDEK HET BIJ
AUTOBEDRIJF
VAN BOVEN

OPEL CROSSLAND (2x)

1.2 130PK, Elegance Automaat
2021 • Km-stand: 7

€ 29.950,RENAULT CAPTUR

SUZUKI IGNIS

SUZUKI SWIFT

NISSAN QASHQAI

NISSAN MICRA

TOYOTA RAV4

TCE 130PK intens
2020 • Km-stand: 32.957

1.2 Smart Hybrid 90PK Stijl
2018 • Km-stand: 16.585

1.4 129PK Smart Hybrid Sport
2020 • Km-stand: 8.813

1.3 DIG-T 160PK Automaat
2019 • Km-stand: 9.989

1.6 110PK Acenta Plus
20108 • Km-stand: 172.138

2.0 VVT-I AWD Style Automaat
2014 • Km-stand: 112.391

€ 25.950,-

€ 15.950,-

€ 21.950,-

€ 33.950,-

€ 3.950,-

€ 21.450,-

VOLKSWAGEN GOLF

HONDA CIVIC TOURER

SUZUKI SX4 S-CROSS

SUZUKI ALTO

RENAULT CLIO

DACIA DUSTER

2.0TSI 211PK GTI Automaat
2011 • Km-stand: 81.260

1.8 142PK Sport
2014 • Km-stand: 128.044

1.4B 140PK Hi. Exec. Automaat
2017 • Km-stand: 48.465

1.0 68PK Exclusive
2012 • Km-stand: 117.848

1.0 TCE 100PK Zen.
2019 • Km-stand: 59.736

TCE 125PK 4X2 Prestige
2016 • Km-stand: 88.966

€ 15.950,-

€ 12.950,-

€ 21.950,-

€ 4.950,-

€ 13.950,-

€ 12.950,-

VAN BOVEN
AUTOBEDRIJF

Phileas Foggstraat 10, 7821 AK Emmen • (T) 0591 - 618 128 • www.van-boven.nl

Nissan Specialist
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Klaas Bakker uit Nieuw-Amsterdam
bespeelt een halve eeuw het kerkorgel
Heel veel mensen zal het niet gegeven zijn om
maar liefst vijftig jaar een orgel van een kerk te
bespelen. Klaas Bakker uit Nieuw-Amsterdam
wél. Hij doet dat in de kerk van de Vrijzinnig
Hervormde Gemeente van Nieuw-Amsterdam
en Veenoord en nog altijd met ontzettend veel
plezier.
Het begon allemaal op kerstavond in 1971. Bakker’s
moeder nam hem die avond mee naar diezelfde
kerk in Nieuw-Amsterdam en er bleek dat voor de
kerstviering aldaar geen organist aanwezig was.
Bakker was toen twaalf, werd voor de leeuwen
gegooid en mocht het orgel bespelen. Naast het feit
dat het een hele eer was moet gezegd dat Bakker
enorm veel lef had door het gewoon te doen. En het
ging nog goed ook. Wat heet, de toen erg jonge Bakker speelde zeer goed en kreeg na afloop een groot
applaus. “Ik kon nog niet eens met de voeten bij
de pedalen van het orgel, maar het is me gelukt. Ik
begeleidde de kerstviering kennelijk goed en genoot
er erg van. En nu doe ik dat dus nog steeds.”
Anno nu kijkt de directeur van OBS De Iemenhof
in Schoonebeek met veel plezier op de tijd van toen
terug. Dat geldt ook voor de periode erna: vijftig
jaar lang orgel spelen in de kerk van de Vrijzinnig
Hervormde Gemeente van Nieuw-Amsterdam en
Veenoord. Als blijk van waardering ontving hij ook
nog eens een zilveren speld met inscriptie en een
boeket bloemen van de kerk.
(18 Dorpen Krant / Gerry Grave)
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WENDBAAR, KORTE LIJNEN EN EEN EIGEN WAGENPARK

Bel Marc Zegerius:
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Winterburger | 6,95

HEERLIJK, DIE KOUDE
WINTERMAANDEN.
TIJD VOOR ONZE:

. Advies
. Transport
. Afvalinzameling
. Containerverhuur
. Recycling
. Pallets

Tijgerbun met sla, paddenstoelenmix,
beefburger, bacon, gesmolten brie,
bosui en truffelmayonaise.

WINTERBURGER

Havenstraat 32, Erica | Tel. 0591-301471

Kanaalweg 14, Schoonebeek | info@cubri.nl |

Tel: 0524 - 531817

www.cubri.nl | www.containerbestel.nl
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AUTOBEDRIJF LUTH-TANGENBERG

WIJ HEBBEN EEN GROTE
VOORRAAD MET JONGE
AUTO'S VAN NISSANSUBARU-RAM-TOYOTA
DIRECT VOOR U
KLAARSTAAN

NU OP AL ONZE
QASHQAI TEKNA
MODELLEN VAN 2021
EEN GRATIS TREKHAAK
MET 1500KG
TREKVERMOGEN

DE DORPSGARAGE MET
ERVAREN MONTEURS
VOOR AL HET
ONDERHOUD VAN ALLE
MERKEN

SPECIALIST

Erica 0591 301403
www.luth-tangenberg.nl
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GB Behangwinkel Emmen opent
begin februari ook in Stadskanaal
Behang op de muren is de laatste
jaren steeds populairder geworden en
er is tegenwoordig dan ook een ontzettend grote keuze in soorten behang
en wandbekleding. Gerco en Marin
Bouwhuis openden een tijd geleden
hun behangwinkel in Emmen en daar
komt nu een tweede filiaal, aan de
Handelsstraat 48 in Stadskanaal, bij.
Door Miranda Wolters
“Onze bedoeling is om de winkel
begin februari te kunnen openen”,
aldus Gerco. “We zijn druk bezig met
de inrichting van de nieuwe winkel en
dat kost even tijd omdat we daarnaast
natuurlijk ook nog in de winkel in
Emmen staan.” Gerco en Marin nemen
samen de verkoop in de winkels voor
hun rekening maar werken beide
ook op locatie bij de klant. “Want we
verkopen niet alleen behang, wandbekleding en muurverf maar we bieden
klanten desgewenst ook onze behangservice aan. Niet iedereen is handig met
behang of heeft tijd om de klus uit te
voeren en voor een mooi eindresultaat
is het best belangrijk om het behang
op de juiste manier aan te brengen”,
vertelt Gerco. Behang is in principe op
alle vlakke muren aan te brengen maar
de kwaliteit van het product bepaalt
volgens Gerco wel een beetje of het er

uiteindelijk mooi uit zal zien.
Naast behang vind je bij GB Behangwinkel ook andere soorten wandbekleding, denk daarbij aan hout, leer en
textiel of aan fotobehang op vinyl. Zo
is het mogelijk om houtpanelen op de
muur te laten aanbrengen maar kun
je ook kiezen voor leer dat veelal in
tegels wordt aangebracht. Textiel zoals
zijde en velours kunnen ook als wandbekleding worden gebruikt en deze
zorgen voor een ontzettende luxe en
warme uitstraling. Bij fotobehang is het
de keuze aan jezelf voor welke afbeelding je hiervoor wilt gebruiken en dit
behang is dus eigenlijk altijd je eigen
ontwerp. Je kunt de afbeelding van je
keuze ook op vinyl laten afdrukken en
het voordeel van afdrukken op vinyl
is dat er geen zichtbare naden te zien
zullen zijn en dat je het vinyl eventueel
ook weer in één stuk kunt verwijderen
zodat je deze later ook weer op een
andere muur of in een nieuwe woning kunt (laten) aanbrengen. Gerco
en Marin verkopen in de winkel een
breed scala aan merken behang en alles
wat daarbij hoort. Little Greene is één
van die merken en dit merk biedt ook
muurverf in een kleur die helemaal
past bij het behang van je keuze. Ideaal
als je slechts 1 muur wilt behangen en
de rest van de muren of de deuren en
kozijnen in een bijpassende kleur wilt

