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Kuil Hypotheken en Verzekeringen in Stadskanaal
Lokaal kantoor met veel mogelijkheden waar de taal van de omgeving wordt gesproken
door Jaap Ruiter 
Dat veel mensen niet weten dat Kuil Hypotheken en Verzekeringen uit Stadskanaal is gevestigd aan de Hoofdstraat 
1B, is tekenend voor de bescheiden opstelling van eigenaar Henry Kuil. "We bestaan al sinds 2006 maar we zijn 
inderdaad geen types die voortdurend op de grote trom slaan. Met zijn vijven zijn we redelijk bescheiden, maar 
hebben wel veel te bieden als het gaat om hypotheken, verzekeringen en bankzaken." 

Kwaliteit in dienstverlening 
Kuil Hypotheken en Verzekeringen is een full-service kantoor 
met een no nonsens instelling, die zo kenmerkend is voor de 
Kanaalstreek. "Transparant, duidelijk, recht-toe-recht-aan en 
geen flauwekul", vat Henry Kuil samen. "Daarnaast onder-
scheiden we ons met kwaliteit in onze dienstverlening. Wij 
zijn geen verkoper, maar adviseur, die zich in de klant kan 
verplaatsen en hem of  haar zo goed mogelijk van dienst wil 
zijn met een breed scala aan financiële producten. Voor ons 
is elke situatie uniek en wij zijn er voor om met een persoon-

lijk advies de klant bij te staan in het maken van de beste en 
voordeligste keuze." 

Van A tot Z betrokken 
Kuil Hypotheken en Verzekeringen is volstrekt onafhankelijk 
en doet zaken met vrijwel alle hypotheekaanbieders en verze-
keringsmaatschappijen. "Die onafhankelijkheid, in combinatie 
met deskundigheid, ervaring en omdat we de taal van de 
omgeving spreken, stelt ons in staat om onze klanten zo goed 
mogelijk te kunnen adviseren", legt Henry Kuil uit.

"Wij kunnen alle hypotheken en verzekeringen met elkaar 
vergelijken en zijn nergens aan gebonden. Wij dienen slechts 
een belang en dat is het belang van de klant. We willen van 
A tot Z betrokken zijn en zijn er ook om onze klanten te 
beschermen tegen het nemen van onverstandige of  onverant-
woorde beslissingen. Wat dat betreft nemen we onze financi-
ele zorgplicht heel serieus."  

Een hypotheek is meer dan alleen een geldlening 
Een hypotheek is in de ogen van Kuil Verzekeringen en Hy-
potheken meer dan alleen een geldlening voor een huis. Een 
hypotheek is vaak de basis van een goede en brede financiële 
planning, voor nu en later, rekening houdend met gezins-
samenstelling, bepaalde wensen zoals eerder stoppen met 
werken, verbouwplannen of  aanvullingen op het pensioen. 

Ook kunnen bepaalde risico’s als overlijden of  arbeidsonge-
schiktheid afgedekt worden. "Vandaar dat we naast hypothe-
ken ook gespecialiseerd zijn in verzekeringen, voor zowel de 
particuliere als de zakelijke markt", vult Henry Kuil aan. 

www.kuilhypotheken.nl 
Als extra service en om te onderstrepen dat Kuil Hypotheken 
en Verzekeringen een echt full-service kantoor is, kunt u er 
ook terecht voor al uw bankzaken via de Regiobank, de bank 
die blijvend is en nog steeds om de hoek (van de Hoofdstraat 
1b) te vinden is. 

Kuil Hypotheken en Verzekeringen (en aanvullende bank-
zaken) is gevestigd aan de Hoofdstraat 1B in Stadskanaal. 
Telefoon: 0599-657839. 
Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op 
www.kuilhypotheken.nl
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MISKER’S 
JAARBEURT, 
SUPERVOORDELIG!
JAARBEURT, 

VOOR 
ALLE 

MERKEN!

MISKER JAARBEURT + APK
Voor iedere Ford of Mazda die ouder is dan 3 jaar en minder dan 
15.000 km per jaar rijdt

Voor Ford en Mazda incl. GRATIS PECHHULP 
in binnen- & buitenland

MISKER’S 
JAARBEURT, 
SUPERVOORDELIG!

