
ADVERTORIAL / IM’ER KRANT

Een advertorial is een advertentie die op een redactionele pagina staat met de 
opzet van een redactioneel artikel. Voor de lezer is het niet overduidelijk dat 
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Een Ingezonden Mededeling ( IM’er) is een advertentie op een redactionele 
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bij de lezer opvalt groter.

TARIEVEN 

Advertorials  Advertorials  

Blok 18   € 115,-€ 115,-  €   50,-€   50,-
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TARIEVEN
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•  Mensen die niet specifiek op zoek zijn 

naar uw product of dienst worden ook 

bereikt

• Naamsbekendheid

•  Mensen vinden platte reclame steeds 

irritanter, goede advertorials daarente-

gen informeren de doelgroep

•   Online draagt uw advertorial bij aan uw 

vindbaarheid in de zoekmachines
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Registreer tijdig 
je voertuig 
Golfkarretjes, quads, grote gras-
maaiers en bijvoorbeeld de tractor: 
voor meer dan een half miljoen 
voertuigen uit verschillende catego-
rieën geldt dat zij voor 1 januari 2022 
geregistreerd moeten zijn. Een deel 
daarvan krijgt al direct een kenteken, 
het andere deel moet er uiterlijk 1 
januari 2025 aan geloven.

Heb jij zo’n voertuig? Dan betaal je 
18 euro om je voertuig te laten regis-
treren. Het is van belang dat je dat 
op tijd doet, want anders ben je veel 
meer geld kwijt. Na 1 januari 2022 
moet het voertuig eerst gekeurd 
worden. ‘Dat kost minimaal 140 euro 
aan registratie- en keuringskosten. 
Alles wat op de openbare weg rijdt, 
moet geregistreerd worden. Er 
valt meer onder de ‘openbare weg’ 
dan je denkt, de openbare weg is 
bijvoorbeeld ook eigen terrein dat 
toegankelijk is voor anderen. Alle 
voertuigen die sneller rijden dan 6 
kilometer per uur, vallen onder de 
registratieplicht. De plicht komt 
voort uit Europese wetgeving waar 
Nederland op achterloopt. Die moet 
bijdragen aan de verkeersveiligheid, 
maar ook de handhaving vergemak-
kelijken. Ook zijn er een aantal voer-
tuigen die, net als auto’s, voortaan 
een apk krijgen. ‘En tractoren met 
een kenteken mogen straks 40 kilo-
meter per uur rijden.

Er zijn een aantal uitzonderingen. Zo 
hoeven hele langzame voertuigen, 
bijvoorbeeld een hoogwerker, en 
kleintjes, bijvoorbeeld een honden-
poepverzamelwagen, niet geregis-
treerd te worden.
   

Orgelconcours 
voor amateur-
organisten
Op zaterdag 21 mei 2022 organiseert 
de Stichting Orgelconcerten Coevor-
den (SOC) van 10.00 tot 16.00 uur in 
de Stadskerk (Hervormde Kerk) van 
Coevorden een orgelconcours voor 
amateurorganisten. De deelnemers 
mogen maximaal één jaar hebben ge-
studeerd aan een conservatorium. Er 
zijn geen leeftijdscriteria verbonden 
aan de deelname.

Van de deelnemers wordt verwacht 
dat ze in ieder geval een werk ten 
gehore brengen uit het Orgelbüchlein 
van J.S. Bach (gekozen kan worden 
uit de werken BWV599 t/m BWV644). 
Tevens dienen ze een vrij werk ten 
gehore te brengen. Het vrije werk 
moet wel een origineel orgelwerk 
zijn (dus geen transcriptie of een 
improvisatie). De totale speeltijd 
bedraagt maximaal 15 minuten. De 
Stadskerk van Coevorden heeft de 
beschikking over een hoofdorgel 
(Van den Berg en Wendt 1972) en 
een koororgel (Van Vulpen 1970). 
Voor de disposities van de beide 
instrumenten wordt verwezen naar 
www.orgelconcertencoevorden.
nl onder het kopje ‘Orgels’. De jury 
bestaat uit: Leonore Lub, Toon Hagen 
en Erwin Wiersinga. Opgeven kan 
via info@orgelconcertencoevorden.
nl. De sluitingsdatum voor opgave 
is zaterdag 9 april 2022. Er kunnen 
maximaal 12 personen deelnemen. 
Het concours kan doorgang vinden 
bij minimaal 10 deelnemers.

