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Conflict met uw
huurder?
Neem contact op met onze huurrecht specialisten
www.meerburgmok.nl
Groningen
Westersingel 49
9718 CE Groningen
050 318 52 86
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Stationstraat 9
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9401 KV
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0592omstandigheden.
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Wilhelminastraat 23
stamppotfeestjes.nl
OLDEHOVE
- 0594-591776
maakt van elk diner
een lekker feestje
www.schildersbedrijf-schipper.nl

CeCpre010_Banier-vlag-beachvlag_18jan19

SVW_127_banier stamppot-A_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

Huisontruimingen
INRUIL:
Huisontruimingen,
Inruil OUDE bestrating
zolder, schuuropruimingen
Wij ruilen uw oude bestrating
stamppotfeestjes.nl
stamppotfeestjes.nl
en
inboedel
opkoop
in. www.hummeltuintotaal.nl
Kieselklekker
uit lekker
een
uitgebreid
assortiment
Maakt van
diner een
feestje
De Ritselaar
LANA WOLATELIER: GRATIS in bruikleen:
(deritselaar@ziggo.nl)
Handgemaakte vachtkleden,
tel. 0594-505757 of
Trilplaat en stenenknipper
decoratieve
vachtjes
en www.hummeltuintotaal.nl
jding
start
op maandag
1 sep06-30706179
gemaakt
mogelijkwandkleden
geld op te halen
vooruit
stamppotfeestjes.nl
anten
ophalen,
draagt
bij
aan
eigen
atelier
in
Oostwold.
Maakt van elk diner een lekker feestje
n leven Toe
voor
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aan
een warme toevoeging aan het interieur?
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Het atelier is tijdens de Herfstvakantie
• Schoonheidssalon

SVW_127_banier stamppot-B_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

(12-17 oktober) en in de wintermaanden open
• Huidverbetering
t achterlaat
als u niet thuis bent
opdefinitieve
afspraak
(tel.06-23650473).
Of kijk in de
• IPL
ontharing
webwinkel
www.lanawolatelier.nl
• Permanent Make-up
• Bewegingsstudio

voor beginners als voor gevorKuzemerweg 21 Oldekerk 0594 52 88 20
technieken en materialen. Bij
www. skincare-aurora. nl en www. slenderen. com
mgeven.
compositie,
enz.
Tijdens
elke
De praktijk
bevindt
zich in
de Aurora Hoeve, langs het AOC
eigen werk en
naar
dat
van
an- manege Stal de Wijk.
Terra rijden, tegenover
n de cursist ten goede. Tevens
werken opeens veel toegankes van individuele begeleiding.
VERKOCHT O.V.
gmiddag en donderdagavond
en, neemt u dan contact op met
um. Tel 0594 249621

GRATIS in bruikleen:
Elec. verticuteermachine
Wilhelminastraat 23
23
Wilhelminastraat
(reserveren)
bij Hummel TuinOLDEHOVE--0594-591776
0594-591776
OLDEHOVE
totaal, telefoon 0594 540 751
www.schildersbedrijf-schipper.nl
www.schildersbedrijf-schipper.nl
NIEUW:
3D tuinontwerp
HERBALIFE NUTRITION?
Nieuwsgierig?
Start met het 6 dagen
Neem
ons op
Ideaalcontact
Ontbijtmet
Try-Out
Hummeltuintotaal.nl
Bel of sms 06-20682542
Mary Posthumus, Herba4All

bewerkingen
en kleine reparaties.
huishoudelijk
werk.

Onafh.Herbalife Member

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

Kuzemerweg 21 Oldekerk 0594 52 88 20

Kuzemerweg
21 Oldekerk 0594 52 88 20
Bel of mail
BORN THUISHULP
www.skincare-aurora.nl
www.slenderen.com
€
12,50
per
uur
www.skincare-aurora.nl
enenwww.slenderen.com
bornthuishulp@home.nl
De praktijk bevindt zich in de Aurora Hoeve, langs het AOC
Detel.06-13578475
praktijk bevindt zich in de Aurora Hoeve, langs het AOC
Terra rijden, tegenover manege Stal de Wijk.
Terra rijden, tegenover manege Stal de Wijk.
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t
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info@drukkerijhekkema.nl
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www.hummeltuintotaal.nl
www.hummeltuintotaal.nl
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niet niet
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rubrieksadvertenties
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gevraagd
e.d. deze
worden
alleenalleen
bij vooruitbetaling
geplaatst).
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e.d. deze
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U hoort bij ons!
ons!

Ook open op zaterdag
zaterdag
-15.00uur
uur
10.00 -15.00

HERBALIFE?
HERBALIFE?

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

Wij staan garant voor
een tevreden klant!

WONEN
WONEN

LOUPXRAUFI M
L EI NXG! !
dagenproberen?
proberen?
33dagen
MaryPosthumus
Posthumus
Mary
LEEK
LEEK
Grijpskerk
Grijpskerk
06-20682542
06-20682542
voor al onze producten
kijk op www.schuiling.nl

TE KOOP:
Zuidhorn
Brilweg 3, Zuidhorn
Alu ROLSTEIGERS
nieuw/gebruikt ’’TOP WAY’’
0594-500959
0594-500959
Telefoon 0595-52 82 12
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SKIN
CARE
AURORA
SKIN
CARE
AURORA
• Schoonheidssalon
• Schoonheidssalon

Brilweg 3, Zuidhorn
0594-500959
DIVERSEN:
• Huidverbetering
•Oud
Huidverbetering
ijzer en metalen gratis
• IPLdefinitieve
definitieve
ontharing
opgehaald.
Geen koelen
• IPL
ontharing
vrieskasten.
Bel
vrijblijvend,
•
Permanent
Make-up
BORN
THUISHULP
Make-up
F.G.• Permanent
Nijenhuis 06-2512
8312.
•
Bewegingsstudio
Tevens
voor
diverse
metaalHulp
nodig bij licht/zwaar
• Bewegingsstudio
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advertenties
Inleveren
advertenties
uiterlijk
tot tot
GRATIS
ininuiterlijk
bruikleen:
maandagmorgen
10.00
uur.
■
Trilplaat
en
stenenknipper
maandagmorgen
8.00
uur.
■ Trilplaat en stenenknipper

Industrieweg 4 -

Industrieweg
4 -product
Noordhorn
Voor
onze
Noordhorn
Voor
alalonze
producten
Telefoon
0594
- 54 07 51

Voor al onze producten kijk op www.schuiling.nl

PE
PEI

SCHUILING

Gerda’s Pedicuresalon
Pedicuresalon
Voor een
een pedicurebehandeling
pedicurebehandeling
en/of voetreflexmassage
voetreflexmassage