verven.
“Omdat we beide zowel op locatie
als in de winkels werken zullen we in
Stadskanaal niet iedere dag geopend
zijn”, vertelt Gerco tot besluit. “We
weten ook nog niet exact wanneer we
open zullen gaan maar men kan alle
info, zodra dit bekend is, vinden op
onze Facebook pagina.” Houd deze
dus even in de gaten, ondertussen kun
je alvast wat inspiratie opdoen op de

andere Facebook pagina, te vinden
onder de naam Behangservice Emmen.
GB Behangwinkel Stadskanaal
Handelsstraat 48, Stadskanaal
Tel: 0599 - 202817 en 06 - 12 39 03 53
Mail: info@gb-behangwinkel.nl
Website: www.gb-behangwinkel.nl
www.facebook.com/gbbehangwinkelstadskanaal/
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GRATIS FIETSDRAGER!!!!

BIJ
AANSCHAF
2 E-BIKES
GRATIS
FIETSDRAGER
*BIJ GEEN INRUIL

De sportieve winke
l in
Nieuw-Amsterdam

Al bijna een eeuw
verzorgen wij uitvaarten...
En dat doen we met Drentse nuchterheid.
Met al ons vakmanschap, met grote betrokkenheid
bij u en wie u moet missen. En vooral…:
met een warm hart.
We werken met elkaar in een vertrouwd team van
uitvaartverzorgers. Van chauﬀeurs en medewerkers
voor de laatste verzorging. Uitvaartkisten maken we zelf.
En we hebben zelfs een eigen drukkerij, met vormgevers
die uw wensen vertalen naar perfect drukwerk.

Vriendelijke tarieven
Keurmerk Uitvaartzorg
Klanttevredenheid 9.3
Met iedere verzekering welkom
Werkzaam voor ruim
30 uitvaartverenigingen

BIJ OVERLIJDEN:

0800 - 0 24 25 26

We zijn er. Voor u.

Vaar t NZ 7
7833 HA Nieuw -Amsterdam
Tel: (0591) 551708
E-mail: info@zantinghtweewielers.nl

UGNA Uitvaartverzorging.
Eigentijds in handelen,
traditioneel in waarden.

uitvaartverzorging
www.ugna.nl | info@ugna.nl

De start van uw
DROOMTUIN maakt u
in de showtuin van
ZWAAGSTRA
SIERBESTRATING
in Hoogeveen!

Bent u ook zo toe aan het voorjaar?
Kom alvast inspiratie opdoen in de MOOISTE SHOWTUIN van het Noorden

Cerasun

KER AMIEK

60x60x4 Ardesia

Nero

r:

van € 58,95 voo

€ 48,50 per m

2

raad

(zolang de voor
strekt)

DE WERELD AAN SIERBESTRATING!

SIERBESTRATING - 12V TUINVERLICHTING - BORDERS & BLOKKEN - KUNSTGRAS – TERRASTEGELS
Weg om de Oost 1a, 7914 TX HOOGEVEEN | 0528 232 561 | info@zwaagstra.nl | www.zwaagstra.nl
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Stijn Scherpen vindt dat
Weiteveense Boys in de
vierde klasse hoort

In Weiteveen is het vaak op en af: dan
vierde en dan vijfde klasse. De supporters en spelers zijn het gewend en
vinden het op zich niet heel erg, maar
zouden graag een stabiele vierdeklasser willen zijn. Dit seizoen vlot het
nog niet echt met een klassering aan
de onderkant van de middenmoot in
de vijfde klasse. Dat kan en moet beter als het aan de jonge middenvelder
Stijn Scherpen ligt.
Scherpen werd in december achttien
jaar en speelt toch alweer voor het
tweede seizoen op rij in het eerste.
Daarin heeft hij ondanks de tegenvallende prestaties plezier. “Jazeker, het is
een erg mooie club en ik ken er ieder-

een. Ik heb ook nooit ergens anders gespeeld en Weiteveense Boys is dan ook
echt mijn club. De resultaten moeten
gewoon nog wat beter en dan wordt
het alleen nog maar mooier.”
De middenvelder gaat ervan uit dat
de rood-witten na de winterstop beter
voor de dag zullen komen en de punten meer en meer gaan komen. “Tot de
winterstop speelden we op zich niet
heel slecht, maar wonnen we te weinig. We moeten straks echt een tandje
bij zetten en dan hopen op toch nog
promotie. Ik vind dat we in de vierde
klasse thuishoren. We gaan er alles aan
doen om dat weer te bereiken.”
(18 Dorpen Krant / Gerry Grave)

Schooldijk 3, 7833 GK Nieuw-Amsterdam. Tel. 0591 - 55 14 06
info@schildersbedrijf-sieben.nl | www.schildersbedrijf-sieben.nl

Al 16 JAAR
een begrip in
Schoonebeek

DEALER VAN:
·
·
·
·

BATAVUS
SPARTA
MERIDA
FREEBIKE

LOOP GERUST
VRIJBLIJVEND
NAAR BINNEN.

EIGEN WERKPLAATS
DE KOFFIE STAAT ALTIJD KLAAR

WIJ BIEDEN U KWALITEIT EN SERVICE
OOK VERHUREN WIJ FIETSEN

U BENT WELKOM IN ONZE SHOP VOOR SNACKS,
CADEAU ARTIKELEN, BROODJES, OLIËN ETC.

PARKEREN VOOR DE DEUR!

GELISSEN TWEEWIELERS Europaweg 153 | 7761 AD Schoonebeek | Telefoon: 0524 534 818
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Altijd een passend advies.
Op maat gemaakte
matrassen voor
uw camper,
caravan of boot!
Hake is al jaren de grootste
maatwerkspecialist in de regio.
Bij ons kunt u onder andere terecht
voor op maat gemaakte matrassen
voor uw camper, caravan of boot.
Groot voordeel is: snelle levering,
op uw maat gemaakt in ons eigen
atelier, deskundig advies, zonder
tussenhandel dus prettig geprijsd! Wij
nodigen u graag uit in onze winkel
voor een passend advies.

Boxspring

Caresse 7010
Vanaf

2999,-

VOETBORD

140x200

bij alle Caresse boxsprings

Zoals afgebeeld:
Zoals afgebeeld:
kast in maatkast
298x240,
in maatinclusief
298x240, inclusief
decorlijst rondom
met
6 powerleds,
decorlijst
rondom
met 6 powerleds,
exclusief
nu voor 1999,exclusief indeling
nuindeling
voor 1999,-

Murano
Murano
Kast
Kast

s
s
r
r
e
e
t
t
n
i
n
i
W
W

voordeel
voordeel

699,699,699,Nu vanaf

Nu vanaf
Vanaf

160 x 223 cm

Vanaf

160 x 223 cm

160x223 cm

599,599,599,Nu vanaf

Nu vanaf

Nadia 2.0

2-deurs,
113x200 cm

Nadia 2.0

2-deurs,
113 x 200 cm

Kast

2-deurs,
113 x 200 cm

Kast

SLAAPCOMFORT

Preston Murano
Leverbaar in 12 breedtematen
en 3 hoogtematen. Keuze uit 10
decorkleuren en meerdere kastkleuren
te kiezen.