KORT NIEUWS

• Midwinterhoornblazers lieten zich weer horen bij De Oldemeijer. 

Vanaf zondag 28 november, eerste Adventszondag, laten de blazers van 
Stichting Midwinterhoornblazers Hardenberg e.o., de Reest en Vecht-
bloazers, hun Roop weer horen in de regio. Volgens de traditie mag er 
alleen buiten geblazen worden vanaf de eerste Advent tot en met 6 januari, 
Driekoningen.

De groep bestaat uit ongeveer 
vijf tig personen, die de laatste 
weken flink geoefend hebben om 
bij Kerstevenementen hun meestal 
zelfgebouwde hoorn te laten zien en 
horen. Helaas gaan er door corona 
weer een heleboel evenementen 
niet door, dus de blazers laten zich, 
net als verleden jaar, voornamelijk 
horen bij verzorgingshuizen en in 
de vrije natuur. Elk jaar wordt er een 
bouwcursus gegeven, waarin ruwe 
boomstammen worden gevormd 

tot een midwinterhoorn. Daarna 
volgt de blaascursus, wat menig 
zweetdruppeltje kost, maar uitein-
delijk kunnen de nieuwe blazers hun 
eerste Roop ten gehore brengen. 

De eeuwenoude traditie van het bla-
zen op de midwinterhoorn tijdens de 
Kerstperiode valt onder immaterieel 
cultureel erfgoed en wordt door de 
blazers enthousiast beoefend. Voor 
informatie www.stichtingmidwinter-
hoornblazershardenberg.nl.

Inwoners van Hardenberg komen in aanmerking voor de provinciale Iedereen 
een Boom-actie. De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de ge-
meente Hardenberg delen komende winter bomen en bosplantsoenplanten 
uit tegen een kleine vergoeding (tussen 37,50 en 250 euro). De rest wordt 
door de Provincie betaald.

De actie geldt voor iedereen die woont 
in het buitengebied van de gemeente 
Hardenberg. Met een plek voor bomen 
en/of bosplantsoen op het erf. Het 
gaat om meerdere inheemse bomen 
of bosplantsoen waarbij de eigenaar 
om een eigen bijdrage wordt gevraagd 

van maximaal 250 euro. Driekwart van 
het totale bedrag wordt bij een maxi-
mum van 1.000 euro door de provincie 
aangevuld. Vanaf nu is het mogelijk 
om plantmateriaal te bestellen bij de 
actiesite Iedereen een Boom, www.
iedereeneenboom.nl/boomdeeldag.

Stedelijk Museum Coevorden heeft helaas moeten besluiten om de optocht 
‘Het IJzerkoekenoproer van Coevorden’ dit jaar niet door te laten gaan. De 
optocht zou plaatsvinden op zaterdag 18 december.

Directeur van Stedelijk Museum 
Coevorden, Rik Klaucke, zegt daar-
over het volgende: ‘’In verband 
met de huidige situatie omtrent het 
coronavirus hebben we besloten om 
de optocht dit jaar niet door te laten 
gaan. Wel hebben we leuke alterna-
tieven bedacht met de medeorga-
nisatoren, om het oproer alsnog te 
kunnen vieren. Daarover volgt bin-
nenkort meer informatie”.Stedelijk 
Museum Coevorden organiseert ‘Het 

IJzerkoekenoproer van Coevorden’ in 
samenwerking met Theater Hofpoort 
en theatermaakster Marion Maters.
IJzerkoekenoproer in Coevorden
Het verhaal van het ijzerkoekenop-
roer gaat over de volksopstand die 
ontstond naar aanleiding van het 
verbod op de rondgang met de ijzer-
koeken. De Coevordenaren kwamen 
op 29 december in opstand bij het 
raadhuis van Coevorden, aangevoerd 
door ijzerkoekbaksters. 

