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Een kind opvoeden houdt niet op bij een knuffelbeer en een blok-
kendoos. Zelfs niet met een mobiele telefoon of een i-Pad. Daar 
zijn opa’s en oma’s voor. Bij het opvoeden komt veel meer kijken. 
Van kinderschoenen tot een bril en van geestelijke gezondheids-
zorg tot kinderopvang. In deze bijlage vindt u een aantal mogelijk-
heden bij u in de buurt. De allereerste kind&gezin bijlage van de 
Krant van Tynaarlo. Daarnaast kunt u lezen hoe wethouder Oetra 
Gopal haar gezinsleven regelde. Veel leesplezier. 

KIND & GEZINSpecial



Zoek je leuk en educatief speelgoed voor thuis of 

voor je praktijk, school, kinderdagverblijf of 

zorginstelling? Toys42hands heeft een ruime 

collectie motoriek-stimulerend speelgoed. Zo kan 

ieder kind oefenen en lekker spelen tegelijkertijd!

Gemakkelijke te bestellen in onze webshop!

en Afhalen in zuidlaren

www.toys42hands.nl
afhalen alleen op afspraak

Gewoon
geweldig

... 
Liefdevolle aandacht 

en geborgenheid 
voor ieder kind

Kinderopvang bij jou in de buurt! 
Kinderdagverblijf | Peuteropvang | Buitenschoolse opvang

Altijd een locatie bij 
jou in de buurt.

Vragen? Bel: 088 - 035 04 00

kidsfirst.nl

Vraag een  
vrijblijvende  
rondleiding  

aan!

bezoek ook onze online winkel op ruchti.nl

Zuidlaren
Stationsweg 14-16
t 050 409 12 62 - www.ruchti.nl

nieuwe collectie 
kinderschoenen

Bij Ruchti

Lid van NVLF

voor behandeling en vragen op het gebied van 

stem, adem, spraak, taal, lezen, 
spelling, slikken en gehoor voor 
zowel kinderen als volwassenen.

A.

T.
E.
I.

Molenakkers 1; 9468 BK  Annen
Berkenweg 1-1 Zuidlaren
06-12379683; 0592-406979
logopedienienhuis@gmail.com
www.logopedieannen.nl

S.J.Nienhuis
Logopedische Praktijk

Gespecialiseerd in individuele 
begeleiding basisschoolleerlingen

Voor meer informatie:
Ger Greving

info@educatiecentrumzuidlaren.nl • Tel.: 050 - 409 3500
Educatiecentrum Zuidlaren

Julianalaan 57 • 9471 EB Zuidlaren
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Vaak is het zwemdiploma een van 
de eerste diploma’s die een kind 
haalt en welke een leven lang 
meegaat. Vanaf vier jaar kun-
nen kinderen deelnemen aan de 
zwemlessen en dat is bij Zwembad 
Aqualaren in Zuidlaren niet an-
ders. Hier kunnen kinderen op een 
veilige én speelse manier leren 
zwemmen. De lessen zijn één keer 
per week en duren vijftig minuten. 
Kinderen kunnen bij Zwembad 
Aqualaren les krijgen van maan-
dag tot en met zaterdag en alle kin-
deren worden opgeleid volgens de 
normen van de NRZ en behalen het 
Nationale Zwemdiploma, welke 
wordt uitgegeven door de Natio-
nale Raad Zwemveiligheid. 

Bij Zwembad Aqualaren kunnen kin-
deren zowel hun A-, B- als C-diplo-
ma halen. Na het behalen van hun 
Zwem-ABC kunnen kinderen tevens 
doorzwemmen voor Zwemvaardig-
heid 1, 2 en 3, met als wisselende 
onderdelen snorkelen en reddend 

zwemmen. Het nemen van zwem-
lessen is bij Aqualaren echter niet 
alleen weggelegd voor kinderen. 
Ook volwassenen kunnen zwemles-
sen volgen. Dit is op de dinsdagmid-
dag van 14:30 tot 15:30 uur. 