MISKER JAARBEURT + APK
Voor iedere Ford of Mazda die ouder is dan 3 jaar en minder dan 
15.000 km per jaar rijdt

SUPER
VOORDELIGE APK 
voor 
alle merken
nu voor €19,95

Anti-Marter Set

Nu 
gemonteerd voor €35,95
+

>€ 176,-

PROFITEER VAN FIKS VOORDEEL 
OP ÉÉN VAN ONZE FANTASTISCHE SUV’S!

Met upgrade bonus 
t.w.v. € 2.000,- 

Zo rijdt je de luxe 
Kuga Trend Ultimate al voor € 28.895,-

Met upgrade bonus 
t.w.v. € 1.000,- 

Stap nu al in de 
nieuwe Ford Ecosport vanaf € 21.500,-

FORD KUGA FORD ECOSPORT

AUTOBEDRIJF MISKER

OF BEN JE OP ZOEK NAAR EEN HARDE WERKER VOOR JE BEDRIJF?
Dan biedt de Ford bedrijfswagen range uitkomst. 
Geoptimaliseerd voor jouw werkzaamheden bieden 
de bedrijfswagens van ford extra e   ciëntie en comfort .
Wat dacht je van de nieuwe Ford Transit Custom 
of de nieuwe Transit Connect?

al vanaf € 12.200,-
al vanaf € 20.175,-al vanaf € 20.175,-

€ 12.200,-
al vanaf al vanaf 

STADSKANAAL: Veenstr. 3a • T. 0599 - 613 655 • HARDENBERG: J.C. Kellerlaan 18 • T. 0523 - 262 777 • EMMEN: Kap. Nemostr. 50 • T. 0591 - 654 789 • WWW.MISKER.NL 

Vind ons leuk op Facebook
www.facebook.com/
AutobedrijfMisker

LIEVER EEN GEBRUIKTE AUTO? WIJ HEBBEN RUIM 250 OCCASIONS OP VOORRAAD!
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Zorggroep Tangenborgh biedt al vele jaren ouderenzorg in Zuidoost-Drenthe: van wijkzorg tot 
intensieve dementiezorg en alles daar tussen in. Tangenborgh heeft meerdere woonzorglocaties 
in de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Tangenborgh heeft al 40 jaar ervaring met 
geheugenproblemen en dementiezorg. Onze visie is helder: wij willen eraan bijdragen dat u zo lang 
mogelijk uw eigen leven kunt blijven leiden, ook als u geheugenproblemen heeft. Tangenborgh 
heeft casemanagers dementie in dienst op wie al in een vroeg stadium kosteloos een beroep kan 
worden gedaan. Graag vertellen we u hier meer over.

Voor de meeste mensen is het een grote stap 
om bij beginnende geheugenproblemen naar de 
huisarts te gaan. Vaak zijn er al wat langer signa-
len dat er iets meer aan de hand is dan ‘gewone’ 
vergeetachtigheid voordat er sprake is van de 
ziekte dementie. Dit gaat dan om het zogenaam-
de niet-pluis gevoel. 

‘‘Niet-pluis gevoel’’
‘Het valt mij op dat als ik bij ma langsga, zij 
mij steeds vaker dezelfde verhalen vertelt 
en onlangs ontdekte ik dat zij bedorven eten 
in de koelkast had. Toen ik hier wat van zei, 
reageerde zij boos en zei dat iedereen wel 
eens wat over het hoofd ziet.’

Familie of andere mensen uit de omgeving zien 
vaak als eerste dat er wat met de oudere aan 
de hand is doordat ze anders dan anders din-
gen vergeten of bijvoorbeeld spullen op ‘rare’ 
plekken wegleggen. Het kan ook voorkomen 
dat u zelf opmerkt dat uw geheugen u vaker in 
de steek laat en dat u misschien voor alles een 
briefje moet maken omdat u het gewoonweg niet 

meer onthoudt. Al in het stadium van het ‘niet-
pluis gevoel’ kunt u een casemanager dementie 
inschakelen. Wanneer er sprake is van geheu-
genproblemen, dan brengt dit vaak een hoop 
onzekerheid met zich mee. Mogelijk ligt hier een 
andere minder voor de hand liggende reden aan 
ten grondslag. Alleen door zorgvuldig medisch 
onderzoek kan de oorzaak van het geheugenver-
lies achterhaald worden. Door er op tijd bij te zijn 
kunnen we u de best mogelijke steun bieden.

