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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 Grafisch Centrum Reiding.
E-mail: info@drukkerijhekkema.nl

Inleveren 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).

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 9 | woensdag 2 maart 2016 | week 9 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!

HERBALIFE?
3 dagen proberen? 
Mary Posthumus

Grijpskerk 
06-20682542

Dit
blad is nu ook digitaal te zien op 

www.drukkerijhekkema.nl

INRUIL:
Inruil OUDE bestrating

Wij ruilen uw oude bestrating
in. www.hummeltuintotaal.nl

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

GRATIS in bruikleen:
Trilplaat en stenenknipper

www.hummeltuintotaal.nl

NIEUW:
3D tuinontwerp

Nieuwsgierig?
Neem contact met ons op
Hummeltuintotaal.nl

SK IN CA RE A URORA
•  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.

Let op: zaterdag 5 maart GESLOTEN 
i.v.m. privé omstandigheden.

Brilweg 3, Zuidhorn
0594-500959

U hoort bij ons!    
    

   
  

 h  b  

Zaterdag 5 maart 2016

Zuidhorn-Broekster Boys
Aanvang: 14.30 u

Wedstrijdbal 
aangeboden door: 

Tuincentrum Frank Meester
Noordhorn

V.V. ZUIDHORN
Hoofdsponsoren:

RegioBank
“de Opstal” eetcafé

Huisontruimingen
 Huisontruimingen, 

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

TE KOOP:
Alu ROLSTEIGERS

nieuw/gebruikt ’’TOP WAY’’
Telefoon 0595-52 82 12

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

BORN THUISHULP
Hulp nodig bij licht/zwaar

huishoudelijk werk.
Bel of mail BORN THUISHULP
                   € 12,50 per uur
bornthuishulp@home.nl

 tel.06-13578475

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

GRATIS in bruikleen:
Elec. verticuteermachine

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

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

Samenkomsten Evangelische
Maranathagemeente
Zuidhorn
Plaats: Kindercentrum SKSG,
Hooiweg 3, Zuidhorn
6 maart (H.A.) Rikus Kuipers
13 maart Jaap Spaans
20 maart Henk Koning
27 maart ds. Meinema
Aanvang: 10.00 uur

Christengemeente Zuidhorn
Gomarus College
Brilweg 21a, 9801 GC  Zuidhorn
06 mrt - M. Veldman (H.A.)
Aanvang diensten 10.00 uur
christengemeentezuidhorn.nl

  Tweede paasdag serveren wij een heerlijke 

Paasbrunch
Van 11.00 tot 14.30 uur. 

Prijs per persoon €. 24,95 
 Kinderen van  4 tot 12 jaar €. 10,-

Voor de kinderen zijn er leuke bezigheden 
o.a. paaseieren zoeken in de tuin 

en een groot springkussen.
Reserveren kan via:

Telefoon 0594-502143 
of  mail: Info@balk-zalencentrum.nl

www.balkzuidhorn.nl

Uit eten, ook dat kan in ons 
knusse Restaurant.
Zaterdag 02 april: 

 Slam! On tour

HISTORISCHE KRING ZUIDHORN
Dinsdag 8 maart 2016 zal oud-burgemeester 

Bertus Fennema een lezing houden over 

VERVOER IN VROEGE TIJDEN
Over het vervoer van goederen en mensen middels 

postwagen, schip, tram, trein, bus en auto

Zalencentrum  Balk te Zuidhorn,  aanvang 20.00 uur.

Open Huis Dorpsplein Zonnehuis Oostergast

Donderdag 10 maart 2016 van 15.00-17.00uur
 Gemmastraat 14 te Zuidhorn

U bent welkom een kijkje te nemen bij de activiteiten, de 
huiskamer van Oranje, de groepsbegeleiding voor thuiswonenden 
(óók zonder indicatie), het activiteitencentrum, Zonnehuis Thuis, 

de Huiskamer van Oranje en het winkeltje.
 Onder het genot van een high tea.