Preston Murano
Leverbaar in 12 breedtematen
en 3 hoogtematen. Keuze uit 10
decorkleuren en meerdere kastkleuren
te kiezen.

Een greep uit de vele verschillende mogelijkheden:

Hoogte 200 cm
249 cm (3 deuren) vanaf 989,150 cm (2 deuren) vanaf 729,336 cm (3 deuren) vanaf 1129,225 cm (2 deuren) vanaf 789,280uit
cm de
(3 deuren)
vanaf 989,- mogelijkheden:
Hoogte 240 cm (vanaf 167 cm breed)
Een greep
vele verschillende
298 cm (3 deuren) vanaf 1129,Hoogte Hoogte
200 cm222 cm
249 cm
vanaf
989,373 (3
cmdeuren)
(4 deuren)
vanaf
1399,200
cm
(2
deuren)
vanaf
789,400 (3
cmdeuren)
(4 deuren)
vanaf
1479,150 cm (2 deuren) vanaf 729,336 cm
vanaf
1129,-

gratis

Zoals afgebeeld:

Preston
Nadia
2.0 300 x 240
Kast in in
de maat
Leverbaar in 6 breedtematen en
1793,- voor 1529,2 hoogtematen. Keuze uit 8 decorkleuren en ook mogelijkheden voor
glasdeuren zoals afgebeeld.
Prestonper
Nadia
Meerprijs
extra2.0
spiegel/glasdeur
Leverbaar
in 6 breedtematen en
180,per stuk

gratis

Spiegeldeur

Zoals afgebeeld:
Kast in in de maat 300 x 240
1793,- voor 1529,-

Hoogte 223 cm
160 (2x80 cm) van 833,180 (2x90 cm) van 881,200 (2x100 cm) van 927,240 (3x80 cm) van 1130,Hoogte
270 (3x90
cm) 223
vancm
1203,160 (2x80
van
300 (3x100
cm) cm)
van 1234,-

Spiegeldeur

Hoogte 240 cm
voor 699,160 (2x80 cm) van 913,- voor 789,voor 749,180 (2x90 cm) van 963,- voor 839,voor 799,200 (2x100 cm) van 1016,- voor 879,voor 999,240 (3x80 cm) van 1234,- voor 1069,cm voor 1139,voor 1049,270 (3x90Hoogte
cm) van240
1314,833,-1099,voor 699,160
(2x80
cm) van
voor
300 (3x100
cm)
van 1352,voor 913,1169,-voor 789,-

Doorndistel 25 | Klazienaveen | Tel. 0591-390550 | verkoop@hake.nl | www.hake.nl

*Alle kastprijzen zijn exclusief montage.

225 cm (2 deuren) vanaf 789,280 cm (3 deuren) vanaf 989,Hoogte 222 cm
200 cm (2 deuren) vanaf 789,-

Hoogte 240 cm (vanaf 167 cm breed)
298 cm (3 deuren) vanaf 1129,373 cm (4 deuren) vanaf 1399,400 cm (4 deuren) vanaf 1479,-

2 hoogtematen. Keuze uit 8 decorkleuren en ook mogelijkheden voor
glasdeuren zoals afgebeeld.
Meerprijs per extra spiegel/glasdeur
180,- per stuk

180 (2x90 cm)
200 (2x100 cm)
240 (3x80 cm)
270 (3x90 cm)
300 (3x100 cm)

van 881,van 927,van 1130,van 1203,van 1234,-

voor 749,voor 799,voor 999,voor 1049,voor 1099,-

180 (2x90 cm) van 963,- voor 839,200 (2x100 cm) van 1016,- voor 879,240 (3x80 cm) van 1234,- voor 1069,*Alle
kastprijzen
exclusief
montage.
270
(3x90
cm) zijnvan
1314,voor 1139,300 (3x100 cm) van 1352,- voor 1169,-
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Bert Doldersum uit Emmen
gaat van DZOH naar Raptim
Bert Doldersum uit Emmen is
bezig aan zijn derde seizoen als
hoofdtrainer bij de Emmer zaterdag
tweedeklasser DZOH en doet het
daarin prima. Wat heet, de club uit
de stadswijk Rietlanden is koploper
in Zaterdag 2J. Samen met Gorecht
uit Haren en het Asser LTC is er nog
volop spanning in de titelstrijd; de
verschillen onderling zijn klein.
Doldersum wil heel graag de titel
pakken, want stopt na dit seizoen bij
de geel-groenen. Hij gaat zijn geluk
als trainer met ingang van volgend
seizoen bij het Coevorder Raptim
beproeven.
Doldersum is ondanks het feit dat hij
het enorm naar zijn zin heeft in de
Rietlanden aan een nieuwe uitdaging
toe, maar er is meer: zoon Jan komt
voor FC Emmen onder 18 uit en speelt
net als DZOH op zaterdag een wedstrijd. Pa Doldersum kan er dan nooit
bij zijn. Bovendien doet zijn dochter

aan dansen. “Ik wil gewoon wat
vaker bij hen kijken. Dat is zeker een
reden waarom ik voor een zondagclub heb gekozen. Raptim is trouwens
een mooie club met ambities en er is
veel talent. De club telt veel leden en
er is ook veel jeugd. Dat is natuurlijk
heel positief.”
De inwoner van Emmen die zelf tot
en met zijn 43ste in het eerste elftal
van Borger speelde is een trainer die
meedoet aan de tendens van tegenwoordig die zoveel inhoudt als niet
te lang ergens trainer zijn. “Dat zie je
vaker. Drie jaar is tegenwoordig wel
een beetje de max en ik vind dat ook
een mooie periode.” Hij deed dat bij
zowel NKVV als Dalen en dus ook bij
DZOH. Met Raptim wil Doldersum
de tweede klasse in. “Raptim moet eigenlijk op dat niveau kunnen acteren.
Ik ga er mijn uiterste best voor doen
om dat te doen lukken.”
(18 Dorpen Krant / Gerry Grave)

Gratis prentenboek voor
alle peuters in bibliotheek
in Nieuw-Amsterdam
Tot en met 5 februari zijn de Nationale Voorleesdagen en in Emmen
staat het boek ‘Vos gaat een stukje
rijden’ centraal voor peuters. Alle
peuters (2 en 3 jarigen) kunnen dit
prentenboek gratis ophalen in één
van de bibliotheekvestigingen: Emmen Centrum, Emmer-Compascuum, Klazienaveen of Nieuw-Amsterdam. Het boek kan gratis afgehaald
worden, een lidmaatschap bij de
bibliotheek is niet verplicht. Kinderen tot 19 jaar kunnen gratis lid
worden van de bibliotheek.
Voorlezen is leuk en belangrijk voor
de taalontwikkeling van een kind.
Voorlezen is goed voor de band tussen ouder en kind. Daarnaast ervaren
kinderen die veel worden voorgelezen een voordeel zodra ze naar de
basisschool gaan, doordat ze sneller
zelf leren lezen en minder moeite