HARDENBERG

HARDENBERG

COEVORDEN

Blazers laten zich 
weer horen

Iedereen een Boom 
deelt bomen uit

Optocht Het 
IJzerkoekenoproer 

Tot en met 6 januari 

Iedereen heeft er wel eens mee te maken: een moeilijke keuze moeten maken, 
of je zit even niet zo lekker in je vel. Het liefst los je alles zelf op en vaak lukt 
dit ook. Soms kom je er zelf niet uit. Coachingsgesprekken kunnen je dan 
helpen. Martine Nieuwlaar verzorgt met wandelcoaching een heel prettige 
en ontspannen vorm van coaching.

Coaching Kloosterhaar verzorgt 
Agrarische Coaching, Particuliere 
Coaching, Loopbaanondersteuning 
en dus Wandelcoaching. “Coaching 
is niet iets zweverigs en wandelcoa-
ching al helemaal niet. Wandelen 
doe je met beide benen op de grond. 
Ik ben opgegroeid op een agrarisch 
bedrijf en ben zelf zo nuchter als wat”. 
Daarnaast vindt ze het heerlijk om 
in de natuur te zijn, en dat geldt voor 
veel mensen. Die zijn er meer ont-
spannen en dat maakt de natuur een 
goede plek voor coaching. “Mensen 
vinden het vaak lastig om te praten. Al 
wandelend is dat fijner. Je zit dan niet 
zo tegenover elkaar, de stiltes voelen 

niet zo ongemakkelijk. Bovendien is 
aangetoond dat in de natuur en in 
beweging zijn je veerkracht vergroot 
en het herstel bij bijvoorbeeld een 
burn-out bevordert”.
De problemen en vragen van mensen 
zijn divers. “Soms zijn het dingen die 
vanuit henzelf komen, zoals vermin-
derd zelfvertrouwen of geen ‘nee’ 
durven zeggen, maar het kan ook 
iets zijn dat je vanuit je jeugd hebt 
meegekregen. Iets dat toen handig 
was, maar nu tegen je werkt. Een 
opmerking als ‘niet zeuren, maar 
doorgaan’ kan nuttig zijn voor kin-
deren die moeten leren niet bij ieder 
wissewasje te klagen, maar als vol-

wassene kun je tegen een probleem 
aanlopen waarbij het heel normaal 
is dat je er hulp bij vraagt. In een 
gesprek kan ik hen het inzicht geven 
dat hulp vragen mag. Aan mensen die 
voor een moeilijke keuze staan, stel ik 
vragen die hen helpen inzicht te krij-
gen in wie ze zijn, wat hun kwaliteiten 
zijn en wat hen moeilijk afgaat. Dan 
kunnen zij de keuze maken die dicht 

bij henzelf ligt”.
Wandelcoaching is een heel fijne 
laagdrempelige manier van coaching. 
De eerste sessie is altijd gratis en 
geheel vrijblijvend. Dat geeft mensen 
de kans te ervaren hoe coaching voor 
hen is, kennis te maken. Meer weten? 
Zie www.coachingkloosterhaar.nl of 
neem contact op via 06-576 157 44 of 
info@coachingkloosterhaar.nl.

ADVERTORIAL

Coaching met beide 
benen op de grond

• Martine Nieuwlaar: “Mensen zijn meer ontspannen in de natuur en 
dat maakt het een prima plek voor coaching”. 

Plan online uw afspraak via www.meijertegels.nl 
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poepverzamelwagen, niet geregis-
treerd te worden.
   

Orgelconcours 
voor amateur-
organisten
Op zaterdag 21 mei 2022 organiseert 
de Stichting Orgelconcerten Coevor-
den (SOC) van 10.00 tot 16.00 uur in 
de Stadskerk (Hervormde Kerk) van 
Coevorden een orgelconcours voor 
amateurorganisten. De deelnemers 
mogen maximaal één jaar hebben ge-
studeerd aan een conservatorium. Er 
zijn geen leeftijdscriteria verbonden 
aan de deelname.