TE KOOP:
Elke zaterdag verkoop van:

Brocante, stoer, landelijk.
2e hands boeken.
Strooizout 25 kg  € 5,-
Klei aardappelen 10 kg € 7,-
www.desnuffelschuur-enumatil.nl
Dorpsstraat 26, Enumatil
Open van 10.00 tot 16.00 uur

Grind Import Noord b.v.
Basalt split, Boomschors

Schelpen, Grind.
Afgehaald in Aduard

www.grindimportnoord.nl

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.

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

80 ste jaargang  |  nummer  29|  dinsdag  22 september 2020   |  week 39 oplage 12.500 exemplaren                                         Voor klachten over de bezorging:  telefoon : 0598 63 17 17   

Vraag over
huurrecht?

www.meerburgmok.nl
Neem contact op met onze huurrecht specialisten

Assen
Stationstraat 9
9401 KV Assen
0592 201 031

Groningen
Westersingel 49
9718 CE Groningen
050 318 52 86

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

Neem contact met ons op voor 
onafhankelijk hypotheekadvies 

en de scherpste rentes!

ONs assOrtimeNt

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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(Dit geldt niet voor rubrieksadvertenties zoals te koop,
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voor al onze producten kijk op www.schuiling.nl
L U X A F L E X !

 LEEK 0594 641371 PEIZE 050 5032195 ZUIDHORN 0594 502509

Hooiweg 8, Zuidhorn                 
www.healthcentrezuidhorn.nl

SeniorenFit
Groepstraining

0594 - 506 113 

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

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

Brilweg 3   9801 GC  Zuidhorn   Tel: 0594-500 959
www.hoorcentrumwesterkwartier.nl
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Een stralende 
WITTE lach? 

Kijk op: 
stralendelachzuidhorn.com
VEILIG en EFFECTIEF!
Tandartsenpraktijk 

Kieskeurig
Hooiweg 4 Zuidhorn

Per direct! 
Opslagruimte te huur
Ruime loodsen te huur aan de Transportweg 

te Noordhorn. Opslag, werk, hobby etc.
Vanaf 40 m2. Met eigen toegang
Interesse? Van Regteren Verhuur

06-55 83 88 94

Workshop Placemat maken, de techniek is versneden vierkanten, diverse 
kleuren. Op dinsdagmiddag 29 september en 6 oktober vanaf half 2 tot 4 uur. 
Kosten € 10,00 voor materiaal 2 placemats. U maakt 1 placemat en materiaal 
voor de 2e . Opgave  bij Quiltatelier Ridder Bloemersmastraat 47 Niekerk. Tel. 
0594502615 of email : margrieta69@aol.com. Tevens uw adres voor mooie 
Quiltstoffen en benodigdheden. 

 

Zou u deze advertentie willen plaatsen,  met foto, ongeveer ter grootte van de 
adv. Reiding rijschool met vr .groet Margriet Ridder. 

 

Workshop Placemat maken, de techniek is 
versneden vierkanten, diverse kleuren. Op dinsdag-
middag 29 september en 6 oktober vanaf half 2 tot 
4 uur. Kosten € 10,00 voor materiaal 2 placemats. 
U maakt 1 placemat en materiaal voor de 2e . 
Opgave bij Quiltatelier Ridder
Bloemersmastraat 47, Niekerk. 

Workshop Placemat maken, de techniek is versneden vierkanten, diverse 
kleuren. Op dinsdagmiddag 29 september en 6 oktober vanaf half 2 tot 4 uur. 
Kosten € 10,00 voor materiaal 2 placemats. U maakt 1 placemat en materiaal 
voor de 2e . Opgave  bij Quiltatelier Ridder Bloemersmastraat 47 Niekerk. Tel. 
0594502615 of email : margrieta69@aol.com. Tevens uw adres voor mooie 
Quiltstoffen en benodigdheden. 

 

Zou u deze advertentie willen plaatsen,  met foto, ongeveer ter grootte van de 
adv. Reiding rijschool met vr .groet Margriet Ridder. 

 

Tevens uw adres voor mooie 
Quiltstoffen en benodigdheden.

Tel. 0594502615 of
email: margrieta69@aol.com 

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

DIVERSEN:
    KINDERYOGASTUDIO 
Ali Bolt, Handelsweg 8c in 
Noordhorn. Voor meer info, 
kunt u een mail sturen naar: 
A.boltkuis@gmail.com

Ongediertebestrijding
Matter 

info: 0594-503005

WESPEN ?

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

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



Puzzel
Het taartje (6 pers.) is af te halen bij:

Bakkerij Smit in Kommerzijl
Oplossing sturen naar

        puzzel@zakendieuwaandachtvragen.nl 

Oplossing puzzel vorige editie:
Onderdoorgang Oostergast-Julianalaan 

Zuidhorn
 taartje gewonnen door:

Chris van der VeerChris van der Veer
Gefeliciteerd!

FOTOPUZZEL WESTERKWARTIER

Waar zie je deze
dierenweide en
hoe heet het??

Groente en Fruit aanbiedingen voor vrijd. 25 sept

1  |     

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

VAKER KALIUMHOUDENDE ZOUTVERVANGER

AL MEER DAN 25 JAAR KWALITEIT

Barbequefeestjes.nl 

10 kilo Bildtstar 6,98
1 kilo Andijvie 1,39
½ kilo Hutspot 1,29

12 Mandarijnen 2,98
Holl Conference of Doyenne peren 1 kilo 1,49

Vanaf Donderdag ligt ons 
Longhornvlees weer in de toonbank!

100 gram Pastrami 1,99
4 Kerrieburgers 3,98

4 runderworstjes 3,98
Woensdag gehaktdag#Regionaalvlees#Lamsvlees

#Kalfsvlees#Longhorn#
Donderdags van 11.45 tot 12.15 uur warme gegrilde Kippenbouten 1,35 p/st

We hebben ook weer Dijkman zoete appels en Giezer wildeman stoofperen!

   DONDERDAG:
Alle gewone broden voor ....................................
Meergranen / donkere broden.................................

Drentse bol ...............................................................
Roggebol  ...............................................................
Boerencake ............................................................
Appeltopper ...........................................................

Groente en Fruithal
Aduard 

050 - 403 0952 

Overtuinen 7A 
Zuidhorn
0594 - 502048

1,65
2,25

DONDERDAG-VRIJDAG EN ZATERDAG:
3,50
1,95
3,50
1,25

Kamphuis Verswinkel 
Noordhorn

0594 - 500413
Iedere dinsdag Brooddag! 

Dorpstraat 23
Kommerzijl
0594 - 212400

Kruidenierswaren:

Kerkpad 11, Oldehove - 0594-699 488

Vers van de streek,
 voor de streek!

DEZE WEEK VANAF DONDERDAG 24 SEPT. IN DE ACTIE:

Jan Vers Pizzadeeg met Tomatensaus    2e halve prijs 
Hoogland Gerookte Noorse Zalm  ...   2e halve prijs
Gulden Krakeling Gevulde Koeken   .  1+1 gratis
Peijnenburg Luxe Koek Rozijn  ...........  1+1 gratis
Lotus Mini Madeleine Aap 7 stuks  .....  1+1 gratis
Dubbel Friss  .................................. pak 1,5ltr  2e halve prijs
Lays Chips Joppie of Cheese Union  225 gr  2e halve prijs
Grand Sud Wijnen div. soorten   .............. fles 1ltr  4,49
Westmalle Tripel of Dubbel ,   ............  2+1 gratis
Warsteiner of Palm Speciale  ........blik 6x33cl   4,99
Brand 24x30cl of Palm 24x25cl   ........................   11,99

Najaars Broodje  ..............................................   2,25
Roombroodje  ....................................................   1,10
Extra Weekend Actie:
Oldehoofster Lange   ........................... 2 stuks  1,49

Weekend actie (vrijdag en zaterdag) 

Maandag brooddag:
bruin wit en fijn volkoren .................  1,90
Donderdag brooddag: 
klooster, waldkorn, vikorn ................  2,25

Slager en Zuivel
Den Eelder Boeren Kefir   ............... pak 1ltr  0,99
Zuivelmand Karnedrank framboos fles 1ltr  1,99
Rollade Lapjes    .................................100 gram  0,99
Houthakkers Steaks   ......................100 gram  1,29
Kipfilet   .....................................................100 gram  0,99

Bildstar vd Groningse Klei  ................... netzak 10 kg  5,99
Bloemkool van Bakker Munnekezijl   ........  per stuk  1,29
Mooie Verse Prei  ..............................  500 gram  0,75
Verse Spinazie  ................................ zak 450 gram  0,99
Pompoenen van Bakker Munnekezijl   .....  per stuk  1,29
Zoetzure Satsuma Mandarijnen  .  500 gram  0,99

Groente en fruit

Verder nog vele andere aanbiedingen in de winkel!

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
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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
    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.
 

DIVERSEN:

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

Bel of sms 06-20682542
Mary Posthumus, Herba4All

Onafh.Herbalife Member

TE HUUR GEVRAAGD
Studente, 24 jaar. 
Ik ben op zoek naar een appartement 
of een kleine woning.
(Hoeft niet in de stad Groningen zelf.)
Wanneer je iets voor mij hebt of iets 
weet bel me dan op:
0594-529117 

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

OUD GOUD EN ZILVER, WIJ BIEDEN U EEN 
EERLIJKE, ACTUELE SLOOPPRIJS!!

Wij doen u 
direct  een bod 
en betalen
direct contant 
uit.

20% BONUS als u zich laat 
uitbetalen in WAARDEBONNEN
van onze winkel.

WAT VERSTAAN WE ONDER OUD GOUD?
Oud goud is een heel breed begrip. Eigenlijk alles wat goud is en 
niet meer wordt gebruikt of gedragen verstaan we onder oud goud.
Dit kan werkelijk van alles zijn

HOEVEEL IS MIJN 
OUD GOUD WAARD? 
De waarde van oud 
goud is afhankelijk 
van welk goudgehalte
(karaat) het sieraad of 
voorwerp is. Het karaat
goud kunnen we achter-
halen door de goudmerkjes
(keurtekens) te bekijken. 
De prijs van goud wordt 
berekend aan de hand 
van de actuele goudprijs.

OUD GOUD VERKOPEN 
IS NU AANTREKKELIJK 
VOOR U, DE KOERS IS 
HOOG
Heeft u thuis ook oud goud
dat misschien al jaren 
in de kast ligt en waar u 
niets meer mee doet? 
Wij kunnen het oude 
goud gratis en vrijblijvend
voor u taxeren.

De koers kan per 
uur veranderen.
Wij bepalen de
prijs  op het moment
van inname en is 
dus altijd actueel.

WAT KUNT U NOG MEER 
AAN ONS VERKOPEN?
U kunt bij ons uw zilver 
verkopen, munten verkopen, 
diamanten verkopen, zilver 
bestek verkopen, oud goud
verkopen, horloge verkopen
maar ook oude gouden
tanden. Ook kunt u uw 
beleggingsmunten en baren 
aan ons verkopen.
 

Hoofdstraat 12, Zuidhorn -Tel 0594 - 507 642
www.gjvanark.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
biefburgers, 5 stuks  .....................................  3,99
rolladeburgers, 5 stuks  ........................  3,99
herfstburgers, 5 stuks..............................  3,99

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

Al 25 jaar gewoon een goeie Slager

DE GEHELE WEEK
ROLLADELAPJES KILO 7,99

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

Donderdag - Vrijdag - Zaterdag
biefstuk, 3 stuks ............................................  6,99
Tommy chicken, 100 gram  ......  1,49
cowboy vlees 100 gram ...................  2,49

Vleeswaren
schouderham, gebraden gehakt en 
palingworst,  samen 300 gram voor 
maar .....................................................................................  2,99

KWF Zuidhorn zet jubilarissen in het zonnetje. 
De KWF is blij met trouwe collectanten.  
De jubilarissen zijn ook dit jaar weer in het zonnetje 
gezet:
• Mevr. De Jager en mevr. Mechielsen collecteren
  beide al meer dan 12,5 jaar. 
• Mevr. Vast al meer dan 25 jaar en 
• Mevr. Brilstra nam na 40 jaar afscheid. 
  Alle dames kregen een bloemetje en een 
  onderscheiding. 
Door de corona-maatregel van anderhalve meter, 
konden we helaas geen groepsfoto nemen. 