Ondersteuning voor de cliënt én zijn naasten!
‘Ik loop bij mijn vader soms tegen zaken op, 
waarvan ik niet weet wat ik ermee moet. Als ik 
vragen heb, of me wat moedeloos voel, kan ik de 
casemanager dementie bellen. Zij helpt me met 
heel concrete zaken, bijvoorbeeld het regelen van 
de opvang. Maar ook leert ze me relativeren. Dat 
maakt mij relaxter. Uiteindelijk kan ik daardoor 
beter en langer voor mijn vader blijven zorgen.’

Wat doet een casemanager dementie?
De casemanager dementie kan u informatie 
geven over de verschillende mogelijkheden van 

zorg en ondersteuning. Hij of zij kan u hierover 
ook adviseren gelet op uw persoonlijke situatie 
en bijstaan met praktische en emotionele onder-
steuning. De hulp kan heel divers van aard zijn. 
Te denken valt aan de inzet van hulpmiddelen, 
het in contact brengen met lotgenoten, of helpen 
stimuleren van sociale contacten, passende ac-
tiviteiten of vrijetijdsbesteding. U bepaalt samen 
met de casemanager dementie op welke manier 
de hulp en begeleiding eruit komt te zien.

Casemanager dementie is een belangrijke 
schakel tussen de oudere en verschillende 
zorgverleners
De casemanager dementie is een bekwame en 
speciaal opgeleide hulpverlener die aan diverse 
kwaliteitseisen voldoet. Casemanagers demen-
tie weten veel over de verschillende vormen 
van dementie, de gevolgen ervan, maar ook wat 
helpend kan zijn. Hiermee zijn ze een belangrijke 
schakel tussen u en verschillende zorgverleners 
zoals de huisarts, wijkzorg, het ziekenhuis en 
mantelzorgorganisaties.

Hoe komt u in contact met een 
casemanager dementie?
Wanneer er sprake is van geheugenproblemen, 
dan brengt dit vaak een hoop onzekerheid met 
zich mee. Zorggroep Tangenborgh biedt in heel 
Zuidoost-Drenthe casemanagement dementie 
aan. In Drenthe wordt dit ook wel zorgbegelei-
ding genoemd. Aan casemanagement dementie 
zijn geen extra kosten verbonden. De hulp wordt 
volledig vanuit de basiszorgverzekering vergoed 
en u heeft hiervoor geen verwijzing nodig.

U kunt uw huisarts raadplegen om met een  
casemanager dementie in contact te komen. 
Ook kunt u zich rechtstreeks tot ons wenden via 
ons telefoonnummer (0591) 681616. 

Onze ervaren medewerkers helpen u graag 
verder om een afspraak voor u in te plannen met 
een van onze casemanagers dementie. Hieron-
der vindt u onze contactgegevens.

Contactgegevens
Zorggroep Tangenborgh
Spehornerbrink 1
7812 KA Emmen

(0591) 68 16 16
wijkzorg@tangenborgh.nl
www.tangenborgh.nl

Casemanagers
dementie: 
zorgbegeleiders bij 
geheugenproblemen
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Gas duurder door hogere 
belasting
Wanneer de klimaatplannen doorgaan dan zal de be-
lasting op gas worden verhoogt om de bevolking aan te 
zetten tot energiebesparing.  Er komt echter  geen isola-
tiesubsidie zoals vroeger. Voor wie de isolatiemaatregelen 
niet zelf  kan betalen komen er groene leningen. Dat was 
maandag te horen in het NOS-journaal. De burger moet 
beginnen met zijn woning beter te isoleren is de bood-
schap.