Naast de reguliere zwemlessen 
kunnen ook de jongste kinderen 
terecht bij Zwembad Aqualaren. De 
allerkleinsten, van 0 tot 4 jaar, zijn 
in het zwembad van harte welkom 
met hun vader of moeder op de 
dinsdag, woensdag of vrijdagoch-
tend. Op deze dagdelen kunnen zij 
deelnemen aan baby-, peuter- en 
kleuterzwemmen. Wie denkt dat 
een zwembad geen omgeving is 
voor een baby, heeft het mis. Een 
baby voelt zich namelijk uitstekend 
in het water, mits het water maar 
een juiste temperatuur heeft van 
minimaal 32 graden Celsius. 

Zwembad Aqualaren, 
Wilhelminalaan 1 Zuidlaren. 
www.aqualaren.nl.  

Slotoptiek Vries

Kinderbrillen, ook het 
beste voor uw kind

Zwembad Aqualaren 

Haal je zwemdiploma’s  
bij Zwembad Aqualaren! 

Met al de merken bij elkaar hebben we 
een heel gevarieerd aanbod voor jon-
gens en meisjes: van heel jong, kleurrijk 
en opvallend tot monturen die neutraal 
zijn en volwassen ogen. We besteden 
veel aandacht aan het samenstellen 
en up-to-date houden van deze collec-
tie. Slot Optiek is een kleine maar zeer 
vakkundige optiekzaak in Vries, in het 
noorden van Drenthe vlakbij Assen. Met 
de medewerkers staan zij iedere week 
van dinsdag tot en met zaterdag voor u 
klaar op het gebied van oogzorg. Daar-
mee bedoelen wij zowel een vakkundige 
oogmeting als een voor u passend èn 
modieus glas- en montuuradvies voor 
bril en zonnebril. Op het gebied van 
contactlenzen betekent dit een optimale 
aanpassing van de lenzen met bijbeho-
rende (halfjaarlijkse) controles.

Slot Optiek, Westerstraat 2, 
Vries. 
www.slotoptiek.nl 

Ook voor kinderbrillen bent u bij Slot Optiek aan het juiste adres. Het design van de brillen is bepalend voor 
uw keuze, maar ook de pasvorm en de kwaliteit is van groot belang. Slot Optiek zorgt voor een goed advies en 
begeleiden u en uw kind van A tot Z. Zo is optimaal comfort in combinatie met een trendy uitstraling gegaran-
deerd. Uw zoon of dochter zal de bril met trots gaan dragen. 

Sinds 2009 zit het kinderkabinet 
op de huidige locatie. Al snel 
groeide de opvang voor baby’s 
en peuters uit haar jasje, wat 
een wachtlijst als gevolg had. 
De gewilde uitbreiding wordt 
nu gerealiseerd. In februari 
wordt de opvang geopend. ‘Dat 
scheelt enorm,’ vertelt eige-
naar Jet Berkhoff. ‘Ook zullen 
wij de groepen dan aanpassen. 
Een horizontale verdeling. Dat 
houdt in dat de leidsters kinde-
ren van dezelfde leeftijdsgroep 
meer aandacht kunnen geven.’ 
In de plaats Paterswolde is veel 
vraag naar opvang. Als gevolg 
van de bevolkingsdemografie. 
Veel jonge gezinnen. Met de uit-
breiding krijgt Het Kinderkabi-
net ook een grotere tuin. Prettig 
voor zowel kinderen als mede-
werkers. 

Het Kinderkabinet biedt klein-
schalige opvang en professionele 
opvang in een veilige en liefdevolle 
omgeving. Daarnaast voeren zij rui-
me openingstijden. Al vanaf zeven 
uur kunnen kinderen er terecht. 
Ook wordt er een warme maaltijd 
aangeboden met speciale aandacht 
voor gezonde voeding. ‘Kinderop-
vang is mijn grote passie,’ vertelt 
Berkhoff. ‘Het was voor mij dan ook 
een logische stap om na het afron-
den van mijn opleiding Agogisch 
Werk mijn eigen kinderdagverblijf 
op te zetten. In 2002 ben ik daarmee 
gestart in Groningen. Vervolgens 
heb ik in 2009 in Eelde-Paterswolde 
Het Kinderkabinet opgericht.’ 