Uitgeverij Olympia

David Rabbers wil met
Twedo om eerste plek
blijven meedoen
David Rabbers is een ras-Nieuw-Amsterdammer en doorliep alle jeugdteams van voetbalvereniging Twedo. Inmiddels is hij voor het tweede seizoen op rij speler van het eerste. Hij is zeer tevreden bij de club uit zijn
woonplaats en doet met zijn team nog volop mee voor een topklassering
in Zondag 3C. Sterker nog: de titel is nog steeds mogelijk en Rabbers wil
er alles aan doen om dat te voor elkaar te krijgen.
“We hebben nog wat wedstrijden in te halen en we zijn nog niet eens op
de helft van de competitie. In de eerste seizoenshelft hebben we het met
veertien punten uit zes wedstrijden goed gedaan denk ik. Maar dat we nu
bovenaan meedoen heeft veel te maken met de fitheid en het voetballend
vermogen van onze ploeg. We hebben een team met een mix van ervaren
spelers en jonge jongens die er nog maar net of er een paar seizoenen in spelen. Dus die combinatie is heel mooi”, aldus Rabbers.
Op dit moment staat Twedo op de vierde plaats en gelooft Rabbers in een
goede klassering aan het einde van het seizoen. “Ik verwacht dat we bovenin
gewoon mee gaan doen. We moeten zorgen net zo fit te worden als voorheen
en dat we elke wedstrijd als de belangrijkste van het seizoen beschouwen.
Dan gaan we echt om de eerste plek meedoen. Ook is ons voordeel dat we
een brede selectie hebben met veel jongens voor veel posities. Dit zorgt voor
veel concurrentie waardoor we elkaar scherp houden en er elke wedstrijd
een elftal staat dat gebrand is om te winnen. Omdat we nu ook veel jonge
jongens hebben is het nu een mooie stap om hogerop te gaan aangezien deze
jongens nog wel een lange tijd in het eerste spelen, Het is dan natuurlijk
mooi dat we die streep zouden doortrekken. Binnenkort wordt het sportpark ook gerenoveerd dus daar past een hoger niveau ook heel mooi bij.”
(18 Dorpen Krant / Gerry Grave)

hebben met spellen en begrijpend
lezen. De actie is een samenwerking
tussen Stichting Peuterwerk, OKCE,
de Bibliotheek en de gemeente Emmen. Zij vinden het belangrijk dat
ieder kind goede kansen krijgt om
zich te ontwikkelen. In totaal zijn er
1800 prentenboeken.

dacht besteed aan het voorlezen aan
jonge kinderen. Tijdens de Nationale
Voorleesdagen staat het prentenboek
‘Vos gaat een stukje rijden’ centraal.
Er wordt voorgelezen uit het boek,
liedjes gezongen en allerlei leuke
activiteiten georganiseerd waarin het
vosje de hoofdrol speelt.

Wethouder Robert Kleine: ”Voor mij
als wethouder van jeugd en onderwijs staat één ding bovenaan: alle
kinderen in onze gemeente moeten
kansrijk op kunnen groeien en zich
optimaal kunnen ontwikkelen. Voorlezen draagt bij aan de ontwikkeling
en de woordenschat. Daarom bieden
wij de jongste generatie een gratis
boek aan, maak er gebruik van!”

Voorscholen Peuters kunnen vanaf
2,5 jaar 10 of 16 uur per week naar de
voorschool. Samen met leeftijdsgenootjes leren en ontdekken zij daar
spelenderwijs. Op de voorscholen is
veel aandacht voor de taalontwikkeling van het jonge kind.

Activiteiten
Op de voorscholen en kinderopvanglocaties wordt er ruim aan-

Kijk voor een voorschool bij u
in de buurt op: www.OKCE.nl
of op www.stichtingpeuterwerk.nl.

Persbericht voor
De 18 Dorpen Krant?
Mail naar:
info@18dorpenkrant.nl

Adverteren in
De 18 Dorpen Krant?
Bel Marc Zegerius:
06 50 64 78 39

De 18 Dorpen Krant
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Luxe en zorgeloos kamperen met een caravan van
Caravan Centrum Emmen15
De 18 Dorpen Krant
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veelzijdigheid geen gebrek. Naast
om met je caravan op vakantie
een caravanmonteur is men ook
te gaan want behalve caravans
Adverteren
in RegioMagazine
Emmen?
op zoek naar
een caravanwasser,
in verkopen we natuurlijk
ookBel Marc
deze functie zorg je ervoor dat de
voortenten, de eerdergenoemde
caravans schoon gemaakt worden
luifels, tv’s voor in je caravan
voor aflevering.
en zelfs matrassen”, aldus Roan.
“Het enige dat we niet voor de
Ben jij flexibel, schoolverlater,
klant regelen is de kampeerplaats
of heb je een tussenjaar en zie
en het weer op de plaats van
je het zitten om het team te
bestemming.”
versterken? Neem dan contact
op. Contactpersoon voor beide
Mocht het weer overigens een
vacatures is Dhr. J.R Ensing en hij
dag wat minder zijn dan is dat in
is te bereiken via telefoonnummer je heerlijk luxe caravan trouwens
0591-628530 of per mail via
helemaal geen straf, onder je luifel
info@cc-emmen.nl.
of in je voortent blijf je immers
droog en de verwarming van je
Onderhoud en schadeherstel
caravan houd je zonder enige
Een caravan gaat jaren mee, mits
twijfel lekker warm als het moet.
deze goed onderhouden wordt.
Al zal je dat op de camping in
Een regelmatige onderhoudsbeurt Spanje of Italië in de zomer echt
is daarom aan te raden en ook
niet overkomen! Zonnebril op en
daarvoor is Caravan Centrum
genieten!
Emmen een vertrouwd adres.
Mocht er tijdens de vakantie of
Caravan Centrum Emmen
weekendjes weg per ongeluk
Navigatiestraat 7-8
schade aan de caravan ontstaan
Emmen
dan zorgen de monteurs ervoor dat Tel: 0591 – 62 85 30
deze vakkundig gerepareerd wordt. www.cc-emmen.nl
“Wij zorgen ervoor dat je na een
info@cc-emmen.nl
bezoek aan ons bedrijf klaar bent

Luxe en zorgeloos kamperen met een caravan
Luxe en zorgeloos kamperen m
van Caravan Centrum Emmen
Caravan Centrum Emmen
door Miranda Wolters
Kamperen is, mede door corona, een populaire manier geworden om vakantie te vieren
en hierbij kiezen steeds meer mensen voor kamperen met een caravan. Men gaat dichter
bij huis op vakantie en coronaproof vakantie houden is gemakkelijk te realiseren omdat
je je eigen appartement op wielen bij je hebt.
“Toen de eerste lockdown begin 2020 werd aangekondigd hadden we niet kunnen vermoeden wat er daarna gebeurde”, vertelt Roan Ensing van Caravan Centrum Emmen. “We waren bang dat we in aanloop naar het kampeerseizoen vrijwel niets meer zouden verkopen
vanwege de lockdown en de daarmee verband houdende maatregelen maar het tegendeel
bleek waar. Kamperen bleek dé manier te zijn om coronaproof op vakantie te kunnen en de
caravan is populairder dan ooit. Op de camping is het gemakkelijk om afstand van anderen
te kunnen houden en je hoeft de ruimte waar je verblijft met niemand anders dan je eigen
gezinsleden te delen.” Caravan Centrum Emmen is al meer dan 40 jaar hét adres voor de
aanschaf en onderhoud van caravans van verschillende merken en veel trouwe én nieuwe
klanten weten de specialist nog steeds te vinden. “We zien ook dat steeds meer mensen die
vroeger kampeerden maar toen kozen voor hotelvakanties of kamperen
een camper
nu
aan met
de caravans
gemonteerd
Door Miranda Wolters
toch weer terugkomen. Zij kiezen er nu toch weer voor om met een caravan
op
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te
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Door Miranda Wolters
Kamperen is, mede door corona, een populaire manier geworden
om vakantie te vieren en hierbij kiezen steeds meer mensen voor
kamperen met een caravan. Men gaat dichter bij huis op vakantie en
coronaproof vakantie houden is gemakkelijk te realiseren omdat je je
eigen appartement op wielen bij je hebt.
“Toen de eerste lockdown begin
2020 werd aangekondigd hadden
we niet kunnen vermoeden wat
er daarna gebeurde”, vertelt Roan
Ensing van Caravan Centrum
Emmen. “We waren bang dat we in
aanloop naar het kampeerseizoen
vrijwel niets meer zouden
verkopen vanwege de lockdown
en de daarmee verband houdende
maatregelen maar het tegendeel
bleek waar. Kamperen bleek dé
manier te zijn om coronaproof op
vakantie te kunnen en de caravan
is populairder dan ooit. Op de
camping is het gemakkelijk om
afstand van anderen te kunnen
houden en je hoeft de ruimte
waar je verblijft met niemand
anders dan je eigen gezinsleden te
delen.” Caravan Centrum Emmen
is al meer dan 40 jaar hét adres
voor de aanschaf en onderhoud
van caravans van verschillende
merken en veel trouwe én nieuwe
klanten weten de specialist nog
steeds te vinden. “We zien ook dat
steeds meer mensen die vroeger
kampeerden maar toen kozen
voor hotelvakanties of kamperen
met een camper nu toch weer
terugkomen. Zij kiezen er nu toch
weer voor om met een caravan op
pad te gaan.”
Hobby, Fendt, Sprite en
Sterckeman
Hobby, Fendt en Sprite waren
merken die al sinds jaar en dag
bij Caravan Centrum Emmen te
vinden waren en daar zijn vorig
jaar de caravans van het merk
Sterckeman aan toegevoegd.
“Sterckeman produceert moderne
caravans die over het algemeen
wat lichter maar ook betaalbaarder
zijn dan de modellen van andere
merken”, legt Roan uit. “Dat
zorgt ervoor dat deze caravans
niet alleen geschikt zijn voor
kampeerders met een lichtere