Een interessante 
mogelijkheid 
daarbij is vloe-
risolatie omdat 
je daarmee 
meerdere vliegen 
in een klap kunt 
slaan. Met de 
juiste aanpak van 
de kruipruimte 
is veel meer te 
winnen dan altijd gedacht. Het gemeentelijk Woningbedrijf  
Opmeer heeft het complete woningbestand laten voorzien van 
TONZON vloerisolatie en wat blijkt? De energiebesparing is 
4 keer hoger dan het energielabel aangeeft en klachten over 
vochtproblemen verdwijnen als sneeuw voor de zon. 80% van 
de bewoners blijkt dik tevreden. Deze  mooie resultaten zijn 
te danken aan de dubbele TONZON aanpak. Daarbij worden 
speciale Thermoskussens aangebracht tegen de onderzijde van 
de vloer. Op de bodem van de kruipruimte komt woningbreed 
een stevige Bodemfolie die de verdamping van het vocht uit de 
bodem blokkeert zodat een schone, geurloze ruimte ontstaat.

Innovatieve aanpak geeft meer comfort met minder gas
De unieke TONZON Thermoskussens elimineren als enige 
het stralingsverlies van de vloer trapsgewijs tot vrijwel nul. 
Vloeren worden daardoor warmer bij een lagere kamertem-
peratuur en zelfs warmer dan nieuwbouwvloeren. Dus ook 
nieuwbouw woningen hebben nog baat bij deze aanpak.  Is er 
sprake is van vloerverwarming dan gaat het verwarmingssys-
teem sneller reageren omdat de kruipruimte minder mee wordt 
verwarmd.  

Dat betekent meer comfort en een hogere besparing voor een 
faire prijs. Daarmee is TONZON Vloerisolatie met afstand de 
beste aanpak voor de koude vloer. Het kan worden toegepast 
in droge en vochtige kruipruimtes, zelfs als daarin weleens 
water staat. De Bodemfolie wordt dan extra drijvend gemaakt. 

Het Thermoskussen is volledig opvouwbaar zodat het door 
ieder luikje past en nog kan het worden  aangebracht in zeer 
krappe kruipruimtes. Funderingsmuren drogen op, houten 
vloeren rotten niet meer, leidingen en ophangbeugels gaan 
langer mee.  Zelfs het proces van betonrot wordt gestopt. 

Meer informatie op www.tonzon.nl

Ontdek het moderne naaien 
bij Vos Naaimachines
Naaien oubol-
lig? Nee, het is 
hot! Rob Vos van 
VOS Naaimachi-
nes in Emmen 
weet er alles van: 
“Wat me opvalt, is 
dat klanten vaak 
versteld staan over 
de ontwikkeling 
die naaimachines 
hebben doorgemaakt. Tegenwoordig hebben ze handige 
druktoetsen, automatische draad-in-de-naald-inrijger en 
heldere LED-verlichting. Voor veel mensen reden genoeg 
om een nieuwe machine aan te schaffen.”

Met handige snufjes als een automatische knoopsgaten, speciale 
super-stretchsteken en meer ruimte bij de naald om ook met 
dikke stoffen te kunnen werken, wordt het naaiwerk weer leuk. 
Naast een uitgebreid assortiment naaimachines kunt u bij VOS 
ook terecht voor lock-, borduur-, en quiltmachines.Ontdek 
nu het nieuwe naaien. En speciaal voor de zomer heeft VOS 
Naaimachines een groot aantal naaimachines echt sterk in prijs 
verlaagd.

Kijk ook eens op de site: www.vosnaaimachines.nl
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Het hunebed wordt ’s nachts niet binnen gezet…  
door Jaap Ruiter 
Het Hunebedcentrum in Borger is volop in ontwikkeling. Er wordt voor 1.500.000 
euro  geïnvesteerd waarvan onlangs fase 1 is afgerond middels een nieuwe entree en 
nieuwe ontvangstruimte van ruim 200 vierkante meter, met als resultaat een optimale 
verbinding met het museum bij binnenkomst. Fase 2 is momenteel in ontwikkeling en 
behelst een gloednieuwe expositie, die begin volgend jaar wordt geopend! 