Het Kinderkabinet, 
Jan Pelleboerplein 3-4, 
Paterswolde. 
www.kinder-kabinet.nl 

Het Kinderkabinet, Paterswolde

‘Door de geplande uitbreiding,  
kunnen wij de wachtlijst uitdunnen’

Mindcare, Assen

‘Mindcare opent nieuwe locatie in Haren’

‘Wij zijn nu gestart op een nieuwe 
plek,’ vertelt directeur Rozemarijn van 
Renssen. ‘Een nieuwe locatie in het 
gezondheidsplein in Haren. We heb-
ben daar een heel mooie grote beel-
dende ruimte waar we kunnen bou-
wen, schilderen en timmeren. Voor 
kinderen kan het soms te ingewikkeld 
of te bedreigend zijn om te praten over 
wat hun dwars zit. Het is dan super 

dat het kind middels creatief werk of 
sport en spel toch aan problemen kan 
werken waarbij het hulp nodig heeft.’

Op de locatie in Haren wordt verder 
ook systeemtherapie, ouderbegelei-
ding, beeldende therapie, cognitieve 
gedragstherapie en mindfulness 
voor kinderen en jongeren gegeven.’ 
Daarbij biedt Mindcare naast de be-

handelingen op locatie ook behan-
deling op scholen. 

‘Een mooi project,’ vindt Van Rens-
sen. ‘Kinderen worden op school be-
handeld en hoeven niet naar locatie 
te komen. Daarom wordt deze spe-
cifieke zorg bereikbaar voor ieder-
een.’ Binnenkort is er een feestelijke 
opening met een leuk programma. 
Daar kunnen verwijzers kennis ma-
ken met het team en de diensten van 
Mindcare. 

Mindcare Haren, 
Nieuwe Stationsweg 6, Haren. 
www.mindcaregroningen.nl

Iedereen is anders en verschillende mensen leren op verschillende ma-
nieren. Het team van Mindcare spant zich in voor een divers aanbod van 
hulpverlening zodat zij voor zoveel mogelijk mensen iets in huis heeft dat 
past. Mindcare gelooft dat alleen maar praten niet altijd helpt, en daarom 
hebben zij behalve ‘praat-therapeuten’ vooral veel ‘doe-therapeuten’. Dit 
worden non-verbale therapeuten genoemd. 



Kinderen van 0-4 jaar.

Een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving.

Professionaliteit van de leidsters.

Openingstijden 7:00-18:00 
Hele dagen en halve dagen mogelijk 
Een baby-, peuter- en drieplusgroep. 
All-in prijs, waaronder de mogelijkheid tot een 
warme maaltijd als lunch.

Wegens uitbreiding vanaf 1 februari 2022 
worden er extra kindplaatsen gecreëerd. 
Mail en/of bel gerust voor een rondleiding of 
informatie.  

Jan Pelleboerplein  3-4 
9765BR Paterswolde
Tel. 050-3090127

Jet Brekhoff
06-12031588
   
info@kinder-kabinet.nl
www.kinder-kabinet.nl

TELEFOONSTRAAT 62 | 9471 EP ZUIDLAREN | T 050 409 29 84
 INFO@RAYMONOPTIEK.NL | WWW.RAYMONOPTIEK.NL

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag

9.00 - 17.30 uur

Zaterdag 
9.00 - 16.00 uur

The world according to BBIG:
Kids have good taste too..