kantie te gaan want behalve caravans verkopen we natuurlijk ook
voortenten, de eerdergenoemde luifels, tv’s voor in je caravan en zelfs matrassen”, aldus
Roan. “Het enige dat we niet voor de klant regelen is de kampeerplaats en het weer op de
plaats van bestemming.” Mocht het weer overigens een dag wat minder zijn dan is dat in
je heerlijk luxe caravan trouwens helemaal geen straf, onder je luifel of in je voortent blijf je
immers droog en de verwarming van je caravan houd je zonder enige twijfel lekker warm

aan de caravans gemonteerd
zijn en caravanschade herstel.
Kortom, aan afwisseling en

auto maar zeker ook voor de
beginnende kampeerder die (nog)
niet zo heel veel geld uit wil geven
aan het kampeermiddel.” Naast
bovengenoemde merken zijn er bij
Caravan Centrum Emmen ook altijd
voldoende gebruikte exemplaren
te vinden en zal er dus voor iedere
kampeerder een gewenst model te
vinden zijn.
Over het algemeen kunnen we
trouwens stellen dat de caravans
de laatste jaren steeds luxer
geworden zijn en bijvoorbeeld
beschikken over airconditioning,
een mover om de caravan
eenvoudig op de kampeerplek te
parkeren, een fietsendrager of een
uitschuifluifel. De uitschuifluifel
wordt dan in plaats van de
voortent gebruikt tijdens korte
vakanties of stops onderweg.
Vacature werkplaats
Roan: “Een caravan is
tegenwoordig dus helemaal naar
wens van de klant aan te passen
met allerlei extra accessoires
en dat merken we ook in de
werkplaats. Dat betekent namelijk
dat een caravan voor aflevering
bij de klant nog een aantal
dagen bij ons in de werkplaats
staat om al die gewenste extra’s
te monteren. En daar wringt
op dit moment de schoen
want vanwege de toenemende
werkzaamheden moeten we nu
echt op zoek naar uitbreiding
van het team.” Caravancentrum
Emmen is dus op zoek naar een
caravanmonteur die er samen
met de andere monteurs voor kan
zorgen dat de klant zorgeloos en
tevreden op vakantie kan gaan. De
werkzaamheden bestaan uit het
rijklaar maken en onderhouden
van caravans. Het monteren
van accessoires, repareren van
technische apparaten die in en

als het moet. Al zal je dat op de camping in Spanje of Italië in de zomer
echt niet overkomen! Zonnebril op
en genieten!

Zege

Caravan Centrum Emmen
Navigatiestraat 7-8, Emmen
Tel: 0591 - 62 85 30
info@cc-emmen.nl
www.cc-emmen.nl
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Alles

Nieuwe collectie!
ONS N

IEUWE

MERK!

-50%
&
-70%
OP DE WINTERCOLLECTIE!

NIEUW-AMSTERDAM
0591 - 55 13 10
VAART Z.Z. 54

COEVORDEN
0524 51 22 23
FRIESESTRAAT 13

HARDENBERG
0523 26 71 71
VOORSTRAAT 41

EMMEN
0591 61 27 77
NOORDERPLEIN 2

DALFSEN
0529 200 200
WILHELMINASTRAAT 14

ONLNE 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN IN DE WEEK GEOPEND OP WWW.KAMSTMODE.NL
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Schomaker TV audio witgoed in emmen
is de expert in tv’s, audio en witgoed
EMMEN – Al sinds 1983 is
Schomaker TV AUDIO WITGOED
een expert in producten als televisies,
audio en witgoed. Bert Schomaker
startte het bedrijf en momenteel
neemt zijn zoon Simon Schomaker de
zaak over van zijn vader. Zijn missie:
de continuïteit van Schomaker TV
behouden, het beste bedrijf blijven
op het gebied van reparatie, service
en verkoop van TV Audio en Witgoed
producten in Emmen en omgeving.
Door Eline Lohman

Bert Schomaker was op jonge leeftijd
al geïnteresseerd in techniek en heeft
daar zijn passie van gemaakt door een
winkel te beginnen in aanvankelijk
alleen tv’s, later kwam daar audio
en witgoed bij. Mensen kunnen
allerlei producten kopen in de winkel
en wanneer het nodig is, kunnen
er reparaties gedaan worden door
deskundige, eigen monteurs.
Een mooi bedrijf om voor te werken,
vindt Simon. “Vijf jaar geleden ben
ik bij het bedrijf van mijn vader
gekomen. Ik wil graag de kwaliteit
en de service waar we om bekend
staan, behouden. Zo geldt nog steeds:
vanmorgen gekocht, vanmiddag thuis
gebracht. Kort geleden hebben wij
een nieuwe uitstraling gekregen in
de winkel. Zo is er een nieuw logo en

we hebben aan de voorgevel een
nieuw uiterlijk, dat verzorgd is door
Quickreclame. Zo hebben we een
frisse wind door de winkel heen
waaien. Het is de bedoeling dat ik
letterlijk en figuurlijk de zaak verder
uit ga bouwen en vernieuwend te
blijven voor de consument. Maar
wel met behoud van continuïteit:
mensen zijn altijd heel tevreden over
onze service – klanten krijgen ons
bijvoorbeeld persoonlijk aan de lijn
als ze bellen - dus daar blijven we
ons op richten. Net als op het feit
dat we behoorlijk concurrerende
prijzen kunnen aanbieden.
Daarnaast zijn we graag bezig met
energiezuinigheid en hebben wij ons
dak voorzien van zonnepanelen.”
‘We’, dat zijn nog altijd Bert en
Simon, want waar het kan, helpt
Bert nog mee in de zaak. Ook
Simon steekt zelf de handen uit
de mouwen: de 34-jarige, bezorgt
ook producten bij mensen thuis en
sluit deze aan. En als het even kan,
ondersteunt hij het team door zelf
reparaties aan apparaten te verrichten.
“Ik vind het fantastisch dat ik het
bedrijf van mijn vader voort kan
zetten. Gelukkig trekt de markt de
laatste paar jaar goed aan, dat is
fijn. Het scheelt dat we inmiddels
een mooi, groot klantenbestand
hebben weten op te bouwen.