WONEN & SLAPEN

BelLEEK
of
mij
voor
een
0594
PEIZE 050 PEIZE
5032195
ZUIDHORN
0594 502509
Bel
of mail
mail
mij641371
voorLEEK
eenafspraak:
afspraak:
ZUIDHORN
06
50
28
55
90
06 50 28 55 90
gerdaspedicuresalon@gmail.com
BORN THUISHULP
gerdaspedicuresalon@gmail.com
nodig bij licht/zwaar
Dakdekkersbedrijf
W. Vondeling Hulphuishoudelijk
Gerda
Hoeve-Zanting
werk
HERBALIFE?
Gerda Hoeve-Zanting
Bel of mail BORN THUISHULP
Van
Starkenborghkanaal
NZ
37,
9804
PB
Noordhorn
06
218
869
46
Van Starkenborghkanaal NZ 37, 9804 PB Noordhorn
3 dagen
€ 12,50
per uur proberen?

www.willemvondeling.nl

Bouw ,, verbouw
Bouw
verbouw ,,onderhoudsonderhouds-enen
tegelwerkzaamheden
tegelwerkzaamheden

V.V. ZUIDHORN
WONINGONTRUIMING
ONTRUIMING
WONING
Hoofdsponsoren:
INBOEDELOPKOOP
OPKOOP
RegioBank
INBOEDEL

Mary Posthumus
Grijpskerk
06-20682542

born thuishulp@home.nl
tel: 06-13578475

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

Bouwbedrijf
Bouwbedrijf
Bouwservice
Bouwservice

Wilfred
Wilfred v/d
v/dHoek
Hoek

Konijne
Konijne

week
week11:
11:van
van141

“de
Opstal”
eetcaféis al jaren gespecialiceerd in het
Ploeger
en Blaauw
Aduard | 06 22124787
Ploeger
en
Blaauw
is al jaren
in het
Zaterdag
5
maart
Aduard | 06 22124787
ontruimen en 2016
opkopen
vangespecialiceerd
inboedels, schuren,
Voor alle gezonde ko
ontruimen
en
opkopen
van
inboedels,
schuren,
Informatie
voor
de
patiënten
van
huisartsenpraktijk
Meijers:
zolders
en
bedrijfsruimten.(alles
is
bespreekbaar)
Voor alle gezonde
Zuidhorn
Tegen myx
zolders
en-bedrijfsruimten.(alles
is bespreekbaar)
Jurjen Blauw
06-237 57825.Tonko Ploeger
06-524 08549
Tegen m
Jurjen Blauw 06-237
57825.Tonko Ploeger 06-524 08549
Wij vaccineren u
Broekster
Boys
www.ploegerenblaauw.nl
Wij vaccineren
De jaarlijks griepvaccinatie:
www.ploegerenblaauw.nl
Aanvang: 14.30
u

Indien aanwezig va

Wedstrijdbal
Deze
wordt,
elk jaar, gratis aangeboden aan kinderen en volwassenen
Indien
MEUBELMAKERIJ
EN zoals
MEUBELRESTAURATIES
Kijk
vooraanwezig
meer inf
aangeboden door:
MEUBELMAKERIJ
EN
MEUBELRESTAURATIES
Kijk
voor
meer
met
een
verhoogd
risico om ernstig ziek te worden door de griep.
TuincentrumLIJSTWERK
Frank
Meester
EN
MAATKASTEN
Noordhorn
LIJSTWERK
EN MAATKASTEN
Bijna voor alles een oplossing!
Bijna
voor Touwslagersbaan
alles een oplossing!
André Bolhuis,
28, Noordhorn
De
nieuwe pneumokokken
MEUBELMAKERIJ
EN MEUBELRESTAURATIES vaccinatie:
Open Huis Dorpsplein Zonnehuis Oostergast
André Voor
Bolhuis,
Touwslagersbaan
28, Noordhorn
bezoek
even bellen: 06-49934126
Deze wordtLIJSTWERK
dit jaar voor
het eerst gratis aangeboden aan
EN MAATKASTEN
Voor bezoek even bellen:
06-49934126
info@andrebolhuis.nl
/ www.andrebolhuis.nl
mensen
die dit
jaar 73,
74,
75,
76,
78 of 79 jaar worden of zijn geworden.
Bijna
voor
alles
een77,
oplossing!
info@andrebolhuis.nl
/ www.andrebolhuis.nl
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Do uwes klus- en onder houd sbedr ijf voor al uw

klussen in en om het huis.
Vrijbl. offerte, géén
voorrijkosDonderdag
ten. Telefoon 06 21 48 69 46

André Bolhuis, Touwslagersbaan 28, Noordhorn
Voor bezoek even bellen: 06-49934126
info@andrebolhuis.nl / www.andrebolhuis.nl

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

van huisartsenpraktijk Meijers die hiervoor een uitnodiging hebben
WONING ONTRUIMING
ontvangen kunnen zich laten vaccineren:
U bent welkom een kijkje te nemen bij de activiteiten, de
INBOEDEL OPKOOP

Vanaf
huiskamer van Oranje, de groepsbegeleiding voor thuiswonenden
(óók zonder
indicatie), het
activiteitencentrum, Zonnehuis Thuis,
Koekoeksbloem
7, Zuidhorn
de Huiskamer
Oranje en het winkeltje.
Binnen
één week van
verkocht!
Onder het genot van een high tea.

maandag 19 tot en met vrijdag 30
oktober
Ploeger
en Blaauw2020,
is al jaren gespecialiceerd in he
ontruimen
en
opkopen
van inboedels, schuren,
alle werkdagen van 17:00 tot 18:30 uur
zolders en bedrijfsruimten.(alles is bespreekbaar)

(let op: dus na sluitingstijd van de Jurjen
praktijk,
Blauw 06-237 57825.Tonko Ploeger 06-524 08549
Hamsterweken
www.ploegerenblaauw.nl
er is dan in het algemeen minder drukte in ons praktijkgebouw).
Hamsterweken
AH Zuidhorn
Plaats: Huisartsenpraktijk Meijers, Hanckemalaan
1e
te Zuidhorn. TE KOOP:
Samenkomsten Evangelische
TE KOOP:

AH Zuidhorn
Elke zaterdag verkoop van:
Hardhouten palen 60x60,
0594-504940
Brocante, stoer, landelijk.
lengtes o.a.: 2.00-2.40-2.70-3.00
In verband met de corona pandemie verzoeken wij u met klem om het
volgende in acht te nemen:
2e hands boeken.
m. á €3,50 p/m incl. btw
Plaats: Kindercentrum SKSG,
0594-504940
Strooizout 25 kg € 5,- Kom niet vroeger dan 17:00 uur (bent u wel eerder dan 17:00 uur,
wachtMiedema
dan s.v.p.
buiten)
Houthandel
BV
Maranathagemeente
Zuidhorn

IJzersterk in IJzerwerk
bewerkt of onbewerkt
div. soorten en maten

PAARDENBOXEN
in soorten en maten
(naar wens)