KIND & GEZINSPECIAL



KIND & GEZINSPECIAL

Oetra Gopal wil af van de individualistische samenleving

‘Mijn moeder hielp mij bij de opvang van mijn kinderen’
Vanaf haar zeventiende heeft de 
wethouder van GroenLinks ge-
werkt. Op haar 23ste kreeg zij haar 
eerste kind. ‘Dat was een andere 
tijd, de opvang was toen nog niet 
zo goed geregeld als nu,’ vertelt 
Gopal. ‘Mijn moeder hielp ons, dat 
was heel logisch. Daarnaast vond 
ik het belangrijk dat mijn kinderen 
een goede basis hadden. Belangrijk 
dat zij echt thuis komen.’ De wet-
houder vindt dat de huidige opvang 
in principe goed geregeld is. Het 
aanbod is goed en divers. Echter, 
vindt Gopal, de bureaucratie erom-
heen moet echt anders. Sommige 
ouders moeten echt bij de hand 
genomen worden om te bekijken 
wat de mogelijkheden zijn Ook fi-
nancieel. Zij geeft als voorbeeld de 
vreselijke toeslagenaffaire. ‘Daar 
moet het Rijk in voorop lopen, ge-
zinnen moeten wat dat betreft ont-
zorgd worden.’ Mannen en vrouwen 
zijn nu nagenoeg gelijkwaardig, 
vindt Gopal. Het is aan het gezin 
zelf om te bepalen wie wanneer 
werkt en hoe de opvang geregeld 
moet worden. ‘Het is een ingewik-
kelde wereld geworden, de opvang 
en de bijbehorende regelgeving, dat 
moet makkelijker en sneller kun-
nen.’ 

Gopal vindt dat er ook een grote 
verantwoording ligt bij de ouders 
zelf. ‘Een kind moet zich kunnen 
ontwikkelen, fouten kunnen maken 

en uit de bocht moeten kunnen vlie-
gen. Dat is heel normaal,’ legt Go-

pal uit. ‘Niet ieder kind heeft direct 
‘ergens’ last van. Er moet niet di-

rect een sticker op worden geplakt 
en dan door verwezen worden naar 
professionele hulp. Daar moeten 
wij, als gemeente, als onderwijs, 
als ouders en als samenleving, 
voor gaan liggen.’ De wethouder 
vindt dat de jeugd het zwaar heeft 
gehad tijdens de coronaperiode. 
Dat is, volgens haar, wellicht on-
derschat. De jeugd wil elkaar ont-
moeten en samen dingen doen. Dat 
is logisch en daar hadden wij beter 

op in moeten springen, vindt Gopal. 
‘Ik hoop oprecht dat wij in de 
post-corona tijd in een nieuwe sa-
menleving terecht komen. Een 
samenleving waar het individu on-
dergeschikt raakt. Meer wij en sa-
men. Wij moeten onszelf de vraag 
stellen: ‘Wat kan ik voor een ander 
doen?’,’ legt Gopal haar visie uit. 
‘Ook met het opvoeden van kinde-
ren. Dat doen wij als samenleving 
samen. Ook met de familie, dat los-
sen wij samen op. Ik ben niet anders 
gewend.’ Gopal hoopt dat er een 
nieuwe manier van werken komt. 
Dat werkgevers meer verantwoor-
delijkheid leggen bij de medewer-
kers. Zelf je tijd in kunnen delen. 
Eigen verantwoordelijkheid voor 
je werk. Wanneer men dat doet, is 
ondergeschikt. ‘Om mij heen hoor 
ik dat ouders daar rustiger van wor-
den. Van die flexibiliteit. De combi-
natie kantoor en thuis werken.’

Op school moet daar aandacht voor 
zijn, voor de sociale ontwikkeling, 
vindt Gopal. ‘De nadruk ligt nu op 
toetsen maken, rekenen en taal. 
De prestatie is belangrijk en alles 
moet meetbaar zijn,’ zegt Gopal. 
‘Dat kan natuurlijk veel minder. 
Ontwikkeling van sociaal vermo-
gen is veel belangrijker. Fantasie 
en creativiteit moeten worden ont-
wikkeld. In Zweden geven zij het 
vak ‘Empathisch vermogen’. En kijk 
hoe gelukkig men in Zweden is.’ 