Mensen die een televisie bij ons
kopen, schaffen geregeld later ook
nog witgoed of audio van ons aan.
Of een koffiemachine van Nivona,
want die maakt sinds een paar jaar
ook deel uit van ons assortiment.
Veel klanten komen speciaal voor
een koffiemachine of lekkere koffie
van St. Michel naar onze winkel toe.
Wij onderhouden en repareren deze
apparaten ook, zoals alle apparatuur
die wij verkopen.”

Op de website schomaker-tv.nl
kunnen mensen zich oriënteren op
de producten die de winkel aan de
Weerdingerstraat 196 in Emmen
aanbiedt. In de zaak zelf - waar
gratis en voldoende parkeerplek
voor de deur is - kunnen deskundige
medewerkers een passend, persoonlijk
advies geven.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met het
telefoonnummer 0591-610494.
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Jori Ebbinge ziet SC Erica over
enkele jaren wel stappen maken
Enkele jaren geleden kwam er een einde aan de indrukwekkende serie van
SC Erica die zoveel inhield als anderhalve decennia op heel hoog niveau
te hebben gespeeld: top eerste klas en
vaak net geen hoofdklasse gehaald.
De vrije val naar de derde klasse werd
meegemaakt en een terugkeer in de
tweede klasse lijkt vooralsnog lastig.
De reden ligt hem in het feit dat dragende spelers stopten en er daardoor
veel kwaliteit en ervaring stopte. De
jeugd moest het over gaan namen en
dat was niet zo eenvoudig. Toch is er
volgens een van die jonge spelers, Jori
Ebbinge, nog genoeg mogelijk met de
club waar hij zo trots op is.
Ebbinge is een kind van de club en is
geboren en getogen op Erica. Hij woont
inmiddels even verderop, namelijk in
de wijk Zuidbarge in Emmen en is nu
voor het derde opeenvolgende seizoen
speler van SC Erica 1. De eerste competitiehelft verliep nog niet echt naar
wens, maar volgens de middenvelder

is er meer mogelijk. “Het heeft tijd
nodig dat deze jongens stappen gaan
maken. Dat komt wel hoor. Dit team is
gewoon zó jong. Er zit genoeg rek in,
maar het is nu gewoon nog niet goed
genoeg. Op sportief gebied presteerden
we als selectie in de eerste wedstrijden niet ondermaats, maar bleven de
punten vaak achter. Met overwegend
‘beter’ spel dan de tegenstander werd
vaak vergeten af te drukken.”
Waar het Ericaanse schip aan het einde van dit seizoen zal gaan stranden is
voor Ebbinge nog een vraagteken. Hij
weet echter wél dat het lastig zal worden nu al bovenin de derde klasse mee
te gaan doen. “Qua niveau kunnen en
moeten we nog behoorlijk wat stappen
maken. Voor de competitiestop waren
we hierin goed op weg. Dit zal wederom opnieuw moeten worden opgebouwd al geldt dit natuurlijk ook voor
de andere teams in de competitie. Met
onze jonge selectie, de goede trainersstaf en de uitstekende faciliteiten zijn
we zeker onderweg naar boven.”

Uitgeverij Olympia

Michiel Wilms heel tevreden
bij vv Sleen
Voetbalvereniging Sleen doet het
dit seizoen naar behoren. Wat heet,
de club leidt de dans in de zondag
vierde klasse D en ligt dus prima op
koers voor het kampioenschap. De
ploeg beschikt over een vrij jonge
selectie met een paar ervaren jonge
dertigers erbij. Michiel Wilms is met
zijn achttien jaar een van de jongere
spelers en speelt voor het tweede seizoen op rij bij het vlaggenschip van
de club.
Wilms woont in de wijk Delftlanden in
Emmen en voetbalde in zijn jeugdjaren
bij Bargeres in zijn woonplaats. Inmiddels voelt hij zich helemaal thuis bij
Sleen en ligt de reden van het spelen
bij de roodhemden hem in het feit dat
een aantal vrienden van hem er spelen. “Sleen is een sfeervolle en gezellige club en ze houden er van fanatiek

Ben je geïnteresseerd in deze baan?
Wij ontvangen graag je cv en sollicitatiebrief per mail.

en goed voetbal. Ik ben hier dan ook
echt op mijn plek en kijk met een heel
goed gevoel op de eerste seizoenshelft
terug. We sloten die als koploper af en
ik verwacht ook wel dat we de draad
straks weer oppakken en bovenaan in
de competitie gaan eindigen.”
Als Sleen de titel zou gaan pakken dan
volgt logischerwijs promotie naar de
derde klasse, eigenlijk wel het niveau
waarop de club thuishoort. Wilms
denkt dat zijn team op dat niveau ook
mee moet kunnen. Voor het zover is
moet er natuurlijk eerst nog ruim een
half seizoen worden gespeeld. “Ik
hoop dat we het seizoen uit mogen
spelen, maar dat weet ik natuurlijk
niet. Als het aan mij ligt natuurlijk
wél.”
(18 Dorpen Krant / Gerry Grave)
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TuinbeursNederland
Grote overdekte showroom te Emmen

DÉ SPECIALIST IN BUITENVERBLIJVEN

OOK IN 2022 WIJST
‘T DRENTSCHE HUYS
U DE WEG BIJ AL UW
WOONVRAGEN
Juist in deze turbulente tijden op de woningmarkt komt een
doorgewinterde woonspecialist die begrip heeft voor uw situatie goed
van pas. De kennis van ‘T Drentsche Huys biedt u het comfort en gemak
op weg de beste verkoop- of aankooptransactie van uw woning.

TAxATIE VOOR EEN SCHERp TARIEf
Als erkend register taxateur streven
wij ernaar om een taxatierapport
binnen een week gereed te hebben
voor een scherp tarief.

GEDEGEN KENNIS VAN DEZE REGIO
Onze kracht ligt uiteraard in de kennis van
de huizenmarkt in de regio, maar zeker
ook in onze daadkrachtige aanpak:
geen woorden, maar daden!

EEN STRATEGISCH pLAN VAN AANpAK
Met ons stappenplan
geven wij u van A tot Z
een helder beeld van
het complete traject.

VROEGBOEK DEALS

EEN SpRANKELENDE pRESENTATIE

Proﬁteer nu van vroegboek deals
& geniet dit voorjaar nog van uw
droomtuin!

Wij brengen uw woning optimaal onder de aandacht.
Van professionele fotografie en 360˚ weergaven tot
een speciaal ontwikkelde brochure en presentaties
op o.a. Funda en social media. Ook behoren
vlogvideo’s en/of matterports tot de mogelijkheden.

pERSOONLIJK EN SERVICEGERICHT
Wij willen er voor u zijn
wanneer u ons nodig
heeft. Zo kunt u gebruik
maken van flexibele
openingstijden of
bijvoorbeeld van onze
verhuisservice.

o.a.