HOGEVEEN - DEN HAM

050-4031383 / 06 53728106

boomverzorging
wij snoeien, kappen, knotten,
planten aan en verkopen
haardhout en snippers

Kor Stelma

kor@tamariskboomverzorging.nl
www.tamariskboomverzorging.nl

06 te
12 zien
22 01op
33
Dit blad is ook digitaal
hout van uw
www. drukkerijhekkema.
nlboom
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Hooiweg 3, Zuidhorn
(H.A.)
Rikus
Kuipersafstand van anderen.
6 maart
- Houd
1,5
meter
Een bijzonder royaal uitgebouwd en
HAVENSTRAAT 8
13 -maart
Jaap
Spaans
uitstekend onderhouden half vrijstaand
Maak gebruik
van
een neus-mondmasker.
ZUIDHORN
€
198.000,00
20 maart Henk Koning
woonhuis
metroyaal
een fraaie
serrekamer
Een
bijzonder
uitgebouwd
en en dan
HAVENSTRAAT
8
Indien
het op bepaalde momenten
erg
druk
isvrijkom
27 -maart
ds. Meinema
een ruime woonkeuken,
5half
slaapkamers
en
uitstekend
onderhouden
staand
€ 198.000,00
een grote met
tuin een
op het
zuiden
met
achterom.
Aanvang:
10.00ZUIDHORN
uur
- Bij verkoudheidsof griepverschijnselen
woonhuis
fraaie
serre
kamer
en

GRATIS
in bruikleen:
Westerhornerweg
36, Lutjegast,
tel. 0594-249149 Openingstijden:
■ Elec. verticuteermachine
GRATIS
bruikleen:
ma.-vr.
08.00-17.00
(reserveren)
bijinHummel
Tuin-uur;
za. 09.00-12.00 uur.
■
Elec.
verticuteermachine
op een
moment
totaal,ander
telefoon 0594
540 751 terug.
(reserveren) bij Hummel TuinPerceelgrootte
682 m2. 5 slaapkamers
Tweede paasdag
serveren
wij een
een
ruime woonkeuken,
en heerlijketotaal, telefoon 0594 540 751

en/of
bijNoord
lichaamstemperatuur
boven 37,5º: blijf dan
Grind
Import
b.v.
een grote tuin op het zuiden met achterom.

Klei aardappelen 10 kg € 7,www.desnuffelschuur-enumatil.n
Dorpsstraat 26, Enumatil
Open van 10.00 tot 16.00 uur

thuis!

STILTEBIJEENKOMST
Paasbrunch
het altijd mogelijk
om een afspraak
te maken
om
de
Iedere vrijdagmiddag
is de DORPSKERK,
Jellemaweg,
Zuidhorn

Basalt split, Boomschors
Perceelgrootte 682 m2.
Schelpen, Grind.
Indien
deze
mogelijkheden u niet passen dan is
Afgehaald
in Aduard
www.grindimportnoord.nl
vaccinatie op een ander moment te ontvangen.

STILTEBIJEENKOMST
OPEN
van 14.00 - 17.30 uur .. STILTEBIJEENKOMST van
Iedere- 17.30
vrijdagmiddag
is de
Jellemaweg,
Zuidhorn
17.00
uur: samen
stilDORPSKERK,
zijn om te mediteren,
dromen,
bidOPEN
van 14.00
17.30 uur
.. STILTEBIJEENKOMST
den,
afgewisseld
met- muziek
vrijdag
26 februari a.s. muzikale me-van
17.00 - 17.30
samenBakker
stil zijn
te mediteren,
dromen,
dewerking
dooruur:
Sietske
opom
viool;
voorafgaand
hieraanbidVoor de kinderen zijn er leuke bezigheden
den,uafgewisseld
vrijdag 26enfebruari
a.s. muzikale meeen praatje...
kunt
terecht voormet
eenmuziek
kop koffie/thee
o.a. paaseieren zoeken in de tuin dewerking door Sietske Bakker op viool; voorafgaand hieraan
en een groot springkussen.
kunt u terecht voor een kop koffie/thee en een praatje...
Van 11.00 tot 14.30 uur.
Prijs per persoon €. 24,95
Kinderen van 4 tot 12 jaar €. 10,-

Wij verzoeken u de schriftelijke uitnodiging(en) die u in week 42
HISTORISCHE
KRING
Klooster
pc biedt
aan: ZUIDHORN
(dus vanaf 12 oktober) zult ontvangen mee te nemen en in te

Partij zakelijke hp desktop i5 600 g2
Dinsdagssd250/W10
8 maart 2016
zal oud-burgemeester
pro
leveren bij onze assistentes.
Bertus
een
Dell e5500
nieuwFennema
laptop kost bij
delllezing
€ 1400,-houden over
Reserveren kan via:
nu € 750,- met 2 jaar garantie
Bij aankoop en montage van een
Indien u geen uitnodiging hebt
ontvangen
maar van mening bent wel in aanmerking te
INvanaf
VROEGE
TIJDEN
Veel 14 VERVOER
inch school laptops
€ 250,Telefoon
0594-502143
anti-lekband
ontvangt
u metvan
deze
komen voor een vaccinatie
u dan s.v.p. contact op
de praktijkassistentes.
Hp 23.5 prachtige monitor slechts € 75,Bij met
aankoop
en montage
een
of mail:neemt
Info@balk-zalencentrum.nl

Steenhuis Makelaars Zuidhorn
Over
hetpcvervoer
Klooster
beleefd van
bij u goederen
aanbevolen!en mensen middels
Hooiweg 4a
trein, bus en auto
Tel:postwagen,
0512 841514schip,
of 06 tram,
22202376
9801 AJ Zuidhorn

Zalencentrum Balk te Zuidhorn, aanvang

Steenhuis Makelaars Zuidhorn
(0594) 500020
Hooiweg 4a
20.00 uur.
zuidhorn@steenhuis.nl
9801 AJ Zuidhorn

www.balkzuidhorn.nl

Uit eten, ook dat kan in ons
knusse Restaurant.

bon eenontvangt
binnenband
anti-lekband
u met deze
bonGRATIS*
een binnenband

TE
■ Hardhou

lengtes o.a.:
2.00-2.40-2.7
■ Hard
1 incl. btw
p/mlengtes
o.
Houthandel
2.00-2.40
Westerhorner
p/m1 incl
tel. Houthan
0594-249
ma.-vr.
08.00
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09.00-12.00
tel. 0594ma.-vr. 08
09.00-12.

(kid

wimpers
Kapot,Lash-lift
versleten,
onbruikAcrylnagels
baar, wij bieden
u een
eerlijke sloopprijs.
Tanden bleken

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

ke

DE GEHELE WEEK

RIBKARBONADE
100
GRAM 0,89
GEHELE Donderdag
WEEK - Vrijdag - Zaterdag
DEDEGEHELE
WEEK:
Dinsdag - Woensdag
KILO
€ 5,99
gevuld
filet lapje(met
HAMLAPPEN
GRAM
3, 99salami en
rosbiefburgers,
5BIEFLAPPEN,
stuks
3,99500
...........................