Nieuwe expositie wordt herzien en  
aangevuld
De bestaande expositie in het museum is in 
2005 tot stand gekomen, en is volgens direc-
teur Hein Klompmaker zo langzamerhand 
aan vervanging toe omdat het onderzoek 
naar de hunebedbouwers van weleer bepaald 
niet heeft stilgestaan! “Er is wetenschap-
pelijk gezien nu veel meer bekend waardoor 
het verhaal van de hunebedbouwers moet 
worden herzien en aangevuld. Door nieuwe 
archeologische technieken toe te passen bij 
opgravingen in Duitsland, Zweden en Dalf-
sen en modern DNA-onderzoek weten we 
nu veel meer over het dagelijkse leven in de 

nederzettingen van de hunebedbouwers. Hy-
potheses kunnen nu wetenschappelijk worden 
bevestigd. Dat is toch geweldig?” 

De dood was niet het einde 
Hein Klompmaker is van jongs af  aan geïn-
teresseerd in de prehistorie en door 30 lang 
leiding te geven aan het Hunebedcentrum 
is hij inmiddels vergroeid met de hunebed-
bouwers. Zijn hunebedbouwers. “Net als 
veel anderen stam ik daar rechtstreeks vanaf. 
Daar ben ik van overtuigd. Ha ha. Ik vind 
het fascinerend om te ontdekken hoe onze 
voorouders hebben geleefd voordat ze dood 
gingen en bijgezet werden in het hunebed. 

Uit de rituelen van die tijd weten we dat de 
dood niet het einde was, maar een begin. In 
de nieuwe expositie laten we nog beter zien 
welke relatie de hunebedbouwers met de 
dodencultuur hadden.” 

Grootste hunebed van Nederland 
Een hunebed was voor de hunebedbouwers 
meer dan alleen een graftombe. Het was te-
vens een grensmarkering. En des te groter het 
hunebed was, des te groter de nederzetting. 
Als reizigers een imposant hunebed zagen 
wisten ze dat ze een nederzetting van aanzien 
naderden, met veel grond en uiteraard veel 
sterke mannen. “Daarom kun je er ook vanuit 
gaan dat hier in Borger een grote nederzet-
ting met hunebedbouwers was gevestigd 
omdat het hunebed bij het Hunebedcentrum 
de grootste van Nederland is”, zegt Hein 
Klompmaker, die begrijpt dat bezoekers het 
hunebed beklimmen, maar daar niet echt blij 
mee is. “We ontvangen jaarlijks 85000 bezoe-
kers en bijna iedereen beklimt het hunebed 
waardoor er telkens trillingen ontstaan die op 
de lange duur weer scheurtjes veroorzaken. 
Maar goed, verbieden is lastig, bovendien 
kunnen we het hunebed ook niet binnen zet-
ten, zoals ooit een van de bezoekers aan mij 
vroeg of  we dat ’s avonds deden. Ha ha.”  

Interactieve geschiedenislessen 
Met de realisatie van de nieuwe exposi-
tie komen ook de meest moderne digitale 
technieken binnen handbereik, waardoor 
deskundigen van het Hunebedcentrum als 
gastdocenten via webinar op beeldscherm de 
klas of  collegezaal binnenkomen voor een 
interactieve geschiedenisles. “De hunebed-
bouwers zijn een verplicht onderdeel van de 
geschiedenislessen in het onderwijs”, vult 
Hein Klompmaker aan. 

Op weg 100.000 bezoekers per jaar 
Behalve het museum en het grootste hunebed 
van Nederland bestaat het Hunebedcentrum 
uit een Oertijdpark met diverse en wisselende 
activiteiten waardoor het Hunebedcentrum 
de moeite waard blijft om vaker te bezoeken. 
“Met de voltooiing van de nieuwe expositie 
hopen we jaarlijks 100.000 bezoekers te gaan 
trekken”, besluit Hein Klompmaker, die met 
enige spijt aangeeft er volgend jaar mee te 
stoppen. 

“Het wordt tijd om het stokje door te geven. 
Aan alles komt ooit een eind. Maar wat zal ik 
het Hunebedcentrum gaan missen! We heb-
ben zoveel bereikt en zijn bijna zelfvoorzie-
nend waardoor we Europees een voorbeeld 
zijn voor andere musea.” 

Hunebedstraat 27  |  9531 JT Borger  |  0599-236374
info@hunebedcentrum.nl  |  www.hunebedcentrum.nl
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