Van de deelnemers wordt verwacht 
dat ze in ieder geval een werk ten 
gehore brengen uit het Orgelbüchlein 
van J.S. Bach (gekozen kan worden 
uit de werken BWV599 t/m BWV644). 
Tevens dienen ze een vrij werk ten 
gehore te brengen. Het vrije werk 
moet wel een origineel orgelwerk 
zijn (dus geen transcriptie of een 
improvisatie). De totale speeltijd 
bedraagt maximaal 15 minuten. De 
Stadskerk van Coevorden heeft de 
beschikking over een hoofdorgel 
(Van den Berg en Wendt 1972) en 
een koororgel (Van Vulpen 1970). 
Voor de disposities van de beide 
instrumenten wordt verwezen naar 
www.orgelconcertencoevorden.
nl onder het kopje ‘Orgels’. De jury 
bestaat uit: Leonore Lub, Toon Hagen 
en Erwin Wiersinga. Opgeven kan 
via info@orgelconcertencoevorden.
nl. De sluitingsdatum voor opgave 
is zaterdag 9 april 2022. Er kunnen 
maximaal 12 personen deelnemen. 
Het concours kan doorgang vinden 
bij minimaal 10 deelnemers.

KORT NIEUWS

• Midwinterhoornblazers lieten zich weer horen bij De Oldemeijer. 

Vanaf zondag 28 november, eerste Adventszondag, laten de blazers van 
Stichting Midwinterhoornblazers Hardenberg e.o., de Reest en Vecht-
bloazers, hun Roop weer horen in de regio. Volgens de traditie mag er 
alleen buiten geblazen worden vanaf de eerste Advent tot en met 6 januari, 
Driekoningen.

De groep bestaat uit ongeveer 
vijf tig personen, die de laatste 
weken flink geoefend hebben om 
bij Kerstevenementen hun meestal 
zelfgebouwde hoorn te laten zien en 
horen. Helaas gaan er door corona 
weer een heleboel evenementen 
niet door, dus de blazers laten zich, 
net als verleden jaar, voornamelijk 
horen bij verzorgingshuizen en in 
de vrije natuur. Elk jaar wordt er een 
bouwcursus gegeven, waarin ruwe 
boomstammen worden gevormd 

tot een midwinterhoorn. Daarna 
volgt de blaascursus, wat menig 
zweetdruppeltje kost, maar uitein-
delijk kunnen de nieuwe blazers hun 
eerste Roop ten gehore brengen. 

De eeuwenoude traditie van het bla-
zen op de midwinterhoorn tijdens de 
Kerstperiode valt onder immaterieel 
cultureel erfgoed en wordt door de 
blazers enthousiast beoefend. Voor 
informatie www.stichtingmidwinter-
hoornblazershardenberg.nl.

Inwoners van Hardenberg komen in aanmerking voor de provinciale Iedereen 
een Boom-actie. De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de ge-
meente Hardenberg delen komende winter bomen en bosplantsoenplanten 
uit tegen een kleine vergoeding (tussen 37,50 en 250 euro). De rest wordt 
door de Provincie betaald.

De actie geldt voor iedereen die woont 
in het buitengebied van de gemeente 
Hardenberg. Met een plek voor bomen 
en/of bosplantsoen op het erf. Het 
gaat om meerdere inheemse bomen 
of bosplantsoen waarbij de eigenaar 
om een eigen bijdrage wordt gevraagd 

van maximaal 250 euro. Driekwart van 
het totale bedrag wordt bij een maxi-
mum van 1.000 euro door de provincie 
aangevuld. Vanaf nu is het mogelijk 
om plantmateriaal te bestellen bij de 
actiesite Iedereen een Boom, www.
iedereeneenboom.nl/boomdeeldag.

Stedelijk Museum Coevorden heeft helaas moeten besluiten om de optocht 
‘Het IJzerkoekenoproer van Coevorden’ dit jaar niet door te laten gaan. De 
optocht zou plaatsvinden op zaterdag 18 december.