• Nieuwe Stationsweg 4-20, 9751 CC Haren
• 06-45182448

• info@mindcaregroningen.nl
• www.mindcaregroningen.nl

Psychomotorische 
therapie

Orthopedagogie

EMDR

Niet praten, 
maar doen

Beeldende 
therapie

Handelings-
gerichte 

diagnostiek

Ouder-
begeleiding

REGIO – Zelf is wethouder Oetra Gopal (GroenLinks) moeder van twee 
kinderen. En oma van twee kleinkinderen, Jason en Vanessa. Om de 
week haalt Gopal haar kleinkinderen op vrijdagmiddag. ‘Ik heb speci-
aal een kinderkamer ingericht in mijn huisje in Zuidlaren. Dan blijven 
de kinderen slapen en dan breng ik ze zaterdag weer terug,’ vertelt de 
enthousiaste oma. ‘Dan blijf ik bij mijn zoon en schoondochter lunchen.’ 
Gopal is niet anders gewend. Om als familie goed voor elkaar te zorgen, 
zij komt uit een groot gezin met twee zussen en drie broers. Van huis uit 
is de hele familie allemaal elkaars mantelzorgers. 



Baby-, Peuter- en Kleuterzwemmen
De allerkleinsten, van 0 tot 4 jaar, zijn bij ons van 
harte welkom met hun vader of moeder op de 
dinsdag, woensdag of vrijdagochtend.

Aqualaren
Wilhelminalaan 1 • 9471 KN Zuidlaren
Tel.: 050 - 409 5566 • recep� e@aqualaren.nl
www.aqualaren.nl

12 ½ jaar in Vries!

12,5% korting bij
aankoop van een

complete bril

Natuurlijk geldt dit
ook voor onze
kinderbrillen

Jubileum aanbieding:

Westerstraat 2
9481 CB Vries
Tel: 0592-544393
www.slotoptiek.nl
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Je wilt altijd het beste voor je kind. En daar horen ook goede kinderschoe-
nen bij. Kinderen verslijten veel schoenen. Maar het is wel van belang dat 
dit goede schoenen zijn. De ontwikkeling van de voetjes zijn namelijk in 
volle gang. Daarom is het belangrijk dat de voeten voldoende ruimte en 
ondersteuning hebben. Zo geven stoffen sportschoenen of rubberlaarsjes 
vaak onvoldoende steun. Maar wat voor schoenen zijn dan wel goed? 

Veel kinderen lopen tegenwoordig op sportschoenen of rubberlaarzen. En 
daar is in essentie niks mis mee, mits deze enkel voor korte duur worden 
gedragen. Want zowel rubberlaarzen als sportschoenen (van stof) bieden 
niet de steun die een kindervoet in ontwikkeling nodig heeft. Kies daarom 
voor een stevige, leren kinderschoen met een stevige hiel. Deze kunnen 
tegen een stootje en bieden voldoende steun.

Maar wat bovenal belangrijk is, is dat kinderschoenen goed passen. Schoe-
nen moeten ruim genoeg zijn voor de ontwikkeling van de voet in zowel 
de lengte als de breedte. Kinderen moeten hun tenen kunnen spreiden, 
buigen en bewegen. Wil je zeker weten dat je de juiste maat kinderschoe-
nen aanschaft? Bij Ruchti Schoen- en Sportmode in Zuidlaren meten ze 
de lengte en breedte van de voetjes en zorgen voor een advies op maat. 
Aangeraden wordt om eens per twee maanden de voeten van je kind op te 
meten, zodat je zeker weet dat de schoenen goed passen.