Dinsdag -- Woensdag
woensdag:
Dinsdag
5 stuks ............... 3,99
frikandelrolletjes,
5 stuks . . . . . . . . .3,50
hachee
burgers
5 stuks
3,99
herfstburgers,
biefburgers, 5 stuks
. . ...............................
. . . . . . . 3,50

kebab
burgers
5 stuks
sate burgers,
5 stuks
. . . . .. ... .. .. .. ... .. ..3,50
3,50
5
stuks
. . . .. .. ... .. .. .. ...3,50
sate
burgers
gehaktschnitzels,
stuks
3,50
Woensdag 5gehaktdag
Woensdag:
Woensdag
rundergehakt, kilo
rundergehakt
rundergehakt
met
gratis kruiden ................................... 6,99
kilo++gratis
gratis kruiden
kilo
. . ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .5,99
5,99
gemengdkruiden
gehakt,
kilo
gemengd
gehakt
gemengd
gehakt
met
...................................
5,99
3x 500gratis
gram +kruiden
gratis kruiden.
. . . . . . . 6,99
kilo + gratis kruiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,99
Donderdag
maaltijddag
Donderdag
Donderdag
maaltijddag:
bami
nasi //diverse
diversepangangs
pangangs/
bami///nasi
diverse
bami
pangangs
lasagne
stampotten /en
/ soepen
soepen
lasagne
stampotten
lasagne //stamppotten
soepen

roomkaas)
............ 4 halen = 3 betalen
Donderdagvrijdag- zaterdag:
Donderdag-Vrijdag-Zaterdag
......................................
4,99
kipfilet,
500
gram
5,99
bieflappen
hachee
vlees,500
500gram
gram.. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .4,99
runder
schnitzels,
100
gram
.......
1,49
rodeo steak
. . . .. .. .. .4
entrecote,
3 stuks.
. . .halen
. . . . . =. .3. betalen
. 6,99
gehakt
ballen
(kant en
4,99
droge
worst,
3Vleeswaren
stuks.
. . .klaar)
. . . .4. .st. .. .. .5,99
Vleeswaren:
Vleeswaren
cornedbeef,
100 gram

......................

1,49

schouderham,
gebraden
gebraden
gehakt
varkensrollade,
100, gram ........... 1,99
gehakt,
boterhamworst
schouderham, boterhamworst
1,49
filet 300
american,
samen
gram voor200
maar..gram
. . . . . . ..............
. . . 2,99
samen
300 gram
filet
american
100 gram. . . . . . . . . .1,35
voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,99

B. Seinenstraat 40 - Aduard -

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

Kapster & Visagiste bij u of mij thuis

Alle
voor
. . . help
. . . ik. .je. graag
. . . . problemen
. 1,30
Als broden
hulpverlener
en coach
- Knippen
Meergranenbroden
voormee
. .om
. . te
. .gaan.
. .1,95
op te lossen of -erKleuren
beter
Dienke
Havinga-Sloot
Omvormen
Vikornbrood voor . . . . . . . . . . . . . 1,95

- Bruids- / Feestkapsels & Make-up
Tel. 06 - 83695188
Simone
Olivier • Bernardusweg
17a • 9831 ND Aduard
www.kapsterdienke.nl
- Wenkbrauwen
DONDERDAG
- VRIJDAG EN
ZATERDAG:epileren / verven
06-12529684 • www.praktijkolivier.nl

Werkgebied: Zuidhorn
bruidjes)
Keniabroodje
. ./ Noordhorn
. . . . . . / .Aduard
. . . .(m.u.v.
. . . .1,75
Chococos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,00
tompouce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,60

KKUNSTSTOF GEVELBEKLEDING
KUNSTSTOF KOZIJNEN

Of je nu
houdt van bruin
of
Windveren
Boeidelen
Rabatdelen Goten
wit voor het lekkerste brood
Kozijnen Deuren - Schuifpuien - Terrasdeuren
ga je naar Bakkerij Smit!

Dakkapel renovatie

Telefoon 0594 - 212400

Slagerij en Worstmakerij Gelsema
een goeie
slager
Al 25Gewoon
jaar gewoon
een goeie
Slager
050-4031324

vr

ac
ht

ac

nd

aa

CV Gas Water
Dakbedekking Zinkwerk
Elektra
Warmtepompen

Industrieweg 1-2, 9804 TH Noordhorn Tel: 0594-507462
www.buistinstallatietechniek.nl info@buistinstallatietechniek.nl

Volg o

Handelsw
tele

zakenK die uw aan

eu

BUITENZONWERING · LAMELDAKEN · HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN · BINNENZONWERING

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

DONDERDAG:

•
•
•
•

KIKSTRA
zaken
die uw aan
o

nwerin

NOORDHORN
zaken
die uw aan

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

GroeneveldKozijnen
GRIJPSKERK

0594-697544 - www.groeneveldkozijnen.nl

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

Kamphuis

Christengemeente
Oplossing sturen naar info@drukkerijhekkema.nl
Zuidhorn Verswinkel

Goede vrijda
Bildtstar aardappelen
Paasmaanda
Puzzel van de week:

Gomarus College
Brilweg 21a, 9801 GC Zuidhorn

RC=

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

Van de groninger klei
- Tuinaarde actie
10 kg € 5,50

- Potgrond actie
Elstar appels
GRATIS in bruikleen:
- Alle ecostyle be
Kg €vorige
1.00
Oplossing puzzel
week:
Elec. verticuteermachine
(reserveren) bij Hummel
TuinRANONKEL
Perssinaasappels
totaal, telefoon
0594
540
751 door:voorraad leverb
Taartje
gewonnen
???????
Kg
€ 1,50
Hulp nodig
Gefeliciteerd! Nieuw in onze showtu
Aluminium overkappingen
KamphuisVerswinkel

www.christengemeentezuidhorn.nl

bij licht/zwaar huishoudelijk werk,
verzorging was boodschappen doen,
gezelschap?

blokhutten, verticaal tuini
Bel of mail Born thuishulp!
NOORDERWEG
18 NOORDHORN 0594–500 413
en nog veel meer.

z

Overtuinen 7A
Groente en Fruithal
Zuidhorn
Aduard
0594
- 502048
W07-16 Krant
Zaken
die... 45x64CM.qxp_Opmaak 1 11-02-16 08:50 Pagina 2
050 - 403 0952

zaken die uw aan

ke
n

Kamphuis Verswinkel
Noordhorn
0594 - 500413
Iedere dinsdag Brooddag!

i.v.m goed
koopavond
verschoven n

za
ke

Dorpstraat 23
Kommerzijl
0594 - 212400

2E PAASD

paaseieren zoeken voo
gratis springkussen voo
elly hummel : gratis kruid

z

Suikerbrood groot ................................................. 2,50
Appelmeisje ........................................................... 0,80
Half Mueslibrood .................................................... 1,95

van € 29,95

zaken die uw aan

ke
n

DONDERDAG-VRIJDAG EN ZATERDAG:

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

za

Alle gewone broden voor ..................................... 1,65
Meergranen / donkere broden................................. 2,25

za

Kom vrijblijvend langs.