15% korting
op blokhutten,
veranda’s &
glaswanden

Tuinhuizen | Blokhutten | Moduhout | Schuren
Traditionele houtbouw | Overkappingen | Screens
Zonwering | Glaswanden | Veranda’s | Serres
Tuinkamers | Bestrating & Tegels | Schuttingen

WONING VAN DE MAAND

Klaroen 2
Nieuw-Amsterdam
Op een prachtige hoekperceel
gelegen, vrijstaande woning
met dubbele garage op een
riante kavel. De woning
beschikt over een slaapkamer
met badkamer op de begane
grond. Alle voorzieningen
bevinden zich op loopafstand.

Geniet optimaal van uw tuin, het hele jaar door!

Eigen Nederlandse
productiefabriek

Sterk en onbegrensd
in maatwerk

Deskundige
adviseurs

Grootste overdekte
showroom van NL

Eigen
montageteams

€ 585.000,- k.k.
Bouwjaar
1979

Welkom!
Ma. t/m vrij. van 9.00 - 17.00 uur
Buiten deze tijden zijn wij ook
op afspraak beschikbaar

Wonen
188 m2

Kamers
6

Perceel
1.235 m2

‘T Drentsche Huys
Schooldijk 86, 7844 KA Nieuw-Amsterdam/Veenoord
T. 0591 74 52 82 • info@drentschehuys.nl
www.drentschehuys.nl

www.tuinbeursnederland.nl

info@tuinbeursnederland.nl

Phileas Foggstraat 37 - Emmen

(0591) 677 665
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ZET UW TUIN IN BLOEI
Zet uw MET
tuin inWILDE
bloei metPLANTEN
wilde planten
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Voor een natuurlijk groene tuin!

De
donkere
Hetkorte
is de dagen
tijd vanenkorte
dagen en
nachten
komen
er
aan.
Zorg dat inbrekers
donkere nachten. Zorg ervoor
ervoor dat de inbrekers minder kans
minder kans maken. Bestel nu uw ROLLUIKEN en
maken. Bestel nu uw ROLLUIKEN en
profiteer direct
proﬁteer
direct van
van een
een stukje
stukje isolatie
isolatie en
en veiligheid.
veiligheid.
www.HZzonwering.nl info@HZzonwering.nl
facebook.com/HZzonwering
Weerdingerstraat 200 7822 BK EMMEN 0591 618794

APK-KEURING - ONDERHOUD
AIRCO SERVICE
Nieuw-Amsterdam
Veenoord

Wijnatuur
zijn lid van:
Hoveniersbedrijf Meppelink: Als de
belangrijk voor u is.

Pomp Autoservice
Trekkenweg 4E, VEENOORD

06 55 80 36 92

Wij zijn lid van:

Verlengde Vaart Noord Zijde 2 - ERICA

Tel: 06 15 05 26 51
Telefoon: 0615052651

Epaper:(WWW.TEGELHANDELDALEN.NL)

T. 06-41044448

PVC-vloeren,
Laminaat,
Tapijt & Vinyl

ELKE AVOND
OP AFSPRAAK
GEOPEND

Hebt u een persbericht voor De 18 Dorpen Krant?
Mail naar: info@18dorpenkrant.nl

Wilt u adverteren in De 18 Dorpen Krant?
Bel Marc Zegerius: 06 50 64 78 39
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Kwaliteit is een keuze
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RSS-Security
een erkend beveiligingsbedrijf
dat landelijk opereert.
RSS-Security heeft zich sinds 2004
ontpopt tot één van de meest complete
beveilingsbedrijven van Nederland.
Wij zijn gespecialiseerd in vele
takken van beveiliging en de
veiligheidsbranche

Wij zoeken per direct nieuwe collega’s!
www.rss-security.nl

RSS-Security: u noemt het, wij beveiligen het!
Hebt u een persbericht voor De 18 Dorpen Krant?
Mail naar: info@18dorpenkrant.nl

Wilt u adverteren in De 18 Dorpen Krant?
Bel Marc Zegerius: 06 50 64 78 39
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Melissa Jansen uit Schoonebeek geniet elke
keer weer van het volleyballen bij Thriantha
Melissa Jansen uit Schoonebeek is
nog maar negentien jaar en volleybalt
al vanaf haar zesde. Voor haar is het
de leukste sport om te doen en dus
bedreef ze nooit een andere sporttak.
Als meisje van zes uit Schoonebeek
was het vrij logisch dat ze dan bij
het Schoonebeker Thriantha terechtkwam. De volleybalvereniging
bestaat al sinds jaar en dag en acteert
altijd wel op een redelijk niveau. Dat
geldt ook voor team waarvoor Jansen
uitkomt, namelijk de eerste klasse.
De Schoonebeekse komt voor het
hoogste team bij de dames uit en dat
doet ze al vijf jaar. Best uniek, want
negentien jaar en al vijf jaar ervaring in
het eerste team is niet niks. Ze geniet
steeds weer van de trainingen en
wedstrijden en ook van de resultaten
dit seizoen. “We draaien bovenin mee
in de competitie. Ons doel is zeker om

kampioen te worden. We hopen natuurlijk dat we dit seizoen gewoon nog
kunnen vervolgen en dan denk ik echt
wel dat we een heel goeie kans maken
op het kampioenschap. Het is super
mooi om in het eerste te mogen spelen.
Onze vereniging is erg gezellig en is
leuk voor jong en oud. Bij de vereniging worden altijd heel leuke actieve
dingen georganiseerd en dus voel ik
me er erg thuis.”
Jansen heeft ondanks haar drukke
leven als studente en haar werkzaamheden in de zorg nog genoeg tijd over
om te trainen en het spelen van wedstrijden. “Voor mij is volleybal echt
een uitlaatklep en gelukkig kan ik het
prima combineren. Nu nog hopen dat
we het seizoen mogen uitspelen. Ik heb
er echt veel zin in.”
(18 Dorpen Krant / Gerry Grave)

Politie waarschuwt voor schuurinbraken
en inbraken in bedrijfsbussen
De laatste tijd worden Nieuw-Amsterdam en Veenoord geteisterd door
schuurinbraken en inbraken in bedrijfsbussen. Ziet u iets dat u niet vertrouwd,
bel dan direct 112.
Draai ook uw schuurdeur op slot
In schuren staat vaak iets van waarde.

Niet afgesloten fietsen, een bosmaaier,
kettingzaag of gereedschappen. Berg
duur gereedschap op in een afgesloten
kast. Zorg ook bij uw schuur voor inbraakwerende sloten en scharnieren. Doe
de schuurdeur ook altijd op slot, ook als
u thuis bent. Goede verlichting bij uw
schuur kan inbrekers afschrikken.

Adverteren in
De 18 Dorpen Krant?
Bel Marc Zegerius:
06 50 64 78 39
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STOFFERING

www.joldersma-wonen.nl
www.joldersma-wonen.nl
Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, geldig tot 3 weken na verspreiding.
www.joldersma-wonen.nl
Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, geldig tot 3 weken na verspreiding.
Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, geldig tot 3 weken na verspreiding.

www.joldersma-wonen.nl
www.joldersma-wonen.nl
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Initiatiefneemster Renate Slagter van Stichting Knip

