
www.meerburgmok.nl
Onze mediators helpen u om in overleg te scheiden.

Samen scheiden
met een mediator

Assen
Stationstraat 9
9401 KV Assen
0592 201 031

Groningen
Westersingel 49
9718 CE Groningen
050 318 52 86
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Dit
 blad is nu ook digitaal te zien op 

www.drukkerijhekkema.nl

Wordt iedere woensdag huis-aan-huis bezorgd in: Zuidhorn,
Noordhorn, Aduard, Den Ham, Saaksum, Garnwerd, Ezinge,
Feerwerd, Grijpskerk, Gaarkeuken, Niezijl, Kommerzijl,
Lauwerzijl, Pieterzijl, Niehove, Oldehove, Visvliet, Briltil, 
 Enumatil, Den Horn, Niekerk, Oldekerk,Sebaldeburen, 
Grootegast, Lutjegast, Doezum en omgeving.

DRUKKERIJ HEKKEMA - ZUIDHORN
Praam 2, 9801 MN Zuidhorn, Tel. 0594-529117

Drukkerij Hekkema is onderdeel van Grafi sch Centrum Reiding.
E-mail: info@drukkerijhekkema.nl

aanleveren advertenties uiterlijk tot
maandagmorgen 8.00 uur.

E-mail adres voor advertenties: info@drukkerijhekkema.nl
(Dit geldt niet voor rubrieksadvertenties zoals te koop, 

gevraagd e.d. deze worden alleen bij vooruitbetaling geplaatst).

Dit advertentieblad is een wekelijkse uitgave van:
Industrieweg 4 - 

Noordhorn
Telefoon 0594 - 54 07 51
www.hummeltuintotaal.nl

Wij staan garant voor 
een tevreden klant!
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Noordhorn, Aduard, Den Ham, Saaksum, Garnwerd, Ezinge,
Feerwerd, Grijpskerk, Gaarkeuken, Niezijl, Kommerzijl,
Lauwerzijl, Pieterzijl, Niehove, Oldehove, Visvliet, Briltil,
Enumatil, Den Horn, Niekerk, Oldekerk en omgeving.

Dit advertentieblad is een wekelijkse uitgave van:

DRUKKERIJ HEKKEMA - ZUIDHORN
Corr. adres: Praam 2, 9801 MN Zuidhorn, Tel. 0594-529117
Drukkerij Hekkema is onderdeel van Grafisch Centrum Reiding.

E-mail: info@drukkerijhekkema.nl

Inleveren advertenties uiterlijk tot
maandagmorgen 10.00 uur.

E-mail adres voor advertenties: info@drukkerijhekkema.nl
(Dit geldt niet voor rubrieksadvertenties zoals te koop,

gevraagd e.d. deze worden alleen bij vooruitbetaling geplaatst).
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Industrieweg 4 - Noordhorn
Telefoon 0594 - 54 07 51
www.hummeltuintotaal.nl

Wij staan garant
voor een tevreden klant!

Dit
blad is ook digitaal te zien op
www.drukkerijhekkema.nl

Wilhelminastraat 23
OLDEHOVE - 0594-591776
www.schildersbedrijf-schipper.nl

HERBALIFE?
3 dagen proberen?
Mary Posthumus

Grijpskerk
06-20682542

SKIN CARE AURORA
• Schoonheidssalon
• Huidverbetering
• IPL definitieve ontharing
• Permanent Make-up
• Bewegingsstudio

Kuzemerweg 21 Oldekerk 0594 52 88 20
www.skincare-aurora.nl en www.slenderen.com
De praktijk bevindt zich in de Aurora Hoeve, langs het AOC

Terra rijden, tegenover manege Stal de Wijk.

TE KOOP:
■ Hardhouten palen 60x60,
lengtes o.a.:
2.00-2.40-2.70-3.00 m. á €3,50
p/m1 incl. btw
Houthandel Miedema BV
Westerhornerweg 36, Lutjegast,
tel. 0594-249149 Openingstijden:
ma.-vr. 08.00-17.00 uur; za.
09.00-12.00 uur.

Ook open op zaterdag
10.00 -15.00 uur 

Brilweg 3, Zuidhorn
0594-500959

U hoort bij ons!

Vrijdag 18 maart
KOOPAVONDBLUES
19-00 uur tot 21.00 uur
De WISSELBAND live!

(kids van 9 tot 19 jaar in een rockband!)
Buurtcentrum AVALON

van Starkenborgkanaal ZZ 1, Zuidhorn
Entree GRATIS!

www.billbaboon.nl

RijwielhalKuis
...De tweewielerspecialist van Noordhorn

Bij aankoop en montage van een 
anti-lekband ontvangt u met deze 

bon een binnenband
GRATIS*

Industrieweg 30
9804 TG Noordhorn

Tel: 0594-507 707
* knip deze bon uit en lever hem in.

Grind Import Noord b.v.
Basalt split, Boomschors

Schelpen, Grind.
Afgehaald in Aduard

www.grindimportnoord.nl

WONING ONTRUIMING
   INBOEDEL OPKOOP 

Ploeger en Blaauw is al jaren gespecialiceerd in het                                                 
ontruimen en opkopen van inboedels, schuren, 

zolders en bedrijfsruimten.(alles is bespreekbaar)
Jurjen Blauw 06-237 57825.Tonko Ploeger 06-524 08549

www.ploegerenblaauw.nl

GRATIS in bruikleen:
■ Trilplaat en stenenknipper
www.hummeltuintotaal.nl

2E HANDS:
■ GELEZEN BOEKEN o.a.:
Roman, Regionaal, Wetenschap,
Oorlog, Hobby, Geschiedenis,
Literatuur, Kunst, Engels, Duits,
Tuin- en Kookboeken enz. enz.
Boekenschuur, Jellemaweg 41,
Zuidhorn. Tel. 0594-659631
Open: vr. 13-17; za. 13-17 u.

@

Bouw , verbouw , onderhouds- en
tegelwerkzaamheden

Bouwbedrijf
Bouwservice
Wilfred v/d Hoek
Aduard | 06 22124787

Hamsterweken
AH Zuidhorn
0594-504940

Gerda’s Pedicuresalon
Voor een pedicurebehandeling
en/of voetreflexmassage

Bel of mail mij voor een afspraak:
06 50 28 55 90
gerdaspedicuresalon@gmail.com
Gerda Hoeve-Zanting
Van Starkenborghkanaal NZ 37, 9804 PB Noordhorn

MEUBELMAKERIJ EN MEUBELRESTAURATIES
LIJSTWERK EN MAATKASTEN
Bijna voor alles een oplossing!
André Bolhuis, Touwslagersbaan 28, Noordhorn

Voor bezoek even bellen: 06-49934126
info@andrebolhuis.nl / www.andrebolhuis.nl

STILTEBIJEENKOMST
Iedere vrijdagmiddag is de DORPSKERK, Jellemaweg, Zuidhorn
OPEN van 14.00 - 17.30 uur .. STILTEBIJEENKOMST van
17.00 - 17.30 uur: samen stil zijn om te mediteren, dromen, bid-
den, afgewisseld met muziek vrijdag 26 februari a.s. muzikale me-
dewerking door Sietske Bakker op viool; voorafgaand hieraan
kunt u terecht voor een kop koffie/thee en een praatje...

O P R U I M I N G !
    Voor al onze producten kijk op www.schuiling.nl

S C H U I L I N G
      LEEK         PEIZE         ZUIDHORN   WONEN   &   SLAPEN

HAVENSTRAAT 8
ZUIDHORN € 198.000,00

Een bijzonder royaal uitgebouwd en 
uitstekend onderhouden half vrij staand 
woonhuis met een fraaie serre kamer en 
een ruime woonkeuken, 5 slaapkamers en 
een grote tuin op het zuiden met achterom. 
Perceelgrootte 682 m2.

Steenhuis Makelaars Zuidhorn
Hooiweg 4a

9801 AJ Zuidhorn
(0594) 500020

zuidhorn@steenhuis.nl
www.steenhuis.nl
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Konijnen entweek
week 11: van 14 tot en met 18 maart

Voor alle gezonde konijnen ouder dan 5 weken
Tegen myxomatose en VHD1

Wij vaccineren uitsluitend op afspraak
Indien aanwezig vaccinatieboekje meenemen.

Kijk voor meer informatie op onze website!

GRATIS in bruikleen:
■ Elec. verticuteermachine
(reserveren) bij Hummel Tuin-
totaal, telefoon 0594 540 751
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 LEEK 0594 641371 PEIZE 050 5032195 ZUIDHORN 0594 502509

voor al onze producten kijk op www.schuiling.nl
BOXSPRINGS!

barbequefeestjes.nl

A

B

SVW_127_bannier BBQ-B_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

SVW_127_CeCpre010_Banier-vlag-beachvlag_18jan19

Alles in één keer goed verzorgd voor de barbeque

barbequefeestjes.nl

SVW_127_bannier BBQ-B_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

Met elkaar genieten van het lekkerste BBQ-vlees

Meynemaheem 9, Oldekerk
Vraagprijs € 439.000,- k.k.

NIEUW IN DE VERKOOP

Voor goede resultaten op school
Studiehuis LEREN STUDEREN, 
sinds 2011 in Zuidhorn voor Corona 
proof bijles. Werken in een prettige 
sfeer, voor een beter rapport of een         
succesvol eindexamen.

      Tevens begeleiding bij scriptie / thesis.
  Zie www.lsnn.nl voor de mogelijkheden. 
Contact: 0594507385 / 0637328170 
of lszuidhorn@gmail.com

Waterontharder  Black Edition

www.waterontharder.eu

Vanaf 124,95

I n d u s t r i e p a r k  9 A ,  9 3 5 1  P A  L e e k
w w w . a u t o b e d r i j f p o m p s t r a . n l

0 5 9 4  5 1 7  8 6 6
i n f o @ a u t o b e d r i j f p o m p s t r a . n l

D e  F r a n s e  a u t o  s p e c i a l i s t

V O O R H E E N  A U T O  O O S T E R H O F  L E E K

Jongerencoach

Ik help jongeren (10 -20 jaar en hun ouders) mee bij 
het hervinden van hun eigenwaarde, geef inzicht in 

eigen kwaliteiten en kracht, en laat zien hoe deze op 
de juiste manier ingezet kunnen worden. 

Dat je mag zijn wie je bent en durft te vertrouwen op 
jezelf. Zo kan de jongere weer ervaren om zelf haar of 

zijn problemen te hanteren. 
Hierdoor gaan ze het leven met meer zelfvertrouwen 

en veerkracht tegemoet. 
Tevens bied ik ook Ouder Coach gesprekken aan.

Veldstreek 5, 9354 VA Zevenhuizen

www.minkatilmancoaching.nl
info@minkatilmancoaching.nl

Minka Tilman Coaching 
06 15304746

Vacature 

winkelmedewerkster 

i.v.m. zwangerschapsverlof voor 
minimaal 15 uur per week, 

vanaf december. 
Enige winkelervaring vereist. 

Kijk voor meer info op
www.bakkerijleistra.nl

Mail je personalia en cv naar
info@bakkerijleistra.nl

Brilweg 3   9801 GC  Zuidhorn   Tel: 0594-500 959
www.hoorcentrumwesterkwartier.nl
zittingsadressen in Haren en Bedum

het kleinste oplaadbare
mRIC-hoortoestel ter wereld

Voor het mooiste

hoortoestelgelu
id

ooit, zoeken wij

testpersonen!

UITNODIGING
Bent u toe aan nieuwe hoortoestellen en hebt u even een
MOMENT? Dan boft u!
Wij nodigen u uit om Widex MOMENT te komen testen.
MOMENT is het nieuwste en meest geavanceerde hoortoestel ooit
van de Deense topfabrikant Widex. Aanmelden kan tot uiterlijk
dinsdag 29 september. 
Zaterdag 10 oktober vieren wij onze 9e verjaardag!
Op deze feestelijke dag worden de Widex MOMENT toestellen op
afspraak bij u aangepast in Zuidhorn, corona-proof uiteraard.
Voor deze gelegenheid is een productspecialist van WIDEX
aanwezig. 
Daarna mag u -gratis en vrijblijvend- de hoortoestellen enkele
weken onderwerpen aan de ULTIEME TEST: uw dagelijks leven!
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Zoekt u iets van uw servies en is 
het niet meer te krijgen?