DONDERDAG:

€ 4,99

w

ke

Schoonheidsbehandelingen
Ze zijn veel geld
waard
!!
Wimperextensions

za

druk en zetfouten voorbehouden

Kerkpad 11, Oldehove - 0594-699 488

Van € 9,99 nu

zaken die uw aan

beautysalon
beautysalon
gouden of zilveren
sieraden?

Verder nog vele andere aanbiedingen in de winkel!

Vers van de streek,
voor de streek!

aa

AAHeeftAlexandra
uAlexandra
nog oude (kapotte)
‘‘ss

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

TUINME

g

Weerribben Bio Griekse Yoghurt ............ 500 ml 2e halve prijs
Almhof Mascarpone Yoghurt div. var. ........... 2e halve prijs
Meester Boeren Achterham .............................. 2e halve prijs
Hachee Vlees ..........................................................................100 gram 1,19
Ribkarbonade ................................................................................100 gram 0,99
Half om Half Rollade ....................................................100 gram 1,25
Herfst Burgers ..............................................................................2 stuks 1,98

za

Easygood Food Kipsaté of Kipsatéstokjes 3 HALEN 1 BETALEN
Unox Knaks, div. soorten .............................. 1+1 gratis
Bolletje Knackebröd div. varianten .......... 1+1 gratis
Lipton Sparkling ................................ 1,5ltr 1+1 gratis
Maaza Guava ........................................... 33cl 1+1 gratis
Alle Yellow Tail Wijnen div. soorten ........fles 750cl 4,99
Tripel Karmeliet tray ......................... 4x33cl 2e halve prijs
Warsteiner blik ....................................... 50cl 2+1 gratis
Bij aankoop van een krat bier 24 flesjes ................................
1 tray blik 6x33cl Grolsch premium of 0,0 .......... GRATIS

info@drukkerijhekkema.nl

Slager en Zuivel

IN LEUKE MAND

Maakt van elk diner een lekker feestje

SVW_127_banier stamppot-B_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

za

Kruidenierswaren:

zaken
VIOLENdie uw aan
ECO

stamppotfeestjes.nl

di

Stoofpeer Kano .......................................................
Herfst Stol ...............................................................

Wilt u ook even op adem komen en een kaars aansteken,
stil zitten en luisterennaar korte tekst en muziek, en
verder niets?U/jij ben van harte uitgenodigd…

Kieselklekker
uit lekker
een uitgebreid
assortiment
Maakt van
diner een
feestje

SVW_127_banier stamppot-B_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

n

Weekend actie (vrijdag en zaterdag)

.............................

B

zaken die uw aan

iedere vrijdagavond van 19.30 - 20.00 uur
STILTEBIJEENKOMST in Dorpskerk
in Zuidhorn.
stamppotfeestjes.nl
stamppotfeestjes.nl

SVW_127_banier stamppot-A_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

di
eu

klooster waldkorn vikorn

SVW_127_banier stamppot-A_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

B

telefoon 507125

n

1 |

............................

n

bruin wit en fijn volkoren

Donderdag brooddag

Verse Spruiten ........................................ 500 gram 0,59
1,90 Zuurkool ............................................. pak 520 gram 0,65
Biologische zuurkool ..................... pak 520 gram 0,75
2,25 Winterpeen ........................................................ kilo 0,75
Verfrissende Kaki Perssimons .............. per stuk 0,49
4,95 Hollandse Kanzi appels .......................... 500 gram 1,29
2,95

ke

Maandag brooddag

maakt van elk diner een lekker feestje

di

Groente en fruit

stamppotfeestjes.nl

SVW_127_CeCpre010_Banier-vlag-beachvlag_18jan19

HEKKEMA
VOOR AL UW
DRUKWERK:

DEZE WEEK VANAF DONDERDAG 8 OKT. IN DE ACTIE:

Bakker

nd

w

Nodig?
Wij bezorgen gratis
binnen de regio.
Afhalen op afspraak.
Jakob Blaauw.
tel: 06-360 93 826

zaken
die
uw
aan
AANBIEDIN

n

za
k

STEENSCHOTTEN

Noorderweg 23 Noordhorn
06-113 611 11

2e PAASDAG OPEN 10

SVW_127_CeCpre010_Banier-vlag-beachvlag_18jan19

eu

Bloemersmastraat 22a, Niekerk 0594 507474

Van vlinders kun je erg genieten. Licht en vrolijk gekleurd vliegen
ze rond de bloemen. Maar welke functie hebben
vlinders
en wat
Volg ons
op facebook
Deze trendy kamerplant heeft
betekenen ze voor de biodiversiteit?Deze opvallende kamerplant met
gekarteld
blad is eenvoudig
te de
prachtige stippen op zijn blad, hij
Op deze en andere vragen gaat
Anthonie
Stip van
Handelsweg
staat het liefst op een lichte plek
Vlinderstichting op woensdagavondverzorgen
8 april en
a.s.staat
in.graag 6op een
halfschaduw/schaduw
plek A naNoordhorn
en wil graag regelmatig water
De lezingenavond wordt georganiseerd
door
de agrarische
telefoon
507125
tuurvereniging Boer&Natuur ZWK en vindt plaats in de Cazemier
* AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VANAF WOENSDAG
Handelsweg
6, Noordhorn,
507125
Boerderij aan de Hoofdstraat
27 in Tolbert.
Vanaf Tel:
19.45
uur staat
Volg
ons
op
facebook
de koffie klaar. De toegang is ook voor niet-leden van de ANV
Boer&Natuur gratis. Wel graagHandelsweg
even per6 mail aanmelden.
TE KOOP:
info@boerennatuurzwk.nl
EIKENHOUTEN WIJNVATEN.
Noordhorn
A

w

En het is weer mandarijnen tijd.

Helden van de velden, vlinders op erf en akker.

di
eu

en

za
k

1 kilo Spruiten 99 cent
10 kilo puike Bildtstar 6,98
Spitskool per stuk 99 ct
Cox appels 1 kilo 1,99
15 pers sinaasappels 3,98

zaken die uw aan

Gewoon
goeie slager
Oplossing puzzel
vorigeeen
editie:
Dorpshuis "de
Rontonde"
Niekerk
B. Seinenstraat
40 in
- Aduard
- 050-403
taartje gewonnen door:
Hennie Vorenkamp
Gefeliciteerd!