Ruchti Kinderschoenen, Stationsweg 16, Zuidlaren. www.ruchti.nl

Mondzorg Mellens, Mondhygiënistenpraktijk Dijkstra & Klevering, Eelde-Paterswolde

Een gezond (kinder)gebit  
is een waardevol bezit Ruchti Kinderschoenen, Zuidlaren

Goede kinderschoenen:  
waar moet je op letten? 

sen denken dat het verzorgen van het melkgebit niet zo 
belangrijk is. Echter, de verzorging en de staat van het 
melkgebit werken door op het volwassen gebit. Geluk-
kig gaat een grote groep kinderen regelmatig naar de 
tandarts/mondhygiënist voor controle. Helaas zien wij 
ook nog steeds kinderen die alleen komen wanneer ze 
pijn hebben. Als deze kinderen eerder waren gekomen 
dan had dat veel leed gescheeld. 

Mondhygiënisten zijn bij uitstek de mondzorgverleners 
die gespecialiseerd zijn in preventie. Iedere ouder gunt 
zijn kind een gezond gebit. Tot 18 jaar worden alle be-
zoeken aan een tandarts of mondhygiënist vergoed van-
uit de basis zorgverzekering. Voor een bezoek aan de 
mondhygiënist is geen verwijzing van de tandarts nodig. 

Voor een goede algemene lichamelijke gezondheid is 
een gezond gebit een waardevol bezit.

Mondzorg Mellens, Hoofdweg 155c Eelde- Paterswolde, 
www.mondzorgmellens.nl

Bij kinderen kunnen tandproblemen (bijvoorbeeld: 
gaatjes, tandvleesontsteking, slechte adem) ontstaan. 
Vaak zijn deze problemen te voorkomen door te letten 
op hoe vaak en wat een kind eet, en door het gebit goed 
te verzorgen. Het is belangrijk dat kinderen leren hun 
mond gezond te houden. Slecht poetsen en/ of het eten 
en drinken van voedingsmiddelen met veel suikers en 
zuren zijn meestal de boosdoener. 

Het is bewezen dat kinderen tot 10-12 jaar oud niet de 
motoriek hebben om hun gebit goed schoon te houden. 
Om deze reden is na poetsen door een ouder of verzor-
ger zeer belangrijk. In de praktijk hoor ik vaak dat men-

Veel kinderen komen voor het eerst in de praktijk van Marije Muller 
als ze bijna vier jaar oud zijn. Dat is het moment dat ouders ineens 
denken ‘hij moet bijna naar school, zouden ze hem of haar daar wel 
verstaan?’. Ouders verstaan en begrijpen hun eigen kind vaak prima, 
maar dat is niet perse het geval voor mensen die het kind niet kennen. 
Soms kan Muller dan de  ouders geruststellen en soms moeten we 
hard aan de slag om te zorgen dat een kind inderdaad, het liefst nog 
voordat hij naar school gaat, beter verstaanbaar wordt. 

Hieronder een leidraad van wat een kind minimaal moet kunnen op een 
bepaalde leeftijd:
12 maanden: brabbelen en contact maken door te brabbelen. 18 maan-
den: gebruikt ten minste 5 woordjes (bijv. papa, mama, bal, eten). 
De woorden mogen nog onvolledig zijn. 2 jaar: combineren van twee 
woordjes als begin van een zin (papa-auto, koek-hebben)
de woorden mogen nog onvolledig zijn (toe ipv stoel). 3 jaar: gebruikt 
korte zinnen van 3 tot 5 woorden. De zinnen hoeven nog niet gramma-
ticaal te kloppen, 50-70% van wat het kind zegt is te begrijpen voor an-
deren. 4 jaar: maakt enkelvoudige zinnen de vervoegingen van de werk-
woorden hoeven niet te kloppen (ik loopte buiten). 75-90% verstaanbaar 
voor anderen. 5 jaar: maakt goede en ook samengestelde zinnen 90% 
verstaanbaar voor anderen. 

BijLogopedie, Havenstraat 6, Zuidlaren. www.bijlogopedie.nl

BijLogopedie, Zuidlaren

Spraak en taal, wat is normaal?
Raymon Optiek, Zuidlaren

‘Een min-bril, is dat nu zo erg?’

Om dichtbij goed te kunnen zien, moet de 
oogspieren zich inspannen. Dit heet ac-
commoderen. Als kinderen langdurig dicht-
bij kijken (bijvoorbeeld bij intensief lezen, 
gamen en op een mobiel of tablet kijken) 
groeit de oogbal langer. Op die manier hoeft 
het minder te accommoderen. Hier kleeft 
een groot nadeel aan: beelden in de verte 
worden juist onscherp. Kinderen die teveel 
dichtbij kijken, kunnen daardoor dus bijziend 
worden. Kinderen besteden steeds meer tijd 
op mobiele telefoons en tablets. Het is dan 
ook geen verrassing dat het aantal bijziende 
kinderen wereldwijd stijgt. Het Oogfonds ad-
viseert kinderen en jongeren van 20 jaar en 
jonger de 20-20-2 regel. Na 20 minuten op 
een telefoon, boek of tablet kijken, 20m se-
conden wegkijken. Om de ogen dus te laten 
accommoderen. En elke dag minstens twee 
uur buiten zijn. Inclusief pauzes en de fiets-
tocht of wandeling naar school. 

Raymon Optiek, 
Telefoonstraat 62, Zuidlaren. 
www.raymonoptiek.nl

Bijziendheid (myopie) lijkt makkelijk op te 
lossen met een bril. Maar kinderen met -6 
of hoger hebben op latere leeftijd de kans 
van 1 op 3 om ernstig slechtziend of blind 
te worden. Gelukkig zijn er mogelijkhe-
den om dit zoveel mogelijk te voorkomen: 
meer buiten zijn en minder lang achtereen 
dichtbij kijken, zoals op mobieltjes. 



Vacature
Allround tandartsassistente

Wij zijn op zoek naar een leuke, enthousiaste
tandartsassistente die ons team wil komen 

versterken. Wij zijn een jonge, moderne park� jk 
geves� gd in gezondheidscentrum Eelde-Paterswolde.
Enige ervaring hee�  onze voorkeur, maar ben je net of 

bijna afgestudeerd, mag je ook solliciteren.

De func� e bestaat uit assisteren aan de stoel en 
baliewerkzaamheden. Ervaring met orthodon� e is een pre. 

Wat wij belangrijk vinden is collegialiteit en geen 
acht tot vijf mentaliteit. 

Spreekt deze vacature je aan? Mail dan je 
mo� va� ebrief en cv naar info@mondzorgmellens.nl

www.mondzorgmellens.nl

Gezondheidscentrum Eelde-Paterswolde
Hoofdweg 155c • 9765 CB Paterswolde • Tel.: 050 - 305 2700

Uw scheiding volledig geregeld 
voor een aantrekkelijk all-in tarief.
Bij uw scheiding komen naast emoties ook veel praktisch en 
zakelijke vragen op u af. Het gaat dan over kinderen, fi nanciën, 
het huis en meer. Het scheidingskantoor ondersteunt u met:

  Een fi nancieel aantrekkelijke totaalaanpak
   Gedegen fi nancieel/juridisch advies in een taal 

die u begrijpt
   Coaching en begeleiding van uw kind

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

GRATIS 
INTAKEGESPREK

Persoonlijke
en deskundige
begeleiding van
uw echtscheiding

Ing. Karin Copinga FFP CFP RFEA
Echtscheidingsadviseur 

Carin Prins
Ouder- en kindcoach

Onlandweg 3, Tynaarlo
 0592 – 55 94 00 

 info@scheidingskantoor.nl

12
jaar

Speltherapie is een vorm van 
kindertherapie die inzetbaar is 
voor veel gedragsproblemen of 
problemen in de opvoeding.
En al � entallen jaren blijkt het een 
methode te zijn die werkt.

Speltherapie omdat spelen fi jner is 
dan praten

Hoofdweg 116, 9484 TB Oudemolen
06 30504756

info@speltherapiedrenthe.nl
www.speltherapiedrenthe.nl

KIND & GEZINSPECIAL
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