‘Heel veel financiële problemen
zijn gemakkelijk te voorkomen’

door Jan Johan ten Have
ZUIDOOST-DRENTHE - Op school
leer je wat pleistoceen en holoceen is.
En wanneer de Slag bij Nieuwpoort
was. Maar niet hoe je jouw huishoudboekje en persoonlijke financiën
gezond houdt. En als je dat dan ook
niet van huis uit hebt meegekregen, is
de kans op financiële problemen niet
alleen groot, maar ook heel logisch.
Betalingsproblemen en schulden
kunnen een diep spoor trekken in
het hele leven van mensen. Voor wie
dat wil voorkomen, is er stichting
Knip. Deze organisatie zonder winstoogmerk biedt budgettrainingen en
financiële workshops. Huurders van
diverse wooncorporaties kunnen hier
gebruik van maken, net als inwoners
van drie gemeenten in Noord-Nederland en bijvoorbeeld medewerkers
van bedrijven. Ook verzorgt de stichting geldlessen op scholen.
“Wij helpen iedereen verder zonder te
oordelen. Het maakt niet uit hoe hoog
of laag je inkomen en opleiding zijn.
Want financiële problemen komen voor
in alle lagen van de bevolking. Geldzorgen hebben niet alleen te maken
met inkomsten, maar vooral ook met
uitgaven”, vertelt initiatiefneemster
Renate Slagter.
Wie vaak moeite heeft om het eind van
de maand te halen met het beschikbare

geld, heeft weinig ruimte voor tegenslag. Een verkeersboete of een kapotte
wasmachine kunnen het begin zijn
van ogenschijnlijk onoverkomelijke
schulden: “De praktijk leert dat veel
mensen niet weten hoe ze hier uit moeten komen. Rekeningen ongeopend
opstapelen gebeurt meer dan je denkt,
maar is nooit de oplossing. Hoe eerder
je problemen oplost, hoe beter dat lukt.
Mensen kunnen bij ons terecht om
te leren hoe ze dat moeten doen. Wij
helpen zonder te vragen waarom. Dat
doen we omdat we weten hoeveel rust
gezonde financiën brengen.”
Rust
Stichting Knip werd in 2013 opgericht
door Renate, toen zij als vrijwilliger
werkte voor de Voedselbank in Emmen. “Ik vroeg mij af hoe het kon
dat zo veel mensen in de financiële
problemen kwamen. Als voormalig
medewerkster van een grote bank had
ik vaker te maken gehad met mensen
met betalingsachterstanden en hoorde
ik wel eens dat mensen niet wisten
hoe het moest. Samen met twee andere
ex-bankmedewerksters met soortgelijke ervaringen - Gerieke Menkveld
en Marga Plas - vatte ik de koe bij de
horens. We richtten een stichting op
voor preventie van betalingsproblemen. De afgelopen negen jaar trainden
we ruim tweeduizend mensen. Hoeveel mensen hierdoor uit de problemen
zijn gebleven, weten we niet omdat ons

werk grotendeels preventief is. Maar
we hebben in al die jaren nog nooit één
negatieve reactie gehad. De teneur van
de feedback is: ‘We vonden het moeilijk
om de eerste keer te komen. Maar we
zijn zó blij dat we zijn gegaan, dit geeft
ontzettend veel rust’.”
Trainingen, workshops en lessen
Stichting Knip verzorgt budgettrainingen voor alle inwoners van de gemeenten Emmen, Midden-Drenthe en
Midden-Groningen. Daarnaast kunnen
alle huurders van de wooncorporaties Lefier, Domesta, Groninger Huis,
Woonservice en Actium er aankloppen.
“Dit zijn onze vaste opdrachtgevers”,
vertelt Renate. “Nieuwe opdrachtgevers zijn welkom. Dit kunnen gemeenten en wooncorporaties zijn, maar
bijvoorbeeld ook bedrijven die er, vanuit de gedachte van maatschappelijk
verantwoord ondernemen, willen zijn
voor medewerkers. Bij medewerkers
die in de financiële problemen dreigen
te komen is de kans op verzuim en
lagere productiviteit natuurlijk groot.
Bied je deze mogelijkheid als bedrijf,
dan kunnen medewerkers anoniem bij
ons terecht. Je betaalt als werkgever
wel, maar wij vertellen nooit wie er bij
ons komt.”
Daarnaast bedt stichting Knip voor
dezelfde doelgroepen thematische
‘geldworkshops’. Bijvoorbeeld over
de juiste keuze maken bij het afsluiten

van je zorgverzekering, omgaan met
stijgende energielasten of wat er op je
af komt als je kind 18 wordt.
Voor het onderwijs - zowel basis- als
voortgezet - verzorgt stichting Knip
‘geldlessen’. Op een leuke, speelse manier leert gastdocent Harrie kinderen
omgaan met geld. Dat doet hij tijdens
een stuk of drie gastlessen per jaar. In
groep 8 krijgen de kinderen dan een
‘gelddiploma’ . In het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen verrassende
inzichten door begrotingsopdrachten
te maken. “Drie keer per week zo’n
frikandelbroodje, wat kost dat nou
eigenlijk per jaar?”, zegt Renate.
E-learning
Door corona lagen de activiteiten stil.
Maar de stichting niet. De energie werd
gestoken in de ontwikkeling van een
e-learningprogramma met lesmateriaal,
filmmateriaal en opdrachten. Dit bleek
een schot in de roos: “Dit programma
trekt nog meer mensen over de streep
om mee te doen. Want in de praktijk, is
voor velen de drempel van onze trainingslokalen, in dorps- en buurthuizen, toch nog behoorlijk hoog. Daarom
blijven we dit gebruiken, straks ook
in combinatie met onze trainingen
op locatie: gecombineerde trainingen
met interactie tussen aanwezigen en
deelnemers via internet. Zo bieden we
zo veel mogelijk mensen de kans om
financiële problemen te voorkomen op
een manier die bij hen past.”

30

De 18 Dorpen Krant

Uitgeverij Olympia

.nl
Veranda-screen
.nl
Veranda-screen
DÉ FLEXIBELE AFSLUITING VAN VERANDA EN OVERKAPPING

DÉ FLEXIBELE AFSLUITING VAN VERANDA EN OVERKAPPING

Ter Apel
Ter Apel
Tel. 0599-582286
Tel. 0599-582286
www.veranda-screen.nl
www.veranda-screen.nl

Uit de tocht zitten onder uw veranda, kapschuur of prieel.
Uit de tocht zitten onder uw veranda, kapschuur of prieel.
Zicht naar buiten, niet naar binnen.
Zicht naar buiten, niet naar binnen.
Afsluiten tegen alle weersomstandigheden en ongenode gasten.
Afsluiten tegen alle weersomstandigheden en ongenode gasten.
Het kan met de windvaste elektrisch bedienbare veranda-screen.nl
Het kan met de windvaste elektrisch bedienbare veranda-screen.nl

zicht naar buiten
zicht naar buiten
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DOEKEN

Het doek van de veranda-screen is aan beide zijden voorzien
van
een rits.
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BEDIENING
-BEDIENING
Elektrisch (Somfy) met afstandsbediening.

in tuinhuis
in tuinhuis

kleuren.

- Elektrisch (Somfy) met afstandsbediening.
BREEDTE: 80cm TOT 540cm
BREEDTE: 80cm TOT 540cm
HOOGTE: 30cm TOT 500cm
HOOGTE: 30cm TOT 500cm
Standaard kleur omkasting:
-Standaard
ral. 9001 (roomwit)
kleur omkasting:
ral. 9001
9010 (roomwit)
(wit)
-- ral.
-- ral.
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black
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meerprijs
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voorbeeld rits
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in overkapping
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GELEIDERS
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in kapschuur
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AFSPRAAK
GEWENST?

BEL OF MAIL
ONS

20% KORTING

OP RAAMDECORATIE

Wacht niet te lang, want de actie is maar geldig t/m 12 februari 2022.

Tot 50% korting

op accessoires en
uitlopende artikelen
Mizar 8-10
7891 VE Klazienaveen
Tel. (0591) 31 44 04
E-mail wendy@colorsathome.nl
WWW.COLORSATHOME-WENDY.NL
WWW.COZYHOMES.NL