NU € 12,00

aa

NU € 7,50

Groente en Fruit aanbiedingen voor vrijd. 9 okt.

Slagerij en Worstmakerij Ge

VAN € 19,95

eu

VAN € 12,95

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

zaken die uw aan

w

di
eu

en

100 gram Bacon 1,29

WIJ GEBRUIKEN STEEDS MINDER ZOUT EN
VAKER KALIUMHOUDENDE ZOUTVERVANGER

A Kwaliteit potm: 21 cm

Wij houden ons aan
alle RIVM
de Thuiszorg
van Zonnehuisgroep Noord voor verpleging,
richtlijnen
zorgen
verzorging
enenhulp
thuis, dag en nacht, vertrouwd dichtbij,
voor
een
veilige
24 uur per dag bereikbaar: 0594 508516
winkelomgeving!
www.zonnehuisgroepnoord.nl

w

di

1 kilo Speklappen 6,98
4 gehaktballen a la Simon 4,98
Mosterd filetlapjes ½ kg 3,98
Er is weer Bonen en
Erwtensoep op voorraad

WEEKAANBIEDING
!!!
Zonnehuis Thuis

di

AL MEER DAN 25 JAAR KWALITEIT

PHILODENDRON XANADU

aa
nd

eu

A Kwaliteit

ac
ht

aa
nd

BEGONIA MACULATA

v

a

a

WEEKAANBIEDING!!

w

Barbequefeestjes.nl

Dinsdag - woensdag:
Donderdag hamburgers 5 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,50 verborgen eieren
paasburgers 5 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . .3,50 biefstuk 3 stuks . . .
. . . . . . . . . . . . . . .3,50
paasballen 5 stuks . . . . Puzzel
boerenmet rollad
Het taartje (6 pers.) is af te halen tommy
bij:
chicken 10
Woensdag:
Bakkerij Smit in Kommerzijl
kilo . . . . . . . .sturen
. . . . . . . . .naar
. .5,99
rundergehaktOplossing
Vlee
puzzel@zakendieuwaandachtvragen.nl
gemengd
gehakt kilo . . . . . . . . . . . . . . . .4,99 boerenachterham
FOTOPUZZEL
WESTERKWARTIER
gebakken biefstu
Donderdag maaltijddag:
100 gram
bami / nasi / diverse pangangsWaar vindtabdijham
je
lasagne / soepen
Uit ons af
deze mooie
fontein? gezinszakpatat m
Donderdag - vrijdag- zaterdag:
frikandellen . . . . .
diverse touwgeknoopte rollades
eierballen p/st . .

Groninger wimpels
bornthuishulp@home.nl Tel. 06 135 78 475
http://bornthuishulp.wix.com/kommerzijl

(ook Friese, Nederlandse, Oranje wimpels)
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Waterontharder Black Edition

KTB

Vanaf 124,95
Poortkampen 5,
9801JA, Zuidhorn
Tel: 06 - 30 30 75 75

Geknipt
bij
Geknipt bij
Jennifer
Jennifer

Klus & Tuinbedrijf Beekman
• Verbouw
• Afbouw
• Electra

Wordt iedere woensdag huis-aan-huis bezorgd in: Zuidhorn,
Noordhorn, Aduard, Den Ham, Saaksum, Garnwerd, Ezinge,
Feerwerd, Grijpskerk, Gaarkeuken, Niezijl, Kommerzijl,
C
Stuur
uwNiehove,
receptOldehove,
in en win
een volle
Lauwerzijl,
Pieterzijl,
Visvliet,
Briltil, fruittas. Dru
Enumatil, Den Horn, deze
Niekerk,
is Oldekerk
gratis afenteomgeving.
halen bij:

• Timmerwerk
• Schilderwerk
• Onderhoud

RECEPT VAN DE WEEK

Van Esch groente & fruit in Noordhorn
Ralph van Raat
Stamppot met spruitjes, spek, ui,
champignons, rookworst en

De
allroundkapster
kapster
De allround
bijuuthuis
thuis
bij

06 –– 51027034
51027034

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

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
Le Sacre du Printemps
1 gerookte kipfilet

gekniptbijjennifer
gekniptbijjennifer

✉ gekniptbijjennifer@outlook.com

www.klusentuinbedrijfbeekman.nl

gekniptbijjennifer@outlook.com

Bluesfeststival in Hotel in ‘t Holt te Zuidhorn
Zaterdag 20 februari 2016 vanaf
20.30
uur
Een overlijden,
wat nu?

Huisontruimingen
De uitvaartverzorgers van Hulzebus
Huisontruimingen,
helpen u graag met het regelen van de uitvaart,
zolder- , schuuropruimingen
want afscheid nemen is al moeilijk genoeg.

Met de band Lou Leeuw & Blues Cowboys
en gastgitarist Hans van Lier
www.waterontharder.eu

SVW_127_CeCpre010_Banier-vlag-beachvlag_18jan19

A
HUISONTRUIMING:

en inboedel opkoop
De Ritselaar
(deritselaar@ziggo.nl)
tel. 0594-505757 of
Uitvaartverzorging
06-30706179 Hulzebus

ǁǁǁ
Voorbereiding
Vrijdag 16 oktober 2020 21:15 – 22:15 uur
Kook de
geschilde aardappels en maak er een puree van.
entree € 20
Kook de spruitjes gaar.
Wilhelminastraat 23
- 0594-591776
Verwarmreserveren
de rookworst
20 OLDEHOVE
minuten in warm
water.
via www.abdijconcerten.nl
www.schildersbedrijf-schipper.nl
Snipper de ui en pers
teentjes knoflook uit.
of 06de
44334935
Snij de champignons in blokjes de kipfilet in kleine stukjes.

Zuiderweg 191
n hetHuisontruimingen,
voorprogramma treden op Woodgrain en Black Cat Bone
9744
AD
Groningen
zolder-, schuuropruimingen,
050-5251800
inboedelopkoop.
SKIN
CARE AURORA
Bereidingswijze
Kaarten
verkrijgbaar
bij Arnold Wegman en Hotel in ‘t Holt
Christengemeente Zuidhorn
stamppotfeestjes.nl
De Ritselaar
•
Schoonheidssalon
www.hulzebus-uitvaartverzorging.nl
Bak de spekreepjes in de wok krokant.
maakt van elk diner een lekker feestje
(deritselaar@ziggo.nl)
Gomarus College
Voorverkoop 10,00
• Huidverbetering
Tel: 0594-505757 of
de ui en knoflook erbij, bak deze glazig.
Brilweg 21a, 9801 GC Zuidhorn • IPLDoe
06-30706179
definitieve
ontharing en nog even roerbakken.
De
kipfilet
toevoegen
24 jan. P. van Rest
Aan de kassa 13,00
• Permanent
Make-up
Voeg de champignons, de gare spruitjes en de
SVW_127_CeCpre010_Banier-vlag-beachvlag_18jan19

A
B

SVW_127_banier stamppot-A_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

oor andere verkoopadressen
zie www.groningeralsdag.nl
stamppotfeestjes.nl
stamppotfeestjes.nl
Kieselklekker
uit lekker
een uitgebreid
assortiment
Maakt van
diner een
feestje

31 jan. F. van Neerbos
Aanvang diensten 10.00 uur
christengemeentezuidhorn.nl

• Bewegingsstudio
rookworst in halve plakjes gesneden toe.