Directeur van Stedelijk Museum 
Coevorden, Rik Klaucke, zegt daar-
over het volgende: ‘’In verband 
met de huidige situatie omtrent het 
coronavirus hebben we besloten om 
de optocht dit jaar niet door te laten 
gaan. Wel hebben we leuke alterna-
tieven bedacht met de medeorga-
nisatoren, om het oproer alsnog te 
kunnen vieren. Daarover volgt bin-
nenkort meer informatie”.Stedelijk 
Museum Coevorden organiseert ‘Het 

IJzerkoekenoproer van Coevorden’ in 
samenwerking met Theater Hofpoort 
en theatermaakster Marion Maters.
IJzerkoekenoproer in Coevorden
Het verhaal van het ijzerkoekenop-
roer gaat over de volksopstand die 
ontstond naar aanleiding van het 
verbod op de rondgang met de ijzer-
koeken. De Coevordenaren kwamen 
op 29 december in opstand bij het 
raadhuis van Coevorden, aangevoerd 
door ijzerkoekbaksters. 
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Blazers laten zich 
weer horen

Iedereen een Boom 
deelt bomen uit

Optocht Het 
IJzerkoekenoproer 

Tot en met 6 januari 

Iedereen heeft er wel eens mee te maken: een moeilijke keuze moeten maken, 
of je zit even niet zo lekker in je vel. Het liefst los je alles zelf op en vaak lukt 
dit ook. Soms kom je er zelf niet uit. Coachingsgesprekken kunnen je dan 
helpen. Martine Nieuwlaar verzorgt met wandelcoaching een heel prettige 
en ontspannen vorm van coaching.

Coaching Kloosterhaar verzorgt 
Agrarische Coaching, Particuliere 
Coaching, Loopbaanondersteuning 
en dus Wandelcoaching. “Coaching 
is niet iets zweverigs en wandelcoa-
ching al helemaal niet. Wandelen 
doe je met beide benen op de grond. 
Ik ben opgegroeid op een agrarisch 
bedrijf en ben zelf zo nuchter als wat”. 
Daarnaast vindt ze het heerlijk om 
in de natuur te zijn, en dat geldt voor 
veel mensen. Die zijn er meer ont-
spannen en dat maakt de natuur een 
goede plek voor coaching. “Mensen 
vinden het vaak lastig om te praten. Al 
wandelend is dat fijner. Je zit dan niet 
zo tegenover elkaar, de stiltes voelen 

niet zo ongemakkelijk. Bovendien is 
aangetoond dat in de natuur en in 
beweging zijn je veerkracht vergroot 
en het herstel bij bijvoorbeeld een 
burn-out bevordert”.
De problemen en vragen van mensen 
zijn divers. “Soms zijn het dingen die 
vanuit henzelf komen, zoals vermin-
derd zelfvertrouwen of geen ‘nee’ 
durven zeggen, maar het kan ook 
iets zijn dat je vanuit je jeugd hebt 
meegekregen. Iets dat toen handig 
was, maar nu tegen je werkt. Een 
opmerking als ‘niet zeuren, maar 
doorgaan’ kan nuttig zijn voor kin-
deren die moeten leren niet bij ieder 
wissewasje te klagen, maar als vol-

wassene kun je tegen een probleem 
aanlopen waarbij het heel normaal 
is dat je er hulp bij vraagt. In een 
gesprek kan ik hen het inzicht geven 
dat hulp vragen mag. Aan mensen die 
voor een moeilijke keuze staan, stel ik 
vragen die hen helpen inzicht te krij-
gen in wie ze zijn, wat hun kwaliteiten 
zijn en wat hen moeilijk afgaat. Dan 
kunnen zij de keuze maken die dicht 

bij henzelf ligt”.
Wandelcoaching is een heel fijne 
laagdrempelige manier van coaching. 
De eerste sessie is altijd gratis en 
geheel vrijblijvend. Dat geeft mensen 
de kans te ervaren hoe coaching voor 
hen is, kennis te maken. Meer weten? 
Zie www.coachingkloosterhaar.nl of 
neem contact op via 06-576 157 44 of 
info@coachingkloosterhaar.nl.

ADVERTORIAL

Coaching met beide 
benen op de grond

• Martine Nieuwlaar: “Mensen zijn meer ontspannen in de natuur en 
dat maakt het een prima plek voor coaching”. 

Plan online uw afspraak via www.meijertegels.nl 
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ZOMERVOORDEEL BIJ 
JUMPER! KORTING OP 
KOELPRODUCTEN EN 
WATERSPEELGOED!

OP VAKANTIE?
HUISDIER CHECK!
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