Kom dan naar Chez Michel, 
OPEN HUIS: 

do. 17, vr. 18, zat. 19 sept.van 10.00-17.00
ANNEKE BRONSEMA-MICHEL

ook sieraden van Riet Pilo
Van Houtenstraat 5, 9801 KH Zuidhorn

Tel: 0594-503345 / h.a.bronsema.michel@gmail.com

DRUKKERIJ HEKKEMA

GEVRAAGD:
    Hulp in de huishouding, 
3 uur per week in overleg.
Telefoon: 06 - 14478943



-  Echtscheiding 

-  Jeugd en ouderbegeleiding via CJG en vergoeding

   via RIGG in gehele provincie Groningen mogelijk!

-  Ouderschapsbegeleiding na scheiding (zaken

   bespreekbaar maken wat nu niet meer bespreekbaar

   is middels schip-aanpak)

-  SKJ geregistreerd

-  Ouderschapsplan

-  Kindbehartiger (geeft kind een stem)

-  KIES coach (begeleiding Kind In Echtscheiding 

   Situaties)

-  Subsidie mogelijk

Lida Zoelman, op locatie bij u in de buurt 
info@samenomtafel.nl 06 - 20 19 28 22 

   via RIGG in gehele provincie Groningen mogelijk!

familiemediator

Samen om Tafel.nl 
mediation & advies
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Groente en Fruit aanbiedingen voor vrijd. 18 sept

1  |     

Bloemersmastraat 22a, Niekerk 0594 507474
WIJ GEBRUIKEN STEEDS MINDER ZOUT EN 

VAKER KALIUMHOUDENDE ZOUTVERVANGER

AL MEER DAN 25 JAAR KWALITEIT

Barbequefeestjes.nl

Mooie Bospeen 99 cent 
Muskaat druiven1 hele kilo 1,99 

1 kilo Prei 99 cent 
1 kilo Bananen 99 cent 

1 kilo Spruiten 1,99 

Heerlijk kalfsvlees!
Big beefburgers 5 halen 4 betalen

Zwitserseschijf 4 voor 3,98
Bieflappen ½ kilo 5,98

Gebraden kipfilet 100 gram 1,29
Woensdag gehaktdag#Regionaalvlees#Lamsvlees#
Donderdags van 11.45 tot 12.15 uur warme gegrilde Kippenbouten 1,35 p/st

Volop Heerlijke Aardbeien van Poelman Zevenhuizen!!

Volop Heerlijke Aardbeien van Poelman Zevenhuizen!!
We hebben ook weer Dijkman zoete appels en Giezer wildeman stoofperen!

     

     
    

Het taartje ( 6 pers.) is op te halen bij
Bakkerij Smit in Kommerzijl of Zuidhorn

    Oplossing sturen naar:
    puzzel@zakendieuwaandachtvragen.nl

Oplossing puzzel vorig editi e:
bij de Wierde in Grijpskerk

Taartje gewonnen door:
Daniëlla Kruizinga Bosma

Gefeliciteerd!

FOTOPUZZEL WESTERKWARTIER

Waar vindt je 
deze
onderdoorgang?

   Abonneer je nu gratis en ontvang iedere
 week  de "Zaken" in uw mailbox.

www.drukkerijhekkema.nl

Kruidenierswaren:

Kerkpad 11, Oldehove - 0594-699 488

Vers van de streek,
 voor de streek!

DEZE WEEK VANAF DONDERDAG 17 SEPT. IN DE ACTIE:

Iglo Vissticks  ............................... 300 gram

Het Goede Leven Aardbei Jam .....
De Molen Torondo Single ... 65 gram

Karvan Cévitam Citroen ................

Pepsi Cola ............................................. 1,5ltr

Haribo Super Party Uitdeelzakjes .

Gallo Wijnen div. soorten.......................................

Ruhr Gold Speciaal, Weizen of Radler
Warsteiner Blik  ..................................... 50cl

Grolsch of Palm Speciale blik  ............50cl

4,99

4,99

Bakker

Appeltjes Brood ..................................................

Stroopwafel Cake ............................................

Maandag brooddag:
bruin wit en fijn volkoren ..................... 1,90

2,25
Donderdag brooddag:
klooster, waldkorn, vikorn.....................

Bildstar vd Groningse Klei, MAAND SEPTEMBER 10 kg

Kropsla ..............................................  per krop

Spitskool ................................................. per stuk

Bolognese Groenten ............ zak 400 gram 

Conference Peren ......................... 500 gram

Druiven Wit of Rood ....................  500 gram

Groente en fruit
5,99
0,79
0,99
1,99
0,99
1,99

Verder nog vele andere aanbiedingen in de winkel!

2,49
2,75

2e halve prijs  

1+1 gratis

1+1 gratis

1+1 gratis

2e halve prijs

1+1 gratis

Weekend actie (vrijdag en zaterdag)

2e halve prijs

2+1 gratis

Slager en Zuivel
MeesterhandBelegen48+Kaas+KOELTASJE 480  gram

Almhof Volle Kwark div. smaken . 500 gram

Boer`n Yoghurt Muesli div. smaken .170 ml

Gemengd Gehakt+GRATIS KRUIDEN... 500 gram

Gehakt Schnitzels ................................. 2 stuks

Hollandse Biefstuk ............................. 100 gram

Droge Worst  ............................................... 3 stuks

4,99

3,49
1,99
1,99
6,99

2e halve prijs  
2e halve prijs

druk en zetfouten voorbehouden

barbequefeestjes.nl

A

B

SVW_127_bannier BBQ-B_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

SVW_127_CeCpre010_Banier-vlag-beachvlag_18jan19

Alles in één keer goed verzorgd voor de barbeque

barbequefeestjes.nl

SVW_127_bannier BBQ-B_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

Met elkaar genieten van het lekkerste BBQ-vlees

Voor uw compleet drukwerkpakket
Boslaan 11, Zuidhorn, Tel. 0594-502043

Voor uw compleet drukwerkpakket
Boslaan 11, Zuidhorn, Tel. 0594-502043

www.drukkerijhekkema.nl

Abonneer je nu gratis en ontvang 
iedere week de  "Zaken" in uw

mailbox.www.drukkerijhekkema.nl

Volg ons op facebook

Handelsweg 6
Noordhorn
telefoon 507125

WEEKAANBIEDING ! ! ! !

Praam 2, 9801 MN Zuidhorn | tel.: 0594-529117
info@gcreiding.nl

Groninger wimpels
(ook Friese, Nederlandse, Oranje wimpels)

1,75 meter inclusief BTW €29,–
3 meter inclusief BTW €39,–

Groninger vlaggen
(ook grote en kleine Nederlandse vlaggen)

1,00 x1.50 meter inclusief BTW €49,–
1,50 x2.25 meter inclusief BTW €79,–

Banieren & andere maten
op aanvraag

DONDERDAG:
Alle broden voor  . . . . . . . . . . . . . . 1,30
Meergranenbroden voor  . . . . . . . .1,95
Vikornbrood voor  . . . . . . . . . . . . . 1,95

DONDERDAG - VRIJDAG EN ZATERDAG:
Keniabroodje  . . . . . . . . . . . . . . . . .1,75
Chococos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,00
tompouce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,60

Of je nu houdt van bruin of
wit voor het lekkerste brood
ga je naar Bakkerij Smit!
Telefoon 0594 - 212400

Het taartje (6 pers.) is dan af te halen bij:
Bakkerij Smit in Kommerzijl

Oplossing sturen naar info@drukkerijhekkema.nl

Puzzel van de week:

Oplossing puzzel vorige week:
RANONKEL

Taartje gewonnen door:
???????

Gefeliciteerd!Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
HAMLAPPEN 500 GRAM 3, 99
Dinsdag - woensdag:

hachee burgers 5 stuks . . . . . . . . .3,50
kebab burgers 5 stuks  . . . . . . . . . .3,50
sate burgers 5 stuks  . . . . . . . . . . . .3,50

Woensdag:
rundergehakt
kilo + gratis kruiden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,99
gemengd gehakt
kilo + gratis kruiden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,99

Donderdag maaltijddag:
bami / nasi / diverse pangangs
lasagne / stampotten / soepen

Donderdag- vrijdag- zaterdag:
bieflappen 500 gram . . . . . . . . . . . . .5,99
rodeo steak  . . . . . . .4 halen = 3 betalen
gehakt ballen (kant en klaar) 4 st . . .4,99

Vleeswaren:
gebraden gehakt ,
schouderham, boterhamworst
samen 300 gram
voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,99

RC=

BLOEMKOOL P/ST € 0.69

PREI HELE KILO € 0.69

LEKKERE KIWI‛S 10 STUKS € 1.50

BAAL BILDTSTAR 10 KG € 3.49

HOR T E N S IA
EXTRA GROOT, DIV. KLEUREN
VAN€ 12,95

NU€ 7,95

Bluesfeststival in Hotel in ‘t Holt te Zuidhorn
Zaterdag 20 februari 2016 vanaf 20.30 uur

Met de band Lou Leeuw & Blues Cowboys
en gastgitarist Hans van Lier

In het voorprogramma treden op Woodgrain en Black Cat Bone
Kaarten verkrijgbaar bij Arnold Wegman en Hotel in ‘t Holt

Voorverkoop € 10,00
Aan de kassa € 13,00

Voor andere verkoopadressen zie www.groningeralsdag.nl

Samenkomsten Evangelische
Maranathagemeente
Zuidhorn
Plaats: Kindercentrum SKSG,
Hooiweg 3, Zuidhorn
14 febr. Henk Koning
21 febr. Ferdinand Weerbos
28 febr. S. de Graaf
Aanvang: 10.00 uur
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DE GEHELE WEEK

Dinsdag - Woensdag

biefburgers, 5 stuks.  . . . . . . . . .
sate burgers, 5 stuks. . . . . . . . . . . .
gehaktschnitzels, 5 stuks. . . . . . .

3,50
3,50
3,50

Woensdag
rundergehakt
kilo + gratis kruiden. . . . . . . . . . . . . . . 
gemengd gehakt
3x 500 gram + gratis kruiden. . . . . . . . 

5,99

6,99
Donderdag maaltijddag

bami / nasi / diverse pangangs
lasagne / stampotten / soepen

Donderdag-Vrijdag-Zaterdag
hachee vlees, 500 gram. . . . . . . . .  . 
entrecote, 3 stuks. . . . . . . . . . . . . . . . 
droge worst, 3 stuks. . . . . . . . . . . . . 

Vleeswaren
schouderham, gebraden 
gehakt, boterhamworst
samen 300 gram voor maar.. . . . . . . . . .
filet american 100 gram. . . . . . . . . .

4,99
6,99
5,99

2,99
1,35

BIEFLAPPEN, KILO € 5,99Dinsdag - Woensdag
rosbiefburgers, 5 stuks ........................... 3,99
gehaktschnitzels, 5 stuks ................. 3,99
sate burgers, 5 stuks .................................. 3,99

Woensdag gehaktdag
rundergehakt, kilo
met gratis kruiden ................................... 6,99
gemengd gehakt, kilo
met gratis kruiden ................................... 5,99

Vleeswaren
bacon, 100 gram  ....................................... 1,99
cornedbeef, 100 gram ........................ 1,49
palingworst, 200 gram ..................... 1,99
droge worst, 3 stuks .............................. 6,99

Al 25 jaar gewoon een goeie Slager

DE GEHELE WEEK
CORDON BLEU 4 HALEN = 3 BETALEN

Donderdag
bami / nasi / diverse pangangs /
lasagne / stamppotten en soepen

Donderdag - Vrijdag - Zaterdag
bieflappen, 500 gram............................ 6,99
peperschnitzels, 100 gram ........ 1,19
kip met rookspek, .....................................................

......................................................  4 halen = 3 betalen

GENIET VAN HET NAJAAR!

Handelsweg 6, Noordhorn, Tel: 507125* AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VANAF WOENSDAG

WEER VOLOP VERKRIJGBAAR:
CALLUNA
€ 1,99 PER STUK
3 VOOR € 4,99

WINTERVIOLEN
€ 3,49 PER TRAY 
2 TRAY VOOR € 5,99

WINTERHEIDE
€ 2,29 PER STUK

Volg ons op facebook

Handelsweg 6
Noordhorn
telefoon 507125

Volg ons op facebook

Handelsweg 6
Noordhorn
telefoon 507125

WEEKAANBIEDING  !!!

DONDERDAG:
Alle gewone broden voor ....................................

Meergranen / donkere broden.................................

Mini suikerbolletjes (per 9) ................................

Aardbeibombe ......................................................

Zeeuws cake ..........................................................

Groente en Fruithal
Aduard 

050 - 403 0952

Overtuinen 7A 
Zuidhorn
0594 - 502048

1,65
2,25

DONDERDAG-VRIJDAG EN ZATERDAG:
1,95
1,50
2,25

Kamphuis Verswinkel 
Noordhorn

0594 - 500413
Iedere dinsdag Brooddag!

Dorpstraat 23
Kommerzijl
0594 - 212400

De Gast 39, 
Zuidhorn 
0594 502 143

www.balk-zalencentrum.nl

Balk Restaurant & Zalencentrum

Wandel ondanks de corona lekker bij ons binnen, we hebben verschillende
zalen die we mogen benutten en kunnen dus ook meerdere gasten kwijt. 
Reserveren is gewenst echter niet strikt noodzakelijk, mits u geen 
gezondheidsklachten heeft die met het virus te maken kunnen hebben.

Open van
woensdag t/m 
zaterdag

Kom lekker eten in ons gezellige restaurant

Autorijles met persoonlijke aandacht, een 
prettige sfeer, en het leveren van 

maatwerk is ons motto.
Wij zijn flexibel in onze planning

Veilig en Vertrouwd!

rijschool
REiDiNG

Bel 06-20 30 89 67   •  www.rijschoolreiding.nl
Wietske Reiding-Scheper

Zaken die uw aandacht vragen
Wordt iedere woensdag huis-aan-huis bezorgd in: Zuidhorn,
Noordhorn, Aduard, Den Ham, Saaksum, Garnwerd, Ezinge,
Feerwerd, Grijpskerk, Gaarkeuken, Niezijl, Kommerzijl,
Lauwerzijl, Pieterzijl, Niehove, Oldehove, Visvliet, Briltil,
Enumatil, Den Horn, Niekerk, Oldekerk en omgeving.

Dit advertentieblad is een wekelijkse uitgave van:

DRUKKERIJ HEKKEMA - ZUIDHORN
Corr. adres: Praam 2, 9801 MN Zuidhorn, Tel. 0594-529117

Drukkerij Hekkema is onderdeel van Grafisch Centrum Reiding.
E-mail: info@drukkerijhekkema.nl

Inleveren advertenties uiterlijk tot
maandagmorgen 10.00 uur.

E-mail adres voor advertenties: info@drukkerijhekkema.nl
(Dit geldt niet voor rubrieksadvertenties zoals te koop,

gevraagd e.d. deze worden alleen bij vooruitbetaling geplaatst).

76e jaargang | nummer 8 | woensdag 24 februari 2016 | week 8 Voor klachten over de bezorging: telefoon 0598 63 17 17
Industrieweg 4 - Noordhorn
Telefoon 0594 - 54 07 51
www.hummeltuintotaal.nl

Wij staan garant
voor een tevreden klant!

Dit
blad is ook digitaal te zien op 

www.drukkerijhekkema.nl

Wilhelminastraat 23
OLDEHOVE - 0594-591776
www.schildersbedrijf-schipper.nl

HERBALIFE?
3 dagen proberen? 
Mary Posthumus

Grijpskerk 
06-20682542

SKIN CARE AURORA
• Schoonheidssalon 
• Huidverbetering
• IPL definitieve ontharing
• Permanent Make-up
• Bewegingsstudio

Kuzemerweg 21  Oldekerk  0594 52 88 20
www.skincare-aurora.nl en www.slenderen.com 
De praktijk bevindt zich in de Aurora Hoeve, langs het AOC

Terra rijden, tegenover manege Stal de Wijk.

TE KOOP:
■ Hardhouten palen 60x60,
lengtes o.a.: 
2.00-2.40-2.70-3.00 m. á €3,50
p/m1 incl. btw 
Houthandel Miedema BV
Westerhornerweg 36, Lutjegast,
tel. 0594-249149 Openingstijden:
ma.-vr. 08.00-17.00 uur; za.
09.00-12.00 uur.

(Kijk voor meer informatie op www.frankmeester.nl of www.dierenartszuidhorn.nl)

GRATIS GEBITSCONTROLE VAN UW HUISDIER bij tuincentrum FRANK 
MEESTER op ZATERDAG 27 FEBRUARI VAN 14:00 TOT 16:00

uitgevoerd door Dierenartsenpraktijk Zuidhorn.

Ook open op zaterdag
10.00 -15.00 uur 

Brilweg 3, Zuidhorn
0594-500959

U hoort bij ons!

O P R U I M I N G !
Voor al onze producten kijk op www.schuiling.nl

S C H U I L I N G
 LEEK         PEIZE         ZUIDHORNWONEN   &   SLAPENGrind Import Noord b.v.

Basalt split, Boomschors
Schelpen, Grind.

Afgehaald in Aduard
www.grindimportnoord.nl

TE HUUR:
■ - Opblaasbare Abraham

- Opblaasbare Sara
- Opblaasbare Ooievaar
(hoogte 4 meter)

TELEFOON 0594-504093

Vrijdag 26 februari 2016

Een bijzondere avond 
met Jean Pierre Rawie
Met poëzie, verhalen en
een exclusief interview

Rederijkerskamer Eendracht Zuidhorn presenteert

Vrijdag 26 februari 2016, Aanvang: 20.30 uur
plaats: Cultureel Centrum Zuidhorn, Jellemaweg 3

Cultureel Centrum Zuidhorn
Toegang

Gratis!

BORN THUISHULP
Hulp nodig bij licht/zwaar

huishoudelijk werk.
Bel of mail BORN THUISHULP

€ 12,50 per uur
bornthuishulp@home.nl

tel.06-13578475

Heeft u nog oude (kapotte) 
gouden of zilveren sieraden?

Ze zijn veel geld waard!

GERT JAN VAN ARK
                  JUWELIERS

Hoofdstraat 12 Zuidhorn   Tel: 0594 - 507642
      Heerestraat 54 Roden   Tel  050 - 5073388

Goudinruilactie 

WONING ONTRUIMING
 INBOEDEL OPKOOP 

Ploeger en Blaauw is al jaren gespecialiceerd in het                                                 
ontruimen en opkopen van inboedels, schuren, 

zolders en bedrijfsruimten.(alles is bespreekbaar)
Jurjen Blauw 06-237 57825.Tonko Ploeger 06-524 08549

www.ploegerenblaauw.nl

Gezocht de jongeman,
die mij op dinsdagmorgen 16 februari j.l. 
zo super geweldig hee� geholpen toen ik 

gigantisch benauwd, bij mijn auto en voor 
ons huis in Grijpskerk, absoluut niets 

meer kon doen.
Ik wil je/hem voor je/zijn hulp bedanken want 

het hee� hee� heel veel voor me betekend.
Ik hoop dat je even contact met me opneemt,

Jozephien Smit-Bos
Tel: 06-53708596 of 0594-213531
E-mail:  jozephien1@gmail.com.

La FontanaLa Fontana

Ristorante
Pizzeria

Sfeervol, gezellig en vooral lekker!
        Tel: 0594-540761

Winnaar
 Valentijnsactie

Marcel Schuurman

 Gefeliciteerd met 
de cadeaubon van

 € 50,-

Molenstraat 11,  9883 PL Oldehove
0594-597000

gesloten, wel is het mogelijk om medicijnen
 inOldehove  af te halen tussen 

16.30 en 17.00 uur (behalve op de woensdag)

Het bestuur van het Cultureel Centrum Zuidhorn (CCZ) zoekt in verband 
met vertrek van een bestuurslid per zo spoedig mogelijk

een enthousiast bestuurslid
verantwoordelijk voor het gebouwbeheer en verhuur

De volledige vacaturetekst vindt u op 
www.cultureelcentrumzuidhorn.nl

GRATIS in bruikleen:
■ Trilplaat en stenenknipper
www.hummeltuintotaal.nl

De automatische incasso van de contributie, D.L.E. Uitvaartzorg,
gevestigd te Zuidhorn, over het jaar 2016 zal eind februari/begin maart 
aanstaande plaatsvinden. 
Verder wordt per 1 april 2016 het vaste telefoonnummer 0594 - 52 88 69 
gewijzigd in het mobiele nummer 06 57 13 58 25.

Met vriendelijke groeten, E.(Ebe) de Haan, 
Penningmeester D.L.E Uitvaartzorg Zuidhorn

2E HANDS:
■ GELEZEN BOEKEN o.a.:
Roman, Regionaal, Wetenschap,
Oorlog, Hobby, Geschiedenis,
Literatuur, Kunst, Engels, Duits,
Tuin- en Kookboeken enz. enz.
Boekenschuur, Jellemaweg 41,
Zuidhorn. Tel. 0594-659631
Open: vr. 13-17; za. 13-17 u.
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GRATIS in bruikleen:
    Elec. verticuteermachine
(reserveren) bij Hummel Tuintotaal, 
telefoon 0594-540 751

GRATIS in bruikleen:

Iedere VRIJDAG-
AVOND

Van half 8 tot 8 uur
STILTEBIJEEN-

KOMST in 
DORPSKERK,

oudste monument 
van ZUIDHORN

Wilt u ook even op 
adem komen en een 
kaars aansteken, stil 

zitten en luisteren
naar korte tekst en 
muziek, en verder 

niets?
U/jij ben van harte 

uitgenodigd…

Alexandra s 
beautysalon

‘A

 Pabe Broersemastraat 5
 9801 NJ Zuidhorn
 06-218 193 64
Bel voor een afspraak
Alexandra van Ark

Schoonheidsbehandelingen
Wimperextensions
Lash-lift wimpers

Acrylnagels
Tanden bleken 

Alexandra s 
beautysalon

‘A

    Wil je buiten sporten/hard-
lopen om af te vallen, maar zie
je er tegenop om te beginnen 
of om alleen te gaan? Ik wil je 
helpen opstarten. Samen is het 
net even iets makkelijker.  
Bel gerust voor een afspraak.                          
Gr. Talitha   06-25102400

SAMEN SPORT OPSTARTEN:

Welkom in de 
Inbrengwinkel van Stichting Palm

aan de hoofdstraat 31 in Zuidhorn

- Een prima bestemming voor uw overtollige
  kleding, accessoires, speelgoed en kleine huis    

  houdelijke artikelen.
- leuk winkelen voor een zacht prijsje.

- de opbrengst gaat volledig naar Stichting Palm India.

Openingst: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00                       
Info: www.palm2.nl 



Advertenties aanleveren voor 
 maandagochtend 8.00 uur.

barbequefeestjes.nl

A

B

SVW_127_bannier BBQ-B_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

SVW_127_CeCpre010_Banier-vlag-beachvlag_18jan19

Alles in één keer goed verzorgd voor de barbeque

barbequefeestjes.nl

SVW_127_bannier BBQ-B_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

Met elkaar genieten van het lekkerste BBQ-vlees

Noordhorn, Langestraat 22, 0594-507850
www.pijpker.nl

APK  écht voor een
vaste lage prijs

W ij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Onze APK is echt ‘all inclusive’ . Wij rekenen geen extra kosten voor 

afmelding of een emissietest. De APK keuring staat los van het onderhoud 

van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden verricht en dus 

ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen 

blijkt te voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om 

de reparatie uit te mogen voeren.

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft

RECEPT VAN DE WEEK
Stuur uw recept in en win een volle fruittas.

deze is gratis af te halen bij:
Van Esch groente & fruit in Noordhorn

Deze taart is heerlijk en is heel gemakkelijk te maken:

Ingrediënten voor een ronde vorm van 26 cm
Voor de bodem: 250 gram zelfrijzend bakmeel

125 gram havermout
250 gram bruine basterd
200 gram margarine/roomboter

Voor de topping: 4 friszure appels (Elstar/Goudrenet/Groninger Kroon)
1 eetlepel suiker
75 gram gewelde rozijnen
1 theelepel kaneel
2 eetlepels bruine basterd
2 eetlepels custard
1 eetlepel bloem
1 los geklopt ei

Vet de springvorm in en verwarm de oven voor op 140/150 graden.
Margarine/boter in een steelpan langzaam laten smelten en met alle droge in-
grediënten goed mengen. Doe dit in de bakvorm en druk iets aan. Appels schil-
len en in stukjes snijden en met de alle ingrediënten mengen. Verdeel dit over de
bodem en druk iets aan. Voor een grote plaatkoek de ingrediënten verdubbelen
en dan ongeveer 50 minuten de oven.

De volle fruittas deze week is gewonnen door:
Angelique Verkleij, Oldehove

Gefeliciteerd!
1x per jaar verloting dinerbon t.w.v. € 50,-

aangeboden door drukkerij Hekkema
recepten insturen naar info@drukkerijhekkema.nl

Hoofdstraat 35
Zuidhorn

Tel: 0594-699751

Hamsterweken
AH Zuidhorn
0594-504940

Chez Michel, OPEN HUIS
Vrijdag 18 mrt en zaterdag 19 mrt 10.00-17.00 uur

Serviesgoed, oud en nieuw
Sieraden van Riet Pilon

Van Houtenstraat 5, Zuidhorn
h.a.bronsema.michel@gmail.com

Advies vanuit het hart

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

Heeft u nog oude (kapotte)
gouden of zilveren sieraden?

Ze zijn veel geld waard ! !
Kapot, versleten, onbruik-
baar, wij bieden u een
eerlijke sloopprijs.

Gouden en zilveren
sieraden en munten
kopen wij in voor een
samen met u te bepalen
prijs.

Hoofdstraat 12 - Zuidhorn - Tel. 0594 507 642
Heerestraat 64 - Roden - Tel. 050 507 3388
www.gjvanark.nl

HEKKEMA VOOR AL UWDRUKWERK:
info@drukkerijhekkema.nl

TE HUUR:
- Opblaasbare Abraham
- Opblaasbare Sara
- Opblaasbare Ooievaar
(hoogte 4 meter)

TELEFOON 0594-504093

BORN THUISHULP
Hulp nodig bij licht/zwaar 

huishoudelijk werk
Bel of mail BORN THUISHULP

€ 12,50 per uur
born thuishulp@home.nl

tel: 06-13578475
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APK € 29,95 Geldt voor alle automerken

Autobedrijf Pijpker
Noordhorn, langestraat 22, 0594-507850

www.pijpker.nl

29,95€ all-in

Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
VERSE WORST 3 STUKS 5.99

Dinsdag - woensdag:
rosbiefburgers 5 stuks  . . . . . . . . . .3,50
sate burgers 5 stuks  . . . . . . . . . . . . .3,50
gehaktballen 5 stuks . . . . . . . . . . . . .3,50

Woensdag:
rundergehakt 
kilo + gratis kruiden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,99
gemengd gehakt
Kilo  + gratis kruiden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,99

Donderdag maaltijddag:
bami / nasi / diverse pangangs
lasagne / stampotten / soepen

Donderdag- vrijdag- zaterdag:
varkenshaas 500 gram  . . . . . . .6,99
magere runderlappen 500 gram  .4,99
smulbiefstukje 100 gram  . . . . .1,85

Vleeswaren:
schouderham, gebraden 
gehakt, boterhamworst 
dit samen 300 gram voor maar  . . . . 2,99
cornedbeef uit eigen keuken
(puur rundvlees) 100 gram  . . . . . . . .1,49

DONDERDAG: 
Alle broden voor  . . . . . . . . . . . . . . 1,30
Meergranenbroden voor  . . . . . . . .1,95
Vikornbrood voor  . . . . . . . . . . . . . 1,95

DONDERDAG - VRIJDAG EN ZATERDAG:
Krentenbollen . . . . . . . . . . . . . . . . .1,80
Parijse soes  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00
Krentenbrood plat  . . . . . . . . . . . . .1,95
Kantkoek / streepkoek . . . . . . . . . .1,25

Of je nu houdt van bruin of
wit voor het lekkerste brood
ga je naar Bakkerij Smit!
Telefoon 0594 - 212400

Het taartje (6 pers.) is dan af te halen bij:
Bakkerij Smit in Kommerzijl

Oplossing sturen naar info@drukkerijhekkema.nl

Puzzel van de week:

Oplossing puzzel vorige week: 
KIEVIT

Taartje gewonnen door:
???????

Gefeliciteerd!

WEEKAANBIEDING!!!!

TIJD VOOR KALK!!!!
Strooi het nu in de border en op het gazon

5 kg van € 6,95 NU € 4,99
10 kg van € 9,95 NU € 7,95
20 kg van € 14,95 NU € 12,49

Volg ons op facebook

Handelsweg 6
Noordhorn
telefoon 507125

Zorg op maat binnen een kleinschalige praktijk.
Voor een persoonlijke begeleiding van 

zwangerschap, bevalling en kraamtijd in
Aduard, Grijpskerk, Grootegast, 

Marum, Zuidhorn en omliggende dorpen.

OPSLAG NODIG?

Multi-Storage Noordhorn
Jan Stuitje, 06 519 888 99
Handelsweg 7
9804 TK Noordhorn
T: 0800 222 555 4
F: 0594 500 831
www.multi-storage.nl
info@opslagnoordhorn.nl
Altijd de goedkoopste!

Thema-avond

Op 10 maart 2016
In ‘De Hoeksteen’

Lindensteinlaan 1, 9351 KA  Leek

Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

De avond zal in het teken staan van de gemeentelijke
herindeling in het Westerkwartier.

Wethouder Hans de Graaf uit Marum en wethouder Bert Nederveen
uit Zuidhorn zullen hun licht laten schijnen over dit belangwekkende
onderwerp.

Uit de vier gemeenten zullen verschillende van onze raadsleden
aanwezig zijn en er is uiteraard ruim gelegenheid om met 
wethouders en raadsleden van gedachten te wisselen.

Laat deze gelegenheid niet onbenut

ChristenUnie
Grootegast Leek Marum Zuidhorn

  Grootegast  Leek Marum  Zuidhorn

De ChristenUnie kiesverenigingen in het Westerkwartier nodigen 
u graag uit voor een gezamenlijke

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

Heeft u nog oude (kapotte)
gouden of zilveren sieraden?

Ze zijn veel geld waard ! !
Kapot, versleten, onbruik-
baar, wij bieden u een
eerlijke sloopprijs.

Gouden en zilveren
sieraden en munten
kopen wij in voor een
samen met u te bepalen
prijs.

Hoofdstraat 12 - Zuidhorn - Tel. 0594 507 642
Heerestraat 64 - Roden - Tel. 050 507 3388
www.gjvanark.nl

Hamsterweken
AH Zuidhorn

0594-504940

Showroom: Handelsweg 8M Noordhorn
0594-851050  Kikstrazonwering.nl  06-83193643

BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist

De Inbouwman

Zie ook www.deinbouwman.nl

Reparatie van alle merken inbouw- en witgoedapparaten!

0594-591829
06-26875569

* Geen voorrijkosten
* Vakkundige reparatie
* Ook voor vervanging van uw apparatuur!

 HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

Tel. 0594 - 528 025
www.salonbolhuis.nl 
Lid ANBOS aangesloten bij de Geschillencommissie

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

* Gezichtsbehandelingen
      - microdermabrasie
 * Huidproblemen
      - pigment behandeling
      - acne behandeling(vergoeding mogelijk)
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OUD GOUD,

 ZILVER & MUNTEN
KOM EERST BIJ ONS

 VOOR DE BESTE PRIJS!
kom vrijblijvend langs voor een taxatie

Heeft u nog oude (kapotte)
gouden of zilveren sieraden?

Ze zijn veel geld waard!!

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND
Hoofdstraat 12 - Zuidhorn - Tel. 0594 507 642

Kapot, versleten,
onbruikbaar, wij bieden u
een eerlijke sloopprijs.

Gouden en zilveren 
sieraden en munten 
kopen wij in voor een 
samen met u te bepalen 
prijs.

Kom vrijblijvend langs.

www.gjvanark.nl

KTB
Klus & Tuinbedrijf Beekman

• Tuinaanleg
• Tuinonderhoud
• Snoeiwerk

Poortkampen5,
9801JA, Zuidhorn

Tel: 06 - 30 30 75 75

• Schuttingen
• Overkappingen
• Bestrating

Voor info of vrijblijvende offerte:
Email: klusentuinbedrijfbeekman@gmail.com

www.klusentuinbedrijfbeekman.nl
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Bloemersmastraat 37 9822 AB Niekerk

www.RozemaNiekerk.nl

Jonkerslaan 41,  9843 BP Grijpskerk         0594 - 855 800

www.rijwielcentrumpenninga.nl
Jonkerslaan 41,  9843 BP Grijpskerk         0594 - 855 800

Voor een glansrijk resultaat!Voor een glansrijk resultaat!

Sicke Benninghestede 17 - 9804 SB Noordhorn
Tel: 06 304 09 375 
Mail: info@schildersbedrijftempel.nl
www.schildersbedrijftempel.nl

• SCHILDERWERK ( binnen / buiten)
• SPUITWERK KOZIJNEN EN WANDEN
• BEHANG
• BEGLAZING
• HOUTROT REPARATIE

Sicke Benninghestede 17 - 9804 SB Noordhorn
Tel: 06 304 09 375 
Mail: info@schildersbedrijftempel.nl
www.schildersbedrijftempel.nl

• SCHILDERWERK ( binnen / buiten)
• SPUITWERK KOZIJNEN EN WANDEN
• BEHANG
• BEGLAZING
• HOUTROT REPARATIE

Langestraat 40 NOORDHORN
T. 0594 – 50 77 09
www.achterhofmakelaardij.nl

Uw NVM makelaar voor de aan- en verkoop van
uw woning

    Oud ijzer en metalen gratis 
opgehaald. Geen koel- en 
vrieskasten. Bel vrijblijvend, 
F.G. Nijenhuis 06-2512 8312. 
Tevens voor diverse metaal-
bewerkingen en kleine reparaties.
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Maar  ook het juiste adres
voor al uw onderhoud en 
reparaties van uw auto.

Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom zolang, zij nog niet volledig betaald zijn.

IBAN: NL 61 RABO 0107 5933 94
BIC: RABONL2U
K.v.K.: 58656359

BTW nr.: NL 8531.27.396.B.01

Autocentrum Snip
Provincialeweg 125A

9863 PE  Doezum
Telefoonnummer 0594 - 612 544
E-mail: info@autocentrumsnip.nl
www.autocentrumsnip.nl

autobedrijven

Hoofdstraat 19, Grootegast 0594-549 419        Provincialeweg 125a, Doezum 0594-612 544     
www.autocentrumsnip.nl           www.snipauto2000.nl

Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom zolang, zij nog niet volledig betaald zijn.

IBAN: NL 61 RABO 0107 5933 94
BIC: RABONL2U
K.v.K.: 58656359

BTW nr.: NL 8531.27.396.B.01

Autocentrum Snip
Provincialeweg 125A

9863 PE  Doezum
Telefoonnummer 0594 - 612 544
E-mail: info@autocentrumsnip.nl
www.autocentrumsnip.nl

Verkoop van occasions
Altijd een mooie selectie
occasions, een goede service
én de beste prijs!

Onderhoud & reparaties

HUISONTRUIMING:
    Huisontruimingen, 
zolder-, schuuropruimngen, 
inboedelopkoop.
De Ritselaar
(deritselaar@ziggo.nl)
Tel: 0594-505757 of
06-30706179

TUINONDERHOUD:
    Voor het betere groen- en 
tuinonderhoud in Zuidhorn en 
het Westerkwartier,
“Arjen’s tuin en klus”
Snoeien doet bloeien.
Ook dakgoten / terras multi
service
Bel gerust: 06-24864988

 Zaken die uw aandacht vragen
volg ons op

 Zaken die uw aandacht vragen
volg ons op

Volg ons op FB en 
Instagram

INRUIL:
■ Inruil OUDE bestrating.
Wij ruilen uw oude bestrating 
in. www.hummeltuintotaal.nl

BORN THUISHULP
Hulp nodig bij licht/zwaar 

huishoudelijk werk
Bel of mail BORN THUISHULP

€ 12,50 per uur
born thuishulp@home.nl

tel: 06-13578475

HERBALIFE NUTRITION?
Start met het 6 dagen
 Ideaal Ontbijt Try-Out

Bel of sms 06-20682542
Mary Posthumus, Herba4All

Onafh.Herbalife Member

Rondweg 17, 9861 GK GROOTEGAST
0594 - 614637

www.natuursteenwesterkwartier.nl

Grafmonumenten
Raamdorpels
Vensterbanken
Huisnummers
Naamborden

TE HUUR
STALLING /

 CARAVANSTALLING 
Den Ham

info: 050 - 4031266

www.drukkerijhekkema.nl



NIEUW:
3D tuinontwerp

Nieuwsgierig?
Neem contact met ons op
Hummeltuintotaal.nl

GEVRAAGD:
standhouders voor de 

zomermarkt in hoogkerk op 
5 juni van 16.00 tot 20.00 uur
voor opgave of vragen kunt u
mailen naar: kwaliteituithoog-
kerkjaarmarkt@hotmail.com

Huisontruimingen
 Huisontruimingen, 

zolder- , schuuropruimingen
en inboedel opkoop 
De Ritselaar
(deritselaar@ziggo.nl)
tel. 0594-505757 of 
06-30706179

De  Inbouwma n

Z ie  ook www.de inbouwma n.nl

Reparatie van alle merken inbouw- en witgoedapparaten!

0594-591829
06-26875569

* Geen voorrijkosten
* Vakkundige reparatie
* Ook voor vervanging van uw apparatuur!

Handelsweg 8,  Noordhorn
Telefoon 0594 500 444 / 06 558 60 540

E-mail:  jacobs-tuinservice@home. nl
Website: www. jacobs-tuinservice. nl

� ����� �������������� � �� ������� 
0594 503711 / 06 5108 5720 
www.jacksklussenbedrijf.nl 

 
Voor al uw bouw- en onderhoudswerkzaamheden 

in en om het huis 

PLOEGER EN BLAAUW
Al bijna vijf jaar een begrip in de regio, wij zijn gespecialiseerd in

het ontruimen van woningen en bedrijven.
We kopen graag uw: inboedel, schuur, zolder en bedrijfs-

opruiming, we laten het pand veegschoon achter, desgewenst 
verwijderen we ook de vloerbedekking e.d. alles is bespreekbaar.
Jurjen Blaauw 06 237 57 825 | Tonko Ploeger 06 524 08 549

www. ploegerenblaauw. nl

F.G. NIJENHUIS
Div. metaal/reparatie/opknap werkzaamheden.
Div. sloop/opruimwerkzaamheden.
Ook vervoer van grote materialen tot 1500 kg.
Oude metalen/oud ijzer gratis opgehaald.
(geen koel/vrieskasten) Bel vrijbl. 06 25128312

MEUBELMAKERIJ EN MEUBELRESTAURATIES
LIJSTWERK EN MAATKASTEN
Bijna voor alles een oplossing!

André Bolhuis, Touwslagersbaan 28, Noordhorn
Voor bezoek even bellen: 06-49934126

info@andrebolhuis.nl / www.andrebolhuis.nl

Twice
outletkleding

Openingstijden:
di. en do. 09.00-17.00 uur

za. 13.00-17.00 uur
Hoendiep 288, Hoogkerk

(Vierverlaten)

Hoe verdien je een 

GRATIS RIJLES
Kijk op www.robwinkel.nl

voor meer informatie en aanbiedingen
Of bel: 06-13947521 / 0594-506069

De BrocantSTER Cirkel (een kringloop in brocante goe de-
ren) is de 1e donderdag van de maand geopend van 9.00
tot 15.00 uur. De opbrengst hiervan gaat naar de Voedsel -
bank! De Gast 82 - 9801 AH Zuidhorn - 0594-502074

Kaakheem 6
9831 RC Aduard
Tel.: 06 - 51081754

Dakdekkersbedrijf W. Vondeling
06 - 218 869 46

www.willemvondeling.nl

Gerda’s Pedicuresalon
Voor een pedicurebehandeling
en/of  voetreflexmassage

Bel of  mail mij voor een afspraak:
06 50 28 55 90
gerdaspedicuresalon@gmail.com
Gerda Hoeve-Zanting
De Klief  10 - 9843 CJ Grijpskerk

Huidverbetering  Pigment behandeling
Anti Aging Injecties

Microdermabrasie  Mesotherapie
Acne behandeling  Definitieve ontharing

Permanent make-up eyeliners
Permanent make-up wenkbrauwen

Wellness en massage
Bewegingsstudio

Kuzemerweg 21, Oldekerk, Tel. 0594 - 52 88 20
www.skincare-aurora.nl -  www.slenderen.com

2E HANDS:
GELEZEN BOEKEN o.a.:

Roman, Regionaal, Wetenschap,
Oorlog, Hobby, Geschiedenis,
 Literatuur, Kunst, Engels, Duits,
Tuin- en Kookboeken enz. enz.
Boekenschuur, Jellemaweg 41,
Zuidhorn. Tel. 0594-659631
Open: vr. 13-17; za. 13-17 u.

Kerkje Harkema
Den Ham, kerkje Harkema is weer open vanaf 1 april tot 1 okto-
ber. Vanaf woensdag 1 april is er een expositie van Mello Wit te
bewonderen. Ook op Paasmaandag zijn we open, vanaf 12.00 u.
Voor info. 0594-212541 of www.kerkjeharkema.nl
Openingstijden  zijn wo. t/m vr. van 13.30 - 17.30 u.
Za. & zo. van 11.00 - 17.30 u.
Voor info. 0594-212541 of www.kerkjeharkema.nl.

Fotograferen met telefoon, tablet of camera.
SeniorWeb Leek houdt op vrijdag 3 april van 9.30 tot 11.00 uur een
presentatie in “De Schutse”. Mooie vakantiefoto’s maken met de
telefoon of tablet is nu mogelijk. De foto’s kunnen, indien nodig, na
bewerking direct per sms of email worden verzonden en on line
worden gezet. Vakantieboeken maken. Tevens  worden er tips en
trucs voor gevorderden gegeven. De presentatie wordt gegeven door
Serge Duursma van “Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

PASEN:
PAASPRAISE

zaterdag 4 april. 
De Overtuinen, zuidhorn!
15.00 kinderprogr 4-... jaar met
Matthijs Vlaardingenbroek
19.30 Gor Khatchikyan, 
drama en band. 
www.paaspraisezuidhorn.nl

TE KOOP:
Hardhouten palen 60x60,

lengtes o.a.: 2.00-2.40-2.70-3.00
m. á €3,25 p/m1 incl. btw 
Houthandel Miedema BV
Westerhorneweg 36, Lutjegast,
tel. 0594-249149 Openingstijden:
ma.-vr. 08.00-17.00 uur; 
za. 09.00-12.00 uur.

Samenkomst maranatha 
gemeente Zuidhorn
5 april dhr. P. de Vries
12 april dhr. R. Kuipers
Plaats; Kindercentrum SKSG,
Hooiweg 3 te Zuidhorn.
aanvang:10.00 uur

TE HUUR:
- Opblaasbare Abraham
- Opblaasbare Sara
- Opblaasbare Ooievaar
(hoogte 4 meter)

TELEFOON 0594-504093
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i.v.m goede vrijdag wordt de
koopavond van vrijdag 3 april

verschoven naar donderdag 2 april
Volg ons op facebook

Handelsweg 6, Noordhorn
telefoon 507125

AANBIEDINGEN

VIOLEN
IN LEUKE MAND
Van € 9,99 nu € 4,99

ECOSTYLE
TUINMEST 20 KG!
van € 29,95 nu € 19,95

2E PAASDAG:
paaseieren zoeken voor de kinderen
gratis springkussen voor de kinderen

elly hummel : gratis kruiden thee proeven

DONDERDAG: Wit, bruin en
volkorenbrood  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25
Meergranenbroden (o.a. vikorn en waldkorn) 1,95
DONDERDAG - VRIJDAG EN ZATERDAG:
Half krentenbroodje  . . . . . . . . . . . . . . . 1,50
Paasstol klein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,75
Appelmeisjes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Paashaas gevulde koek  . . . . . . . . . . . 1,00

Of je nu houdt van bruin of
wit voor het lekkerste brood
ga je naar Bakkerij Smit!

Het taartje (6 pers.) is dan af te halen bij:
Bakkerij Smit in Kommerzijl

Oplossing sturen naar info@drukkerijhekkema.nl

Puzzel van de week: Straatnaam

Oplossing puzzel vorige week:
TARJAT

Taartje gewonnen door:
Hinke Maher, Kommerzijl

Gefeliciteerd!

Zonnehuis Thuis
de Thuiszorg van Zonnehuisgroep Noord voor verpleging,
verzorging en hulp thuis, dag en nacht, vertrouwd dichtbij,
24 uur per dag bereikbaar: 0594 508516
www.zonnehuisgroepnoord.nl

Advertenties voor dit blad kunt u inleveren tot uiterlijk
maandagmorgen 10.00 uur.

Of per e-mail:
info@drukkerijhekkema.nl

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

Heeft u nog oude (kapotte)
gouden of zilveren sieraden?

Ze zijn veel geld waard ! !
Kapot, versleten, onbruik-
baar, wij bieden u een
eerlijke sloopprijs.

Gouden en zilveren
sieraden en munten
kopen wij in voor een
samen met u te bepalen
prijs.

Hoofdstraat 12 - Zuidhorn - Tel. 0594 507 642
Heerestraat 64 - Roden - Tel. 050 507 3388
www.gjvanark.nl

Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
KIP MET 4 POTEN IN BRAADZAK 5,99

Dinsdag - woensdag:
hamburgers 5 stuks  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,50
paasburgers 5 stuks  . . . . . . . . . . . . . . . . .3,50
paasballen 5 stuks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,50

Woensdag:
rundergehakt kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,99
gemengd gehakt kilo  . . . . . . . . . . . . . . . .4,99

Donderdag maaltijddag:
bami / nasi / diverse pangangs
lasagne / soepen

Donderdag - vrijdag- zaterdag:
diverse touwgeknoopte rollades

Donderdag - vrijdag- zaterdag:
verborgen eieren 4 stuks  . . . . . . . . . . . .3,99
biefstuk 3 stuks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,99
boerenmet rollade kilo  . . . . . . . . . . . . . .8,99
tommy chicken 100 gram . . . . . . . . . . . . .1,75

Vleeswaren:
boerenachterham 100 gram  . . . . . . . . . .1,99
gebakken biefstuk 100 gram  . . . . . . . . .1,99
abdijham 100 gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,99

Uit ons afhaalcentrum:
gezinszakpatat met 4 kroketten of 4
frikandellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,99
eierballen p/st  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,75

HEKKEMA
VOOR AL UW
DRUKWERK:

info@drukkerijhekkema.nl

Worstel je met psychische problemen of
wil je jezelf persoonlijk ontwikkelen?

Je kunt denken aan:
• weinig zelfvertrouwen/minderwaardig voelen

• verwerking ingrijpende gebeurtenis
• leren omgaanmet veranderingen in werk of privé

Als hulpverlener en coach help ik je graag problemen
op te lossen of er beter mee om te gaan.

Simone Olivier • Bernardusweg 17a • 9831 ND Aduard
06-12529684 • www.praktijkolivier.nl

GroeneveldKozijnen
GRIJPSKERK

0594-697544   - www.groeneveldkozijnen.nl

KKUNSTSTOF GEVELBEKLEDING
KUNSTSTOF KOZIJNEN

Windveren Boeidelen Rabatdelen Goten 
Kozijnen Deuren - Schuifpuien - Terrasdeuren 

Dakkapel renovatie

Zo te horen een hoog gebouw
waarmee je kunt varen?

GRATIS in bruikleen:
Elec. verticuteermachine

(reserveren) bij Hummel Tuin-
totaal, telefoon 0594 540 751

2e PAASDAG OPEN 10-17 uur

OP=OP

Hummel Tuintotaal BV
Industrieweg 4
9804 TG Noordhorn
tel. : 0594-540751
info@hummeltuintotaal. nl
www.hummeltuintotaal. nl

Goede vrijdag geopend van 7.00 – 18.00 uur
Paasmaandag geopend van 10.00-17.00 uur
- Tuinaarde actie 10 zakken €10.00
- Potgrond actie 6 zakken €10.00
- Alle ecostyle bemesting, kalk en bestrijdingsmiddelen uit
voorraad leverbaar

Nieuw in onze showtuin;
Aluminium overkappingen, lariks veranda’s
blokhutten, verticaal tuinieren
en nog veel meer.

Christengemeente
Zuidhorn
Gomarus College
Brilweg 21a, 9801 GC Zuidhorn
03 apr H. van der Naald
(Goede Vrijdag) 19:00 uur
05 apr - J. Bolt
12 apr - J.H. Meinema
19 apr - P. van Rest
Aanvang diensten 10.00 uur
www.christengemeentezuidhorn.nl

Hulp nodig
bij licht/zwaar huishoudelijk werk,

verzorging was boodschappen doen,
gezelschap?

Bel of mail Born thuishulp!
bornthuishulp@home.nl Tel. 06 135 78 475

http://bornthuishulp.wix.com/kommerzijl

Fotograferen met telefoon, tablet of camera.
SeniorWeb Leek houdt op vrijdag 3 april van 9.30 tot 11.00 uur een
presentatie in “De Schutse”. Mooie vakantiefoto’s maken met de
telefoon of tablet is nu mogelijk. De foto’s kunnen, indien nodig, na
bewerking direct per sms of email worden verzonden en on line
worden gezet. Vakantieboeken maken. Tevens worden er tips en
trucs voor gevorderden gegeven. De presentatie wordt gegeven door
Serge Duursma van “Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

Reumafonds,
De deurcollecte heeft in de week van 16 t/m 21 maart in Zuidhorn
en Briltil € 2879,46 en in Noordhorn € 536,33 opgebracht.
Namens het Reumafonds
Hartelijk dan aan alle collectanten, en zij die ons gesteund hebben.

Helden van de velden, vlinders op erf en akker.
Van vlinders kun je erg genieten. Licht en vrolijk gekleurd vliegen
ze rond de bloemen. Maar welke functie hebben vlinders en wat
betekenen ze voor de biodiversiteit?
Op deze en andere vragen gaat Anthonie Stip van de
Vlinderstichting op woensdagavond 8 april a.s. in.
De lezingenavond wordt georganiseerd door de agrarische na-
tuurvereniging Boer&Natuur ZWK en vindt plaats in de Cazemier
Boerderij aan de Hoofdstraat 27 in Tolbert. Vanaf 19.45 uur staat
de koffie klaar. De toegang is ook voor niet-leden van de ANV
Boer&Natuur gratis. Wel graag even per mail aanmelden.
info@boerennatuurzwk.nl

HEKKEMA VOOR AL UW DRUKWERK:
info@drukkerijhekkema.nl

Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - ☎ 050-4031324

DE GEHELE WEEK:

VERSE WORST 3 STUKS 5.99
Dinsdag - woensdag:

rosbiefburgers 5 stuks  . . . . . . . . . .3,50
sate burgers 5 stuks  . . . . . . . . . . . . .3,50
gehaktballen 5 stuks . . . . . . . . . . . . .3,50

Woensdag:
rundergehakt
kilo + gratis kruiden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,99
gemengd gehakt
Kilo + gratis kruiden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,99

Donderdag maaltijddag:
bami / nasi / diverse pangangs
lasagne / stampotten / soepen

Donderdag- vrijdag- zaterdag:
varkenshaas 500 gram  . . . . . . .6,99
magere runderlappen 500 gram  .4,99
smulbiefstukje 100 gram  . . . . .1,85

Vleeswaren:
schouderham, gebraden
gehakt, boterhamworst
dit samen 300 gram voor maar  . . . . 2,99
cornedbeef uit eigen keuken
(puur rundvlees) 100 gram  . . . . . . . .1,49

DONDERDAG:

Alle broden voor  . . . . . . . . . . . . . . 1,30
Meergranenbroden voor  . . . . . . . .1,95
Vikornbrood voor  . . . . . . . . . . . . . 1,95

DONDERDAG - VRIJDAG EN ZATERDAG:

Krentenbollen . . . . . . . . . . . . . . . . .1,80
Parijse soes  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00
Krentenbrood plat  . . . . . . . . . . . . .1,95
Kantkoek / streepkoek . . . . . . . . . .1,25

Of je nu houdt van bruin of
wit voor het lekkerste brood
ga je naar Bakkerij Smit!

Telefoon 0594 - 212400

Het taartje (6 pers.) is dan af te halen bij:
Bakkerij Smit in Kommerzijl

Oplossing sturen naar info@drukkerijhekkema.nl

Puzzel van de week:

Oplossing puzzel vorige week:
KIEVIT

Taartje gewonnen door:
???????

Gefeliciteerd!

WEEKAANBIEDING!!!!
TIJD VOOR KALK!!!!
Strooi het nu in de border en op het gazon

5 kg van € 6,95 NU € 4,99
10 kg van € 9,95 NU € 7,95
20 kg van € 14,95 NU € 12,49

Volg ons op facebook

Handelsweg 6
Noordhorn
telefoon 507125

Zorg op maat binnen een kleinschalige praktijk.

Voor een persoonlijke begeleiding van

zwangerschap, bevalling en kraamtijd in

Aduard, Grijpskerk, Grootegast,

Marum, Zuidhorn en omliggende dorpen.

www.verloskundigenpraktijkwest.nl | Tel: 06-13533990

OPSLAG NODIG?

Multi-Storage Noordhorn
Jan Stuitje, 06 519 888 99
Handelsweg 7
9804 TK Noordhorn
T: 0800 222 555 4
F: 0594 500 831
www.multi-storage.nl
info@opslagnoordhorn.nl
Altijd de goedkoopste!

Thema-avond

Op 10 maart 2016
In ‘De Hoeksteen’

Lindensteinlaan 1, 9351 KA  Leek

Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

De avond zal in het teken staan van de gemeentelijke
herindeling in het Westerkwartier.

Wethouder Hans de Graaf uit Marum en wethouder Bert Nederveen
uit Zuidhorn zullen hun licht laten schijnen over dit belangwekkende
onderwerp.

Uit de vier gemeenten zullen verschillende van onze raadsleden
aanwezig zijn en er is uiteraard ruim gelegenheid om met 
wethouders en raadsleden van gedachten te wisselen.

Laat deze gelegenheid niet onbenut

ChristenUnie
Grootegast Leek Marum Zuidhorn

   Grootegast   Leek   Marum   Zuidhorn

De ChristenUnie kiesverenigingen in het Westerkwartier nodigen 
u graag uit voor een gezamenlijke

Hamsterweken
AH Zuidhorn
0594-504940

Showroom: Handelsweg 8M Noordhorn
0594-851050 Kikstrazonwering.nl 06-83193643

BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist

De Inbouwman

Zie ook www.deinbouwman.nl

Reparatie van alle merken inbouw- en witgoedapparaten!

0594-591829
06-26875569

* Geen voorrijkosten
* Vakkundige reparatie
* Ook voor vervanging van uw apparatuur!

 HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

Tel. 0594 - 528 025
www.salonbolhuis.nl 
Lid ANBOS aangesloten bij de Geschillencommissie

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

* Gezichtsbehandelingen
      - microdermabrasie
 * Huidproblemen
      - pigment behandeling
      - acne behandeling(vergoeding mogelijk)

Het Bestuur

  

De begrafenisvereniging OLDEHOVE nodigt 
haar leden uit voor de jaarlijkse 
ledenvergadering. Deze wordt gehouden op: 

Dinsdag : 29 maart 2016  
Aanvang : 20.00 uur 
Plaats  : Dorpshuis Humsterland 
    te Oldehove 

AGENDA 
Opening 
Notulen vorige vergadering  
Jaarverslag 2015 
Financiële zaken:

Verslag kascommissie 
Financieel verslag 2015  
Vaststelling contributie e.d. 2017 

  Bestuurszaken:  
Aftredend [G.Berends] herkiesbaar. 
Donateurs 
Mededelingen 
Dragers 

  Rondvraag 
  sluiting
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Openingstijden: maandags gesloten    di/wo/do/vr  9.00-17.30    za 10.00-16.00 uur
Assortiment zie www.tapijthalhoogkerk.nl

Tapijthal Hoogkerk, kerkstraat 133, Hoogkerk, Tel. 050-556 65 41

Burg. Cleveringalaan 4  -  9801 EP Zuidhorn
Telefoon 0594-502385

KWALITEIT  *****  VAKWERK

Voor onderhoud aan uw huis
Schilder-, Glas- en Behangwerk

Schildersbedrijf

Zaken die uw aandacht vragen
Wordt iedere woensdag huis-aan-huis bezorgd in: Zuidhorn,
Noordhorn, Aduard, Den Ham, Saaksum, Garnwerd, Ezinge,
Feerwerd, Grijpskerk, Gaarkeuken, Niezijl, Kommerzijl,
Lauwerzijl, Pieterzijl, Niehove, Oldehove, Visvliet, Briltil,
Enumatil, Den Horn, Niekerk, Oldekerk en omgeving.

Dit advertentieblad is een wekelijkse uitgave van:

DRUKKERIJ HEKKEMA - ZUIDHORN
Corr. adres: Praam 2, 9801 MN Zuidhorn, Tel. 0594-529117
Drukkerij Hekkema is onderdeel van Grafisch Centrum Reiding.

E-mail: info@drukkerijhekkema.nl

Inleveren advertenties uiterlijk tot
maandagmorgen 10.00 uur.

E-mail adres voor advertenties: info@drukkerijhekkema.nl
(Dit geldt niet voor rubrieksadvertenties zoals te koop,

gevraagd e.d. deze worden alleen bij vooruitbetaling geplaatst).

76e jaargang | nummer 10 | woensdag 9 maart 2016 | week 10 Voor klachten over de bezorging: telefoon 0598 63 17 17
Industrieweg 4 - Noordhorn
Telefoon 0594 - 54 07 51
www.hummeltuintotaal.nl

Wij staan garant
voor een tevreden klant!

Dit
blad is ook digitaal te zien op
www.drukkerijhekkema.nl

Wilhelminastraat 23
OLDEHOVE - 0594-591776
www.schildersbedrijf-schipper.nl

HERBALIFE?
3 dagen proberen?
Mary Posthumus

Grijpskerk
06-20682542

SKIN CARE AURORA
• Schoonheidssalon
• Huidverbetering
• IPL definitieve ontharing
• Permanent Make-up
• Bewegingsstudio

Kuzemerweg 21 Oldekerk 0594 52 88 20
www.skincare-aurora.nl en www.slenderen.com
De praktijk bevindt zich in de Aurora Hoeve, langs het AOC

Terra rijden, tegenover manege Stal de Wijk.

TE KOOP:
■ Hardhouten palen 60x60,
lengtes o.a.:
2.00-2.40-2.70-3.00 m. á €3,50
p/m1 incl. btw
Houthandel Miedema BV
Westerhornerweg 36, Lutjegast,
tel. 0594-249149 Openingstijden:
ma.-vr. 08.00-17.00 uur; za.
09.00-12.00 uur.

Ook open op zaterdag
10.00 -15.00 uur 

Brilweg 3, Zuidhorn
0594-500959

U hoort bij ons!

Vrijdag 18 maart
KOOPAVONDBLUES
19-00 uur tot 21.00 uur
De WISSELBAND live!

(kids van 9 tot 19 jaar in een rockband!)
Buurtcentrum AVALON

van Starkenborgkanaal ZZ 1, Zuidhorn
Entree GRATIS!

www.billbaboon.nl

RijwielhalKuis
...De tweewielerspecialist van Noordhorn

Bij aankoop en montage van een 
anti-lekband ontvangt u met deze 

bon een binnenband
GRATIS*

Industrieweg 30
9804 TG Noordhorn

Tel: 0594-507 707
* knip deze bon uit en lever hem in.

Grind Import Noord b.v.
Basalt split, Boomschors

Schelpen, Grind.
Afgehaald in Aduard

www.grindimportnoord.nl

WONING ONTRUIMING
   INBOEDEL OPKOOP 

Ploeger en Blaauw is al jaren gespecialiceerd in het                                                 
ontruimen en opkopen van inboedels, schuren, 

zolders en bedrijfsruimten.(alles is bespreekbaar)
Jurjen Blauw 06-237 57825.Tonko Ploeger 06-524 08549

www.ploegerenblaauw.nl

GRATIS in bruikleen:
■ Trilplaat en stenenknipper
www.hummeltuintotaal.nl

2E HANDS:
■ GELEZEN BOEKEN o.a.:
Roman, Regionaal, Wetenschap,
Oorlog, Hobby, Geschiedenis,
Literatuur, Kunst, Engels, Duits,
Tuin- en Kookboeken enz. enz.
Boekenschuur, Jellemaweg 41,
Zuidhorn. Tel. 0594-659631
Open: vr. 13-17; za. 13-17 u.

@

Bouw , verbouw , onderhouds- en
tegelwerkzaamheden

Bouwbedrijf
Bouwservice
Wilfred v/d Hoek
Aduard | 06 22124787

Hamsterweken
AH Zuidhorn
0594-504940

Gerda’s Pedicuresalon
Voor een pedicurebehandeling
en/of voetreflexmassage

Bel of mail mij voor een afspraak:
06 50 28 55 90
gerdaspedicuresalon@gmail.com
Gerda Hoeve-Zanting
Van Starkenborghkanaal NZ 37, 9804 PB Noordhorn

MEUBELMAKERIJ EN MEUBELRESTAURATIES
LIJSTWERK EN MAATKASTEN
Bijna voor alles een oplossing!
André Bolhuis, Touwslagersbaan 28, Noordhorn

Voor bezoek even bellen: 06-49934126
info@andrebolhuis.nl / www.andrebolhuis.nl

STILTEBIJEENKOMST
Iedere vrijdagmiddag is de DORPSKERK, Jellemaweg, Zuidhorn
OPEN van 14.00 - 17.30 uur .. STILTEBIJEENKOMST van
17.00 - 17.30 uur: samen stil zijn om te mediteren, dromen, bid-
den, afgewisseld met muziek vrijdag 26 februari a.s. muzikale me-
dewerking door Sietske Bakker op viool; voorafgaand hieraan
kunt u terecht voor een kop koffie/thee en een praatje...

O P R U I M I N G !
    Voor al onze producten kijk op www.schuiling.nl

S C H U I L I N G
      LEEK         PEIZE         ZUIDHORN   WONEN   &   SLAPEN

HAVENSTRAAT 8
ZUIDHORN € 198.000,00

Een bijzonder royaal uitgebouwd en 
uitstekend onderhouden half vrij staand 
woonhuis met een fraaie serre kamer en 
een ruime woonkeuken, 5 slaapkamers en 
een grote tuin op het zuiden met achterom. 
Perceelgrootte 682 m2.

Steenhuis Makelaars Zuidhorn
Hooiweg 4a

9801 AJ Zuidhorn
(0594) 500020

zuidhorn@steenhuis.nl
www.steenhuis.nl
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Konijnen entweek
week 11: van 14 tot en met 18 maart

Voor alle gezonde konijnen ouder dan 5 weken
Tegen myxomatose en VHD1

Wij vaccineren uitsluitend op afspraak
Indien aanwezig vaccinatieboekje meenemen.

Kijk voor meer informatie op onze website!

GRATIS in bruikleen:
■ Elec. verticuteermachine
(reserveren) bij Hummel Tuin-
totaal, telefoon 0594 540 751
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Autobedrijf Pijpker
Noordhorn, Langestraat 22, 0594-507850

www.pijpker.nl

APK écht voor een
vaste lage prijs

W ij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Onze APK is echt ‘all inclusive’ . Wij rekenen geen extra kosten voor 

afmelding of een emissietest. De APK keuring staat los van het onderhoud 

van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden verricht en dus 

ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen 

blijkt te voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om 

de reparatie uit te mogen voeren.

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft

APK € 19.95 geldt voor alle automerken

RECEPT VAN DE WEEK
Stuur uw recept in en win een volle fruittas.

deze is gratis af te halen bij:
Van Esch groente & fruit in Noordhorn

Deze taart is heerlijk en is heel gemakkelijk te maken:

Ingrediënten voor een ronde vorm van 26 cm
Voor de bodem: 250 gram zelfrijzend bakmeel

125 gram havermout
250 gram bruine basterd
200 gram margarine/roomboter

Voor de topping: 4 friszure appels (Elstar/Goudrenet/Groninger Kroon)
1 eetlepel suiker
75 gram gewelde rozijnen
1 theelepel kaneel
2 eetlepels bruine basterd
2 eetlepels custard
1 eetlepel bloem
1 los geklopt ei

Vet de springvorm in en verwarm de oven voor op 140/150 graden.
Margarine/boter in een steelpan langzaam laten smelten en met alle droge in-
grediënten goed mengen. Doe dit in de bakvorm en druk iets aan. Appels schil-
len en in stukjes snijden en met de alle ingrediënten mengen. Verdeel dit over de
bodem en druk iets aan. Voor een grote plaatkoek de ingrediënten verdubbelen
en dan ongeveer 50 minuten de oven.

De volle fruittas deze week is gewonnen door:
Angelique Verkleij, Oldehove

Gefeliciteerd!
1x per jaar verloting dinerbon t.w.v. € 50,-

aangeboden door drukkerij Hekkema
recepten insturen naar info@drukkerijhekkema.nl

Hoofdstraat 35
Zuidhorn

Tel: 0594-699751

Hamsterweken
AH Zuidhorn
0594-504940

Chez Michel, OPEN HUIS
Vrijdag 18 mrt en zaterdag 19 mrt 10.00-17.00 uur

Serviesgoed, oud en nieuw
Sieraden van Riet Pilon

Van Houtenstraat 5, Zuidhorn
h.a.bronsema.michel@gmail.com

Advies vanuit het hart

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

Heeft u nog oude (kapotte)
gouden of zilveren sieraden?

Ze zijn veel geld waard ! !
Kapot, versleten, onbruik-
baar, wij bieden u een
eerlijke sloopprijs.

Gouden en zilveren
sieraden en munten
kopen wij in voor een
samen met u te bepalen
prijs.

Hoofdstraat 12 - Zuidhorn - Tel. 0594 507 642
Heerestraat 64 - Roden - Tel. 050 507 3388
www.gjvanark.nl

HEKKEMA VOOR AL UWDRUKWERK:
info@drukkerijhekkema.nl

TE HUUR:
- Opblaasbare Abraham
- Opblaasbare Sara
- Opblaasbare Ooievaar
(hoogte 4 meter)

TELEFOON 0594-504093

BORN THUISHULP
Hulp nodig bij licht/zwaar 

huishoudelijk werk
Bel of mail BORN THUISHULP

€ 12,50 per uur
born thuishulp@home.nl

tel: 06-13578475
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NIEUW:
3D tuinontwerp

Nieuwsgierig?
Neem contact met ons op
Hummeltuintotaal.nl

GEVRAAGD:
standhouders voor de 

zomermarkt in hoogkerk op 
5 juni van 16.00 tot 20.00 uur
voor opgave of vragen kunt u
mailen naar: kwaliteituithoog-
kerkjaarmarkt@hotmail.com

Huisontruimingen
 Huisontruimingen, 

zolder- , schuuropruimingen
en inboedel opkoop 
De Ritselaar
(deritselaar@ziggo.nl)
tel. 0594-505757 of 
06-30706179

De  Inbouwma n

Z ie  ook www.de inbouwma n.nl

Reparatie van alle merken inbouw- en witgoedapparaten!

0594-591829
06-26875569

* Geen voorrijkosten
* Vakkundige reparatie
* Ook voor vervanging van uw apparatuur!

Handelsweg 8,  Noordhorn
Telefoon 0594 500 444 / 06 558 60 540

E-mail:  jacobs-tuinservice@home. nl
Website: www. jacobs-tuinservice. nl

� ����� �������������� � �� ������� 
0594 503711 / 06 5108 5720 
www.jacksklussenbedrijf.nl 

 
Voor al uw bouw- en onderhoudswerkzaamheden 

in en om het huis 

PLOEGER EN BLAAUW
Al bijna vijf jaar een begrip in de regio, wij zijn gespecialiseerd in

het ontruimen van woningen en bedrijven.
We kopen graag uw: inboedel, schuur, zolder en bedrijfs-

opruiming, we laten het pand veegschoon achter, desgewenst 
verwijderen we ook de vloerbedekking e.d. alles is bespreekbaar.
Jurjen Blaauw 06 237 57 825 | Tonko Ploeger 06 524 08 549

www. ploegerenblaauw. nl

F.G. NIJENHUIS
Div. metaal/reparatie/opknap werkzaamheden.
Div. sloop/opruimwerkzaamheden.
Ook vervoer van grote materialen tot 1500 kg.
Oude metalen/oud ijzer gratis opgehaald.
(geen koel/vrieskasten) Bel vrijbl. 06 25128312

MEUBELMAKERIJ EN MEUBELRESTAURATIES
LIJSTWERK EN MAATKASTEN
Bijna voor alles een oplossing!

André Bolhuis, Touwslagersbaan 28, Noordhorn
Voor bezoek even bellen: 06-49934126

info@andrebolhuis.nl / www.andrebolhuis.nl

Twice
outletkleding

Openingstijden:
di. en do. 09.00-17.00 uur

za. 13.00-17.00 uur
Hoendiep 288, Hoogkerk

(Vierverlaten)

Hoe verdien je een 

GRATIS RIJLES
Kijk op www.robwinkel.nl

voor meer informatie en aanbiedingen
Of bel: 06-13947521 / 0594-506069

De BrocantSTER Cirkel (een kringloop in brocante goe de-
ren) is de 1e donderdag van de maand geopend van 9.00
tot 15.00 uur. De opbrengst hiervan gaat naar de Voedsel -
bank! De Gast 82 - 9801 AH Zuidhorn - 0594-502074

Kaakheem 6
9831 RC Aduard
Tel.: 06 - 51081754

Dakdekkersbedrijf W. Vondeling
06 - 218 869 46

www.willemvondeling.nl

Gerda’s Pedicuresalon
Voor een pedicurebehandeling
en/of  voetreflexmassage

Bel of  mail mij voor een afspraak:
06 50 28 55 90
gerdaspedicuresalon@gmail.com
Gerda Hoeve-Zanting
De Klief  10 - 9843 CJ Grijpskerk

Huidverbetering  Pigment behandeling
Anti Aging Injecties

Microdermabrasie  Mesotherapie
Acne behandeling  Definitieve ontharing

Permanent make-up eyeliners
Permanent make-up wenkbrauwen

Wellness en massage
Bewegingsstudio

Kuzemerweg 21, Oldekerk, Tel. 0594 - 52 88 20
www.skincare-aurora.nl -  www.slenderen.com

2E HANDS:
GELEZEN BOEKEN o.a.:

Roman, Regionaal, Wetenschap,
Oorlog, Hobby, Geschiedenis,
 Literatuur, Kunst, Engels, Duits,
Tuin- en Kookboeken enz. enz.
Boekenschuur, Jellemaweg 41,
Zuidhorn. Tel. 0594-659631
Open: vr. 13-17; za. 13-17 u.

Kerkje Harkema
Den Ham, kerkje Harkema is weer open vanaf 1 april tot 1 okto-
ber. Vanaf woensdag 1 april is er een expositie van Mello Wit te
bewonderen. Ook op Paasmaandag zijn we open, vanaf 12.00 u.
Voor info. 0594-212541 of www.kerkjeharkema.nl
Openingstijden  zijn wo. t/m vr. van 13.30 - 17.30 u.
Za. & zo. van 11.00 - 17.30 u.
Voor info. 0594-212541 of www.kerkjeharkema.nl.