Roerbak
dit nog21
even.
Kuzemerweg
Oldekerk 0594 52 88 20
Spatel
de
puree
door
heten
wokgerecht,
zodat het een grof
www.skincare-aurora.nl
www.slenderen.com
karakter blijft houden en niet fijn gestampt is.

SVW_127_banier stamppot-A_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19
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De praktijk bevindt zich in de Aurora Hoeve, langs het AOC
Terra rijden, tegenover manege Stal de Wijk.
Serveertips

VOORHEEN AUTO OOSTERHOF LEEK

stamppotfeestjes.nl
Maakt van elk diner een lekker feestje

info@autobedrijfpompstra.nl




Jammer van alle tijd, energie en geld wat in de voorbereiding is gestoken, maar
gezondheid staat uiteraard op de eerste plaats voor de organisatoren.

www.ploegerenblaauw.nl

HUIDVERZORGINGSSALON
MEUBELMAKERIJ
EN MEUBELRESTAURATIES
N.M.
Bolhuis-Kho
(huidverzorgingsspecialiste)
LIJSTWERK EN MAATKASTEN

Bijna voor alles een oplossing!
* Gezichtsbehandelingen
Bolhuis, Touwslagersbaan 28, Noordhorn
- André
microdermabrasie
Voor bezoek even bellen: 06-49934126
* Huidproblemen
info@andrebolhuis.nl / www.andrebolhuis.nl
Wij zijn een bank zonder poespas en gedoe, waar u
terecht kunt voor sparen, betalen, alles.
- pigment behandeling
Wij zijn uw bank in de buurt: u vindt ons op de
(vergoeding
mogelijk)
- acneHuid
behandeling
bekende plekken, met de bekende gezichten. Wel zo
Dermiq
en Oedeemtherapie
is een
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.

paramedische praktijk voor al uw
Heemskerkstraat 2
Tel. 0594
- 528 025
huidproblemen in Zuidhorn
www.salonbolhuis.nl
9801 KM Zuidhorn

Lid ANBOS
aangesloten
de Geschillencommissie
maak
een afspraak
voorbijeen
gratis intake gesprek

V.V. ZUIDHORN
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We hopen dat het voordeelbonnen boekje dat in dorp Zuidhorn is verspreid en
ook bij de deelnemende winkels verkrijgbaar is met aanbiedingen tot en met
31 december 2020 zal worden gebruikt om de winkeliers in Zuidhorn te
bezoeken.

Jurjen Blauw 06-237 57825.Tonko Ploeger 06-524 08549
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De aanscherping van de Corona maatregelen op 29 september
en de groei van
het aantal besmettingen, ook in het Westerkwartier was aanleiding af te zien
van de organisatie van het jaarlijks Evenement.

We hopen iedereen een volgende keer onder betere omstandigheden te
mogen ontmoeten bij een van de evenementen in het dorp Zuidhorn.
Namens de organisatoren Kom in Zuidhorn Evenement.

Hoofdsponsoren:
RegioBank
“de Opstal” eetcafé

Zaterdag 23 Januari 2016

HAVENSTRAAT 8
ZUIDHORN € 198.000,00

Leefstijlcoaching
GLI

Hooiweg 8, Zuidhorn
www.healthcentrezuidhorn.nl

0594 - 506 113

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

Donderdag 5 mei 2016
(Hemelvaart)
Vrijdag 25 maart 2016
en (Goede
vrijdag 6Vrijdag)
mei 2016
ons kantoor
kantoor de
isis ons
de
hele
dag
gesloten!
vv
heleZUIDHORN
dag gesloten!

dermiqhuidtherapie.nl
info@dermiqhuidtherapie.nl
06 15224391

Woensdag 31 december 2014

is ons kantoor vanaf 12:00 uur gesloten!
Donderdag 1 januari
&
vrijdag 2 januari 2015

Hoofdsponsor:

B
te

per jaarisverloting
dinerbon t.w.v.in€het
50,Ploeger en1xBlaauw
al jaren gespecialiceerd
ontruimen aangeboden
en opkopen door
van inboedels,
schuren,
drukkerij Hekkema
zolders
en
bedrijfsruimten.(alles
is
bespreekbaar)
recepten insturen naar info@drukkerijhekkema.nl

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

Dit ondanks het feit dat we veel voorzorgsmaatregelen in acht hadden
genomen en voorbereid en daarom een Evenementenvergunning van de
gemeente Westerkwartier hadden ontvangen. Voor het Straattheater optreden
was er echter nog geen toestemming van de Veiligheidsregio Groningen en niet
zeker dat we die zouden krijgen.

Be
06
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Ge
Va

INBOEDEL OPKOOP

0594 517 866

www.autobedrijfpompstra.nl

Persbericht.
Het bestuur van de Zakenkring Zuidhorn heeft met gemengde gevoelens maar
in goed overleg met de medeorganisatoren Cultureel Centrum Zuidhorn en
Welkom in Zuidhorn woensdag 30 september besloten het Kom in Zuidhorn
Evenement op zaterdag 3 oktober niet door te laten gaan.

G

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

De Franse auto specialist
Industriepark 9A, 9351 PA Leek

SVW_127_banier stamppot-B_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19
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GRATIS in bruikleen:
Trilplaat en stenenknipper
www.hummeltuintotaal.nl

Zuidhorn
VEV ‘67

Een bijzonder royaal uit
uitstekend onderhouden
woonhuis met een fraaie
een ruime woonkeuken,
Aanvang:
een grote14.30
tuin opuhet zu
Perceelgrootte 682 m2.

Wedstrijdbal
aangeboden door:
SCHUILING wonen en
slapen Zuidhorn

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van
Huidtherapeuten en het Kwaliteitsregister Paramedici

is ons kantoor de hele dag gesloten!