Vlaggen en Wimpels
Uit vooraad leverbaar

 

                         100/150     150/225
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

Dakdekkersbedrijf W. Vondeling
06 - 218 869 46

www.willemvondeling.nl



Geknipt bij 
Jennifer

De allround kapster 
bij u thuis

06 – 51027034
            gekniptbijjennifer

 ✉ gekniptbijjennifer@outlook.com

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

Stamppot met spruitjes, spek, ui, 
champignons, rookworst en
Ingredienten 4 personen
300 g aardappels
200g spruitjes
100 g spekreepjes 
1 ui gesnipperd
2 t knoflook geperst
1 doosje kastanje champignons
1/2 rookworst 
1 gerookte kipfilet

Voorbereiding
Kook de geschilde aardappels en maak er een puree van. 
Kook de spruitjes gaar. 
Verwarm de rookworst 20 minuten in warm water.
Snipper de ui en pers de teentjes knoflook uit. 
Snij de champignons in blokjes de kipfilet in kleine stukjes.

Bereidingswijze
Bak de spekreepjes in de wok krokant. 
Doe de ui en knoflook erbij, bak deze glazig. 
De kipfilet toevoegen en nog even roerbakken.
Voeg de champignons, de gare spruitjes en de
rookworst in halve plakjes gesneden toe. 
Roerbak dit nog even.
Spatel de puree door het wokgerecht, zodat het een grof 
karakter blijft houden en niet fijn gestampt is.

Serveertips
Lekker met zelf gemaakte jus.
Nog wat extra rookworst of sla- of blindevinken

1x per jaar verloting dinerbon t.w.v. € 50,-
aangeboden door drukkerij Hekkema

recepten insturen naar info@drukkerijhekkema.nl

Huisontruimingen
 Huisontruimingen, 

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

Geknipt bij
Jennifer

De allround kapster
bij u thuis

06 – 51027034
gekniptbijjennifer

gekniptbijjennifer@outlook.com

U w  N V M  m a k e l a a r  v o o r  a a n k o o p  &  v e r k o o p  v a n  o n r o e r e n d e  z a k e n

w w w . a c h t e r h o f m a k e l a a r d i j . n l

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

   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)

VOOR DE KOMENDE TIJD HEBBEN WIJ SPECIALE 
WORKSHOPS GEORGANISEERD  INFO OP ONZE SITE 
DATUMS VOOR DE OPEN INSCHRIJVINGEN ZIJN  
DONDERDAG 11 FEBRUARI VAN 19.30 TOT 22.00 
VRIJDAG          12FEBRUARI VAN 19.30 TOT 22.00 
TEVENS VERZORGEN WIJ OOK WORKSHOPS OP LOCATIE 
EN KUNT U DAGELIJKS BIJ ONS TERECHT VOOR  UW 
CHOCOLADE AANKOOP    

Christengemeente Zuidhorn
Gomarus College
Brilweg 21a, 9801 GC  Zuidhorn
24 jan. P. van Rest
31 jan. F. van Neerbos
Aanvang diensten 10.00 uur
christengemeentezuidhorn.nl

Zaterdag 23 Januari 2016

Zuidhorn-VEV ‘67
Aanvang: 14.30 u

Wedstrijdbal 
aangeboden door: 

SCHUILING wonen en 
slapen Zuidhorn

V.V. ZUIDHORN
Hoofdsponsoren:

RegioBank
“de Opstal” eetcafé

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!
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Maar  ook het juiste adres
voor al uw onderhoud en 
reparaties van uw auto.

Briefpapier Snip.indd   1 18-04-2007   10:19:00

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

Briefpapier Snip.indd   1 18-04-2007   10:19:00

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 

KTB 
Klus & Tuinbedrijf Beekman

• Verbouw
• Afbouw 
• Electra  

Poortkampen 5, 

9801JA, Zuidhorn
Tel: 06 - 30 30 75 75

• Timmerwerk 
• Schilderwerk 
• Onderhoud

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

www.klusentuinbedrijfbeekman.nl

TEL. 050-5515816
www.loonbedrijfhendriks.nl

TEL. 050-5515816
www.loonbedrijfhendriks.nl

Een overlijden, wat nu?
De uitvaartverzorgers van Hulzebus 
helpen u graag met het regelen van de uitvaart,
want afscheid nemen is al moeilijk genoeg.

Uitvaartverzorging Hulzebus
Zuiderweg 191

9744 AD Groningen
050-5251800

www.hulzebus-uitvaartverzorging.nl

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

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

GRATIS in bruikleen:
    Elec. verticuteermachine
(reserveren) bij Hummel Tuintotaal, 
telefoon 0594-540 751

GRATIS in bruikleen:

 

 

 

 

 

 

  
   

  
    

Werkgebied: Zuidhorn / Noordhorn / Aduard (m.u.v. bruidjes) 
 

Dienke Havinga-Sloot 
Tel.  06 - 83695188  
www.kapsterdienke.nl                      
 

- Knippen                                                                          
- Kleuren  
- Omvormen   
- Bruids- / Feestkapsels & Make-up 
- Wenkbrauwen epileren / verven
    
 
 

Kapster & Visagiste bij u of mij thuis 
 

boomverzorging

hout van uw boom

wij snoeien, kappen, knotten, 
planten aan en verkopen  

haardhout en snippers

06 12 22 01 33

Kor Stelma
kor@tamariskboomverzorging.nl

www.tamariskboomverzorging.nl

K

z o n w e r i n
 g

KIKSTRA

 BUITENZONWERING · LAMELDAKEN · HORREN 
TERRASOVERKAPPINGEN · BINNENZONWERING 

NOORDHORN
Showroom: Handelsweg 8M Noordhorn

0594-851050 kikstrazonwering.nl  06-83193643

Bouwbedrijf Eldering BV
U.T. Delfiaweg 17
9745 EN Groningen

T   050 - 55 66 433
E  info@bouwbedrijfeldering.nl
I   www.bouwbedrijfeldering.nl

KWALITEIT, VAKMANSCHAP 
EN HELDERE AFSPRAKEN!

Al 125 jaar vertrouwd!

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE EN RESTAURATIE
SCHADEHERSTEL
BEDRIJFSPANDEN
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
UIT EIGEN WERKPLAATS

ZWEMLESOPGAVE 
ook online: www.eekeburen.nl

Ook het zwembad o.a voor: 
Bootcamp on water, Therapie-reumazwemmen, 

Aquajogging, Baby-en peuterzwemmen.Eekebuursterweg 1, Oldekerk
www.eekeburen.nl 

SAUNASPORTZAAL ZWEMBAD

Eekebuursterweg 1
9821 PA  Oldekerk
Tel: (0594) 50 33 21

NL 04 RABO 0323 701 302
KvK nr: 02044390

www.eekeburen.nl
info@eekeburen.nl

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

Grind Import Noord b.v. 
Basalt split, Boomschors 

Schelpen, Grind.
Afgehaald in Aduard

www.grindimportnoord.nl

iedere vrijdagavond  van 19.30 - 20.00 uur
STILTEBIJEENKOMST 

in Dorpskerk  Jellemaweg in Zuidhorn.

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

AKTIE GROTE, TRENDY KAMERPLANTEN !

Volg ons op facebook

Handelsweg 6
Noordhorn
telefoon 507125

Volg ons op facebook

Handelsweg 6
Noordhorn
telefoon 507125

WEEKAANBIEDING  !!!
Calathea Orbifolia

Deze plant met prachtige bladtekening 
staat graag op een donkere plek.  Ideaal 
dus om een saai hoekje mee op te vullen!

Goudpalm
Deze makkelijke kamerplant kan zowel op 
een lichte (niet in de felle zon) als op een 
iets donkere plek staan en zorgt voor extra 
luchtzuivering

Potmaat 21 cmPotmaat 21 cm

van 39,95
NU

19,95

NU
15,00

Potmaat 24 cmPotmaat 24 cm

van 24,95

DLE Uitvaartzorg Zuidhorn 
Uitnodiging Algemene ledenvergadering 

 
Het bestuur van DLE Uitvaartzorg Zuidhorn nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse  
      Algemene Ledenvergadering op woensdag 7 oktober 2020 om 19.30 uur  
 in zalencentrum Balk, de Gast 39 te Zuidhorn. 
 
We willen deze ALV coronaproof verzorgen en daarom vragen wij het volgende van u: 
Als u onze ALV wenst te bezoeken, meldt u dan vooraf aan op ons mailadres:  
dle-uitvaartzorg@online.nl U kunt zich ook telefonisch aanmelden op nummer: 06-57135825. 
Dan zorgen wij dat er voldoende veilige zitplaatsen zijn.  
 
Agenda.  
1 Opening 
2 Notulen ledenvergadering van 17 april 2019 
3 Jaarverslag 2019 
4 Financieel verslag 2019 en actuarieel rapport 
5 Verslag kascommissie 
6 Vaststelling contributie en ledenvergoeding 
7 Mededelingen Bestuur  
8 Bestuursverkiezing, aftredend mevrouw B.W. Helder-Scholtens. Zij is statutair niet 

herkiesbaar. Het bestuur draagt mevrouw M.W. Oostenbrug-Drenth voor als nieuw 
bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur tot een half uur voor 
aanvang van de vergadering 

9 Rondvraag 
10  Sluiting 
 
Het bestuur van DLE Uitvaartzorg. 
Zuidhorn. 

 

STEENSCHOTTEN 
Nodig? 

Wij bezorgen gratis 
binnen de regio.

Afhalen op afspraak.
Jakob Blaauw.

tel: 06-360 93 826

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

OPEN H
UIS

12 M
AART 

11.0
0-1

5.0
0 U

UR

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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vv ZUIDHORN
Hoofdsponsor:

Zaterdag 26 september   
ZUIDHORN 1-

MARUM 1
Aanvang 15.00 uur

Wedstrijdbal
 aangeboden door: 

 
 
 
 
 

Woensdag 31 december 2014 
 

is ons kantoor vanaf 12:00 uur gesloten! 
 
 

Donderdag 1 januari 
& 

vrijdag 2 januari 2015 
 

is ons kantoor de hele dag gesloten! 
 

 
 
 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.jaaplukkien.nl www.dhfplanning.nl 

www.lukkienschultinga.nl 

 

 

 

 Wij zijn een bank zonder poespas en gedoe, waar u 
terecht kunt voor sparen, betalen, alles. 
 

 Wij zijn uw bank in de buurt: u vindt ons op de 
bekende plekken, met de bekende gezichten. Wel zo 
vertrouwd.  
 

 Bij ons bent u geen rekeningnummer, maar wordt u 
geholpen door een lokale Zelfstandig Adviseur die u 
kent.  
 

 Of u nu een grote of kleine vraag heeft, en wat uw 
financiële situatie ook is: u kunt altijd even 
binnenlopen voor advies of een kop koffie. 
 

 Ik wil niet bankieren bij een bank met marmeren 
vloeren en mannen in dure pakken. Maar bij een 
nuchtere bank in de buurt.  
 

 Bij ons kunt u kiezen hoe u uw geldzaken regelt: bij 
ons op kantoor, of thuis via internet of mobiele app.  
 

 Wij brengen uw financiële vragen terug tot 
begrijpelijke oplossingen en gewoon goede 
producten.  
 

 Bij ons werken vakmensen, die waarmaken wat ze 
zeggen. 

Vrijdag 25 maart 2016 
(Goede Vrijdag)

is ons kantoor de 
hele dag gesloten!

Hoofdstraat 30a, 9801 BZ Zuidhorn
tel: 0594-500990

Donderdag 5 mei 2016 
(Hemelvaart) 

en vrijdag 6 mei 2016
is ons kantoor de 
hele dag gesloten!

LUKKIEN&SCHULTINGA
VERZEKERINGEN



P

 www.gerdaspedicuresalon.nl of

Klussenbedrijf “Sloot”
Bouw of verbouwplannen?
Neem gerust contact met ons op!
Verbouw en Onderhoud,
Kozijnen, Hout- of Kunststof, 
Badkamers en Sanitair
Tegelwerk en Installatiewerk

06 - 51885235 / 0594 - 507758
www.klussenbedrijfsloot.nl
klussenbedrijfsloot@hetnet.nl 

De vakman voor al uw klussen
- Verbouwingen
- Plaatsen dakramen
- Badkamers / Tegelwerk
- Kozijnen / Deuren afh.
- Aftimm. Zolderkamers
- Kastenwanden enz. enz.

Klussenbedrijf “Sloot”

J. Sloot, Josinalaan 5, 
9801 HP Zuidhorn              www.klussenbedrijfsloot.nl
Tel. 0594-507758 / 06-51885235

De vakman voor al uw klussen
- Verbouwingen
- Plaatsen dakramen
- Badkamers / Tegelwerk
- Kozijnen / Deuren afh.
- Aftimm. Zolderkamers
- Kastenwanden enz. enz.

Klussenbedrijf “Sloot”

J. Sloot, Josinalaan 5, 
9801 HP Zuidhorn              www.klussenbedrijfsloot.nl
Tel. 0594-507758 / 06-51885235
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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 omgaan met 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
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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

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

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

OPEN H
UIS

12 M
AART 

11.0
0-1

5.0
0 U

UR

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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Bouw, verbouw, onderhouds- en 
tegelwerkzaamheden

■ ■
■ ■

■

M.H. Trompstraat 1
9801 EE Zuidhorn
Tel.: 06 - 51081754
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www.richardhoving.nl
info@richardhoving.nl

B R I L M O D E
zuidhorn

B R I L M O D E
                    zuidhorn

www.brilmodezuidhorn.nl

Hoofdstraat 23
Zuidhorn
0594-528288

o.a.
 Porsche Design 
Redbull eyewear

Polaroid
 

30%
korting

op alle
zonnebrillen!

LEZERSTIP 
VOOR ENERGIE-

BESPARING!
KOKEN TOT HET 

KOOKPUNT
DAN GAS UIT !!!

Energie besparen met de 
kookmethode van Pierre 
Wind. Het kan met alles 
wat je in water kookt.
B.v. pasta, groente, ei etc. 
Zodra het gerecht kookt, 
doe je een goed sluitend 
deksel op de pan en het 
gas uit! Houd de normale 
kooktijd aan en zie dat 
je product gaar is als de 
tijd om is.
(Leuk om uit te proberen 
met Pasta)
Overkoken en aanbranden 
worden zo helemaal 
verbannen en het is dus 
hartstikke duurzaam.

VOORMALIGE GEMEENTE ZUIDHORN HAALT 
€ 10792.86 OP VOOR KWF.
Collecteweek ondanks corona succesvol
Zuidhorn, september 2020. Tijdens de KWF collecte-
week is door vrijwilligers maar liefst 10792.86 euro 
opgehaald. In Grijpskerk, Niezijl, Pieterzijl, Visvliet 
€ 2638.11. In Kommerzijl, Lauwerzijl, Niehove, 
Oldehove en Saaksum € 1905.49. En in Briltil, 
Noord- en Zuidhorn € 6249.26 Dankzij deze giften
kan KWF investeren in levensreddend onderzoek en 
de zorg voor de kankerpatiënt. Naast contante 
donaties in de collectebus werd er dit jaar ook veel 
contactloos gegeven: via het scannen van een QR-code 
of via WhatsApp.
Juist nu
“We zijn iedereen heel dankbaar voor hun gift”, zegt 
Anja Wijma, penningmeester van collecteteam Zuidhorn. 
“Juist nu is de steun aan kankerpatiënten hard 
nodig. Onderzoek en zorg mag niet stilvallen. We zijn 
daarom blij dat we toch hebben kunnen collecteren. 
Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een 
bijdrage leveren? Dat kan door online te doneren via 
kwf.nl/collecte 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

• CV Gas Water 
• Dakbedekking Zinkwerk 
• Elektra 
• Warmtepompen 

  
Industrieweg 1-2, 9804 TH Noordhorn Tel: 0594-507462 

       www.buistinstallatietechniek.nl info@buistinstallatietechniek.nl 
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