Fotograferen met telefoon, tablet of camera.
SeniorWeb Leek houdt op vrijdag 3 april van 9.30 tot 11.00 uur een
presentatie in “De Schutse”. Mooie vakantiefoto’s maken met de
telefoon of tablet is nu mogelijk. De foto’s kunnen, indien nodig, na
bewerking direct per sms of email worden verzonden en on line
worden gezet. Vakantieboeken maken. Tevens  worden er tips en
trucs voor gevorderden gegeven. De presentatie wordt gegeven door
Serge Duursma van “Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

PASEN:
PAASPRAISE

zaterdag 4 april. 
De Overtuinen, zuidhorn!
15.00 kinderprogr 4-... jaar met
Matthijs Vlaardingenbroek
19.30 Gor Khatchikyan, 
drama en band. 
www.paaspraisezuidhorn.nl

TE KOOP:
Hardhouten palen 60x60,

lengtes o.a.: 2.00-2.40-2.70-3.00
m. á €3,25 p/m1 incl. btw 
Houthandel Miedema BV
Westerhorneweg 36, Lutjegast,
tel. 0594-249149 Openingstijden:
ma.-vr. 08.00-17.00 uur; 
za. 09.00-12.00 uur.

Samenkomst maranatha 
gemeente Zuidhorn
5 april dhr. P. de Vries
12 april dhr. R. Kuipers
Plaats; Kindercentrum SKSG,
Hooiweg 3 te Zuidhorn.
aanvang:10.00 uur

TE HUUR:
- Opblaasbare Abraham
- Opblaasbare Sara
- Opblaasbare Ooievaar
(hoogte 4 meter)

TELEFOON 0594-504093
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Zie voor Lespakketten
onze website

www.rijschoolhoman.nl

STEENSCHOTTEN 
Nodig? 

Wij bezorgen gratis 
binnen de regio.

Afhalen op afspraak.
Jakob Blaauw.

tel: 06-360 93 826

NIEUW:
3D tuinontwerp

Nieuwsgierig?
Neem contact met ons op
Hummeltuintotaal.nl

GEVRAAGD:
standhouders voor de 

zomermarkt in hoogkerk op 
5 juni van 16.00 tot 20.00 uur
voor opgave of vragen kunt u
mailen naar: kwaliteituithoog-
kerkjaarmarkt@hotmail.com

Huisontruimingen
 Huisontruimingen, 

zolder- , schuuropruimingen
en inboedel opkoop 
De Ritselaar
(deritselaar@ziggo.nl)
tel. 0594-505757 of 
06-30706179

De  Inbouwma n

Z ie  ook www.de inbouwma n.nl

Reparatie van alle merken inbouw- en witgoedapparaten!

0594-591829
06-26875569

* Geen voorrijkosten
* Vakkundige reparatie
* Ook voor vervanging van uw apparatuur!

Handelsweg 8,  Noordhorn
Telefoon 0594 500 444 / 06 558 60 540

E-mail:  jacobs-tuinservice@home. nl
Website: www. jacobs-tuinservice. nl

� ����� �������������� � �� ������� 
0594 503711 / 06 5108 5720 
www.jacksklussenbedrijf.nl 

 
Voor al uw bouw- en onderhoudswerkzaamheden 

in en om het huis 

PLOEGER EN BLAAUW
Al bijna vijf jaar een begrip in de regio, wij zijn gespecialiseerd in

het ontruimen van woningen en bedrijven.
We kopen graag uw: inboedel, schuur, zolder en bedrijfs-

opruiming, we laten het pand veegschoon achter, desgewenst 
verwijderen we ook de vloerbedekking e.d. alles is bespreekbaar.
Jurjen Blaauw 06 237 57 825 | Tonko Ploeger 06 524 08 549

www. ploegerenblaauw. nl

F.G. NIJENHUIS
Div. metaal/reparatie/opknap werkzaamheden.
Div. sloop/opruimwerkzaamheden.
Ook vervoer van grote materialen tot 1500 kg.
Oude metalen/oud ijzer gratis opgehaald.
(geen koel/vrieskasten) Bel vrijbl. 06 25128312

MEUBELMAKERIJ EN MEUBELRESTAURATIES
LIJSTWERK EN MAATKASTEN
Bijna voor alles een oplossing!

André Bolhuis, Touwslagersbaan 28, Noordhorn
Voor bezoek even bellen: 06-49934126

info@andrebolhuis.nl / www.andrebolhuis.nl

Twice
outletkleding

Openingstijden:
di. en do. 09.00-17.00 uur

za. 13.00-17.00 uur
Hoendiep 288, Hoogkerk

(Vierverlaten)

Hoe verdien je een 

GRATIS RIJLES
Kijk op www.robwinkel.nl

voor meer informatie en aanbiedingen
Of bel: 06-13947521 / 0594-506069

De BrocantSTER Cirkel (een kringloop in brocante goe de-
ren) is de 1e donderdag van de maand geopend van 9.00
tot 15.00 uur. De opbrengst hiervan gaat naar de Voedsel -
bank! De Gast 82 - 9801 AH Zuidhorn - 0594-502074

Kaakheem 6
9831 RC Aduard
Tel.: 06 - 51081754

Dakdekkersbedrijf W. Vondeling
06 - 218 869 46

www.willemvondeling.nl

Gerda’s Pedicuresalon
Voor een pedicurebehandeling
en/of  voetreflexmassage

Bel of  mail mij voor een afspraak:
06 50 28 55 90
gerdaspedicuresalon@gmail.com
Gerda Hoeve-Zanting
De Klief  10 - 9843 CJ Grijpskerk

Huidverbetering  Pigment behandeling
Anti Aging Injecties

Microdermabrasie  Mesotherapie
Acne behandeling  Definitieve ontharing

Permanent make-up eyeliners
Permanent make-up wenkbrauwen

Wellness en massage
Bewegingsstudio

Kuzemerweg 21, Oldekerk, Tel. 0594 - 52 88 20
www.skincare-aurora.nl -  www.slenderen.com

2E HANDS:
GELEZEN BOEKEN o.a.:

Roman, Regionaal, Wetenschap,
Oorlog, Hobby, Geschiedenis,
 Literatuur, Kunst, Engels, Duits,
Tuin- en Kookboeken enz. enz.
Boekenschuur, Jellemaweg 41,
Zuidhorn. Tel. 0594-659631
Open: vr. 13-17; za. 13-17 u.

Kerkje Harkema
Den Ham, kerkje Harkema is weer open vanaf 1 april tot 1 okto-
ber. Vanaf woensdag 1 april is er een expositie van Mello Wit te
bewonderen. Ook op Paasmaandag zijn we open, vanaf 12.00 u.
Voor info. 0594-212541 of www.kerkjeharkema.nl
Openingstijden  zijn wo. t/m vr. van 13.30 - 17.30 u.
Za. & zo. van 11.00 - 17.30 u.
Voor info. 0594-212541 of www.kerkjeharkema.nl.

Fotograferen met telefoon, tablet of camera.
SeniorWeb Leek houdt op vrijdag 3 april van 9.30 tot 11.00 uur een
presentatie in “De Schutse”. Mooie vakantiefoto’s maken met de
telefoon of tablet is nu mogelijk. De foto’s kunnen, indien nodig, na
bewerking direct per sms of email worden verzonden en on line
worden gezet. Vakantieboeken maken. Tevens  worden er tips en
trucs voor gevorderden gegeven. De presentatie wordt gegeven door
Serge Duursma van “Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

PASEN:
PAASPRAISE

zaterdag 4 april. 
De Overtuinen, zuidhorn!
15.00 kinderprogr 4-... jaar met
Matthijs Vlaardingenbroek
19.30 Gor Khatchikyan, 
drama en band. 
www.paaspraisezuidhorn.nl

TE KOOP:
Hardhouten palen 60x60,

lengtes o.a.: 2.00-2.40-2.70-3.00
m. á €3,25 p/m1 incl. btw 
Houthandel Miedema BV
Westerhorneweg 36, Lutjegast,
tel. 0594-249149 Openingstijden:
ma.-vr. 08.00-17.00 uur; 
za. 09.00-12.00 uur.

Samenkomst maranatha 
gemeente Zuidhorn
5 april dhr. P. de Vries
12 april dhr. R. Kuipers
Plaats; Kindercentrum SKSG,
Hooiweg 3 te Zuidhorn.
aanvang:10.00 uur

TE HUUR:
- Opblaasbare Abraham
- Opblaasbare Sara
- Opblaasbare Ooievaar
(hoogte 4 meter)

TELEFOON 0594-504093
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Groninger:     € 49,-          € 79,-
Nederlandse:     € 15,-            € 32,50
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Praam 2, 9801 MN Zuidhorn | tel.: 0594-529117
info@gcreiding.nl www.gcreiding.nl

WIMPELS

VLAGGEN

                            175 cm      300 cm
Nederlandse:   € 29,-           € 39,-
Groninger:       € 29,-           € 39,-
Friese:           ---           € 39,-
Oranje:          € 14,-          € 19,-

Banieren & andere maten 
op aanvraag

Uit voorraad leverbaar

barbequefeestjes.nl

A

B

SVW_127_bannier BBQ-B_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

SVW_127_CeCpre010_Banier-vlag-beachvlag_18jan19

Alles in één keer goed verzorgd voor de barbeque

barbequefeestjes.nl

SVW_127_bannier BBQ-B_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

Met elkaar genieten van het lekkerste BBQ-vlees

T 0594 - 51 61 00  www.afmanleek.nl

Afman 
maakt het 

Af man!
sinds
1886

P

 www.gerdaspedicuresalon.nl of

Grind Import Noord b.v. 
Basalt split, Boomschors 

Schelpen, Grind.
Afgehaald in Aduard

www.grindimportnoord.nl

ROB WINKEL, PERSOONLIJK EN GOED!
Voor meer informatie en aanbiedingen kijk 

op www.robwinkel.nl 
of bel: 06-13947521 / 0594-506069

ROB WINKEL, PERSOONLIJK EN GOED!
Voor meer informatie en aanbiedingen kijk 

op www.robwinkel.nl 
of bel: 06-13947521 / 0594-506069

Ongediertebestrijding
Matter 

info: 0594-503005

WESPEN ?

WONING ONTRUIMING 
   INBOEDEL OPKOOP 

Ploeger en Blaauw is al jaren gespecialiceerd in het                                                 
ontruimen en opkopen van inboedels, schuren, 

zolders en bedrijfsruimten.(alles is bespreekbaar)
Jurjen Blaauw 06-237 57825.

www.ploegerenblaauw.nl

tilmanparket@hotmail.nl

OOK VOOR PARKET- EN PVC VLOERENOOK VOOR PARKET- EN PVC VLOEREN

Tilman

Jan Tilman

TE HUUR
Nieuwe geïsoleerde bedrijfsruimte. 
Begane grond 5 x 15 (75 m²) oppervlakte,

4 meter hoog.
1e verdieping  75 m² en 2.70 meter hoog, 

90 m² verhard  buiten terrein. 
Met overhead deur.

€ 55,= /m² per jaar excl. water/ gas en elektra
Info: 06-55336471 of fre@bouwbedrijfkooi.nl

GEVRAAGD:
    Hulp in de huishouding, 
3 uur per week in overleg.
Telefoon: 06 - 14478943

GRATIS in bruikleen:
    Trilplaat en stenenknipper
www.hummeltuintotaal.nl

iedere vrijdagavond  van 
19.30 - 20.00 uur

STILTEBIJEENKOMST 
in Dorpskerk  Jellemaweg 

in Zuidhorn.

GRATIS in bruikleen:
    Trilplaat en stenenknipper
www.hummeltuintotaal.nl

Wil je buiten sporten/hardlopen
om af te vallen, maar zie je er 
tegenop om te beginnen of om 
alleen te gaan?
Ik wil je helpen opstarten.                                                 
Samen is het net even iets 
makkelijker. 
Bel me gerust voor een afspraak.      

Tel; 06-25102400Groetjes Talitha   Tel; 06-25102400

Wil je buiten sporten/hardlopen

tegenop om te beginnen of om 

Ik wil je helpen opstarten.                                                 

Bel me gerust voor een afspraak.      

Tel; 06-25102400

Ik wil je helpen opstarten.                                                 

      

Tel; 06-25102400

TUINONDERHOUD:
    Voor het betere groen- en 
tuinonderhoud in Zuidhorn en 
het Westerkwartier,
“Arjen’s tuin en klus”
Snoeien doet bloeien.
Ook dakgoten / terras multi
service
Bel gerust: 06-24864988