Zaterdag
109801oktober
Hoofdstraat 30a,
BZ Zuidhorn
www.lukkienschultinga.nl

tel: 0594-500990

ZUIDHORN 1
SC VEENWOUDEN

www.jaaplukkien.nl

www.dhfplanning.nl

OPSLAG
NODIG?
Onderhoud
& reparaties

Verkoop van occasions
Autocentrum Snip
Provincialeweg 125A
9863 PE Doezum
Telefoonnummer 0594 - 612 544
E-mail: info@autocentrumsnip.nl
www.autocentrumsnip.nl

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

61 RABO 0107 5933 94
Maar ookIBAN:
hetNLjuiste
adres
BIC:
RABONL2U
n
e
v
j
i
r
d
e
K.v.K.:
58656359
b
voor
al
uw
onderhoud
en
o
t
u
a
BTW nr.: NL 8531.27.396.B.01
Multi-Storage
reparaties van uw auto. Noordhorn
Steenhuis Makelaars Zuidhorn

Aanvang 15.00 uur
Wedstrijdbal
aangeboden door:

Café Bar Restaurant
‘DE OPSTAL””

Hoofdstraat 19, Grootegast 0594-549 419
www.snipauto2000.nl
Autocentrum Snip
Provincialeweg 125A
9863 PE Doezum
Telefoonnummer 0594 - 612 544
E-mail: info@autocentrumsnip.nl
www.autocentrumsnip.nl

Jan Stuitje, 06 519 888 9

Hooiweg 4a
Handelsweg 7
9801 AJ Zuidhorn
(0594) 5000209804 TK Noordhorn
zuidhorn@steenhuis.nlT: 0800 222 555 4
www.steenhuis.nl

F: 0594 500 831

Provincialeweg 125a, Doezum
0594-612 544
www.multi-storage.nl
www.autocentrumsnip.nl
info@opslagnoordhorn.n
IBAN: NL 61 RABO 0107 5933 94
BIC: RABONL2U
K.v.K.: 58656359
BTW nr.: NL 8531.27.396.B.01

Altijd de goedkoopste

Grind Import Noord b.v.

OPENINGSTIJDEN
PER 1 OKTOBER

Basalt split, Boomschors
Schelpen, Grind.
Afgehaald in Aduard
www.grindimportnoord.nl

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

SVW_127_CeCpre010_Banier-vlag-beachvlag_18jan19
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Het komt in de bus!

stamppotfeestjes.nl
maakt van elk diner een lekker feestje
SVW_127_CeCpre010_Banier-vlag-beachvlag_18jan19
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Wij zoeken

BEZORGERS!

SVW_127_banier stamppot-A_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

Klussenbedrijf
Klussenbedrijf “Sloot”
“Sloot”

stamppotfeestjes.nl
stamppotfeestjes.nl
De
vakman
voor al uw klussen
Bouw
of verbouwplannen?
Kies lekker
uit een
uitgebreid
assortiment
Verbouwingen
Neem
gerust contact
met ons op! “Sloot”
- Plaatsen dakramen
Klussenbedrijf
Maakt van elk diner een lekker feestje

SVW_127_banier stamppot-A_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19
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Zoek jij een baantje waar je zelf je tijd kunt indelen
en welke goed is te combineren met
school, sport of hobby….

SVW_127_banier stamppot-B_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

Verbouw
en Onderhoud,
De vakman voor al uw klussen
- Badkamers
/ Tegelwerk
-of
Verbouwingen
Kozijnen,
Kunststof,
- KozijnenHout/ Deuren
afh.
- Plaatsen
dakramen
Badkamers
en
Sanitair
- Badkamers / Tegelwerk
- Aftimm. Zolderkamers
- Kozijnen / Deuren afh.
Tegelwerk
en Installatiewerk
stamppotfeestjes.nl
- Kastenwanden
enz. enz.
- Aftimm. Zolderkamers

Maakt van elk diner een lekker feestje

- Kastenwanden enz. enz.
06J.-Sloot,
51885235
/ 0594
Josinalaan
5, - 507758
J. Sloot, Josinalaan 5,
www.klussenbedrijfsloot.nl
9801 HP Zuidhorn9801 HP Zuidhornwww.klussenbedrijfsloot.nl
www.klussenbedrijfsloot.nl
0594-507758 / 06-51885235
klussenbedrijfsloot@hetnet.nl
Tel. 0594-507758Tel.
/ 06-51885235

SVW_127_banier stamppot-B_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

bezorg dan iedere week de kranten!
• De kranten worden bij je thuis gebracht
• Hele interessante verdiensten zeker ook voor volwassenen
• Een fietstas kan van ons geleend worden

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

P

Aanmelden via:
www.santibri-axender.nl
of bel: 0598-63 63 38

www.gerdaspedicuresalon.nl of
GRATISininbruikleen:
bruikleen:
GRATIS

Elec. verticuteermachine
(reserveren) bij Hummel Tuintotaal,
telefoon 0594-540 751

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

:
:
:
:
:
:
:

GESLOTEN
9.00-18.00
9.00-18.00
GESLOTEN
9.00-18.00
10.00-16.00
GESLOTEN

HULP GEZOCHT IN ZUIDHORN
VOOR EEN TOEKOMST ZONDER DEMENTIE
Van 1 tot 7 november vindt de jaarlijkse collecteweek
van Alzheimer Nederland plaats. Met de collecte
wordt ook dit jaar weer geld opgehaald voor een
toekomst zonder dementie. Want de groep mensen
met dementie groeit nog steeds snel. En afgelopen
maanden is pijnlijk duidelijk geworden hoe kwetsbaar
deze groep is. Helaas ontvangt Alzheimer Nederland
door de crisis minder inkomsten uit acties en daarom
is de collecte dit jaar extra belangrijk, want wetenschappelijk onderzoek met door blijven gaan!
Collecte 2020
Dit jaar wordt er in Nederland op diverse manieren
gecollecteerd. De deur-aan-deur collecte zal veilig,
binnen de 1,5 meter afstand norm, doorgaan.
Daarnaast zet Alzheimer Nederland dit jaar ook in op
een online collecte, en zal er in bepaalde gebieden in
Nederland alleen geflyerd worden.
Hulp gezocht
In Zuidhorn hebben we een mooie groep collectanten. Vanwege opzeggingen is de plaatselijke coördinator momenteel nog op zoek naar 2 of 3 mensen die
hem in oktober-november willen helpen bij de
organisatie van de collecte. Wilt u met een paar uurtjes
van uw tijd bijdragen? Dat zou geweldig zijn. Bel voor
meer informatie met Ellis Temminck, relatiebeheer
collecte: 06-57590318 of naar Alzheimer Nederland:
033-3032661. Mailen kan ook, dan graag naar
collecte@alzheimer-nederland.nl o.v.v. organisatie
Zuidhorn.

AUTOBEDRIJF PIJPKER
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U adres voor nieuw, occasions, apk en onderhoud!
Langestraat 22, Noordhorn

0594-507850
info@pijpker.nl
www.pijpker.nl

Inbouwstation voor:
Gegarandeerd geen
Schokapparaat tegen marters

steenmarter
in uw geen
auto!
Gegarandeerd
steenmarter meer in
uw auto!!
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Inbouwstation:

