
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.

Dit advertentieblad is een wekelijkse uitgave van:

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).
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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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Zaken die uw aandacht vragen
Industrieweg 4 - Noordhorn
Telefoon 0594 - 54 07 51
www.hummeltuintotaal.nl

Wij staan garant voor 
een tevreden klant!

82 ste jaargang  |  nummer  11  |  dinsdag 29 maart  2022  |  week 13   oplage 13.300 exemplaren                                                            Voor klachten over de bezorging:  telefoon : 0598 63 17 17    

We hebben een breed assorti ment brilmonturen van de meest uiteenlopende merken. Ga je voor een nieuwe beeldschermbril, 
of juist een zonnebril op sterkte voor het aankomend voorjaar? Kom dan onze nieuwe winkel ontdekken en profi teer tot 
en met 30 april van deze openingsacti e! We reserveren graag ti jd voor je. Maak daarom een 
afspraak via onze website www.brilmodezuidhorn.nl of via 0594 528 288. 

Vriendelijke groet,
Het team van 
Brilmode Zuidhorn

We combineren onze kennis met 
persoonlijke aandacht, zodat we de best 
passende (kijk)oplossing kunnen bieden 

van de hoogste kwaliteit.

Samen zorgen voor de ogen van je 
kinderen. Met een grote collecti e 

kinderbrillen en onze hippe kinderkleding 
zorgen we voor een complete look.

Brilmode Zuidhorn en Kidzz Eyes 
& Fashion openen op 2 april de 
deuren van de nieuwe winkel in 

Zuidhorn. Je kunt bij ons terecht voor 
zichtoplossingen voor jong en oud, in 

de sti jl die bij je past. 

Brilmode Zuidhorn  |  Hoofdstraat 28  |  9801 BZ Zuidhorn  |  0594 528 288  |  www.brilmodezuidhorn.nl  |  info@brilmodezuidhorn.nl

We hebben een breed assorti ment brilmonturen van de meest uiteenlopende merken. Ga je voor een nieuwe beeldschermbril, 
of juist een zonnebril op sterkte voor het aankomend voorjaar? Kom dan onze nieuwe winkel ontdekken en profi teer tot 

 van deze openingsacti e! We reserveren graag ti jd voor je. Maak daarom een 

* Vraag naar de voorwaarden



Kruidenierswaren:

Kerkpad 11, Oldehove - 0594-699 488

Vers van de streek,
 voor de streek!

DEZE WEEK VANAF DONDERDAG 31 MAART IN DE ACTIE:

Weidenaar Kipsaté (185 gr.) of Varkenssaté (175 gr.)
..........................................................................................................................................OP=OP  3 HALEN – 1 BETALEN
Coppenrath&Wiese Slagroom, Advocaat of 
Mokka Schnitt  ............................................................................................................  2e  halve prijs
Unox Ragout div. soorten   ........................................................   2e  halve prijs
Friesche Vlag Balance 0% Koffiemelk  fl. 140 ml  1+1 gratis
Verkade Meesterbaksels Speculade  .............   1+1 gratis
Merci Petits    .................................................................... 125 gram  1+1 gratis 
Milka Reep Confetti of Gebroken Noot  .   100 gram  1+1 gratis
Look O Look Dropveters   ..............................  25 stuks  1+1 gratis 
La Chouffe Soleil  ............................................................. 4x33 cl  2e  halve prijs
Krat Jupiler    .............................................................................24x30 cl  2e  halve prijs

Bakker:
Weekend actie (vrijdag en zaterdag)
Paas – stolletje   ........................................................................  NU voor  3,25
Advokanootje  ............................................................2 stuks  NU voor  2,99

Slager en Zuivel
Caula Droge Worst Naturel  .....................................   1+1 gratis 
Almhof Chocolade Mousse of Chocolade met   
Echte Slagroom   .....................................................................  2e  halve prijs
Mona Pudding Alle Soorten      ..................................  2e  halve prijs
Filet Lapjes    ....................................................................100 gram  1,09
Runderlapjes  .........................................................................  100 gram  1,99
Rundersausijzen  ......................................................................  2 stuks  2,99
Droge Worst  ....................................................................................  3 stuks  6,99

“Super Groente Voorjaar Koopje”
Verse Hollandse Paksoi   ...........................................per stuk  0,99
Vers gesneden Spitskool   ........................................... per pak  1,49
Verse Hollandse Witlof   .................................................... 400 gr  0,99
“Super Fruitkoopje”                
De Lekkerste Handsinaasappels .. 1 kilo .. 1,99 ... 2 kilo  2,99
Heerlijke Blauwe Bessen  ............................................per bakje  1,49

Groente en fruit

(druk en zetfouten voorbehouden)
Verder nog vele andere aanbiedingen in de winkel! TEAM TELINTELS STREEKSUPER WENST U ALLEN 

GOEDE EN GEZEGENDE PAASDAGEN!!

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

Bakkerij Smit in Kommerzijl
Oplossing sturen naar

  puzzel@zakendieuwaandachtvragen.nl

Oplossing puzzel vorige editie:
STOEL

 taartje gewonnen door:
janny Datema janny Datema 
Gefeliciteerd!

. . . . . . . . .overz icht

.... . . . . .onderdeel
an t i v i rus . . . . . . . . .
d iscuss ie . . . . . . . . .

Wat is hier het ontbrekende woord?
NIEUWE PUZZEL

 Groente en Fruit aanbiedingen voor vrijd. 1 april

1  |     

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

 KALIUMHOUDENDE ZOUTVERVANGER

AL MEER DAN 25 JAAR KWALITEIT

Barbequefeestjes.nl 

Paksoi per stuk slechts 79 ct 
Portugese navelsinaasappel 10 voor 3,98 

1 kilo  Prei 1,19 
1 kilo Rodebieten 89 cent 

10 Kilo Bildtstar 4,98 / 2 x 10 kilo 8,98 

Rolladeschijven 5 voor 3,98 
Gekruide speklappen zonder zwoerd 1 kilo 6,99 

Kipgrillworst 250 gram 1,99 
Gemarineerde runder reepjes 350 gram 4,98 

Voor een Broodje halfom 
100 gr pekelvlees met 100 gr lever samen 3,49

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

 Woensdag gehaktdag#Regionaalvlees# 
Biologische eieren en zuivel

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

Zak krentenbollen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Puddingbroodje   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Groente en Fruithal
Aduard 

050 - 403 0952 

Overtuinen 7A 
Zuidhorn
0594 - 502048

1,75
2,35

DONDERDAG-VRIJDAG EN ZATERDAG:
2,00
0,85

Kamphuis Verswinkel 
Noordhorn

0594 - 500413
Iedere dinsdag Brooddag! 

Dorpstraat 23
Kommerzijl
0594 - 212400

En in de vestigingen Kommerzijl en Zuidhorn een
Oekraïne taartje            5,95 (Oranjekoek)
Volledige opbrengst gaat naar Oekraïne. 

stamppotfeestjes.nl
Kies lekker uit een uitgebreid assortiment

SVW_127_banier stamppot-A_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

A

B

SVW_127_CeCpre010_Banier-vlag-beachvlag_18jan19

stamppotfeestjes.nl
Maakt van elk diner een lekker feestje

SVW_127_banier stamppot-B_80x200_rondom-ogen-per25cm_18jan19

aanbieding geldig in week 13

Wij staan garant voor een tevreden klant!

www.hummeltuintotaal.nl
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LINEALINEA  
15x15x60
Antraciet 

€4,95€4,95
per stuk

Grind Import Noord b.v. 
Basalt split, Boomschors 

Schelpen, Grind.
Afgehaald in Aduard

www.grindimportnoord.nl

Dinsdag - Woensdag
Biefburgers, 5 stuks  .............................  4,99
Kofta burgers, 5 stuks  ......................  3,99
Jager burgers, 5 stuks  .......................  3,99

Woensdag gehaktdag
Rundergehakt, kilo
met gratis kruiden  .................................  8,99
Gemengd gehakt, kilo 
met gratis kruiden  .................................  7,99

Vleeswaren
Rauwe ham, 100 gram  ..................... 2,49
Runder rookvlees, 100 gram,  2,49
Schouderham, 100 gram,  ..........  1,39

DE GEHELE WEEK
GEVULD FILETLAPJE MET SALAMI EN ROOMKAAS

 4 HALEN = 3 BETALEN

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

  Donderdag - Vrijdag - Zaterdag
Wild west steak, 
.....................................................  4 halen = 3 betalen  
Varkenshaas sleetje, 100 gram   1,99 
Bief sleetje, 100 gram   .....................  2,49 

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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Sinds 1994 gewoon een goeie Slager
Burg.Seinenstraat 40 ADUARD - Telefoon 050 403 1324

DIVERSEN:
    Kringloopwinkel Palm 
Vanwege een verbouwing 
zijn we de komende weken 
gesloten.

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

• CV Gas Water 
• Dakbedekking Zinkwerk 
• Elektra 
• Warmtepompen 

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

       www.buistinstallatietechniek.nl info@buistinstallatietechniek.nl 
 

In woonvorm Tamarisk Zuidhorn is 
een appartement vrijgekomen.
Er wonen hier 8 mensen met een 

verstandelijke beperking en zij zien 
graag een 9e bewoner komen.

Iets voor jou/uw kind?
Meer info: Sprank

Of bekijk onze website: 
www.tamariskzuidhorn.nl

Muziek, vertier en 
gezelligheid

Zaterdag 2 april

Centrum Zuidhorn

  

13.00-17.00 

Aangeboden door:

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

Iedere vrijdagavond van 
19.30 – 20.00 uur

STILTEBIJEENKOMST
in de DORPSKERK aan de 

Jellemaweg in ZuidhornHet mag 
gelukkig weer….U kunt vanaf 

19.15 uur binnenlopen,een 
kaars ontsteken en om 19.30 uur 
wordt een korte tekst gelezen, 
kwartier stilte, enkele minuten 
muziek, dan weer stilte en om 

20.00 uur wordt afgesloten met 
een korte tekst.  U bent welkom

    CARAVANSTALLING / 
OPSLAGRUIMTE omgeving 
Zuidhorn. Zowel binnen als 
buiten stalling mogelijk. 
Voorzien van alarm. 
Voor meer informatie: 
06-516 44 137

TE HUUR:

Klooster pc biedt aan:

Klooster pc beleefd bij u aanbevolen!

Hp zbook 15v 5g 500gb ssd+16gb mem W11 
pro nwpr: € 1500,-+ nu € 650,-

Fujitsu S936 13.3 touch 2 k beeld nieuw ook 
€ 1500,- nu € 300,-

Meer dan 80 gebruikte laptops op voorraad!
Pc Defect of onderhoud nodig?

 Vandaag gebracht is morgen klaar.

Tel: 0512 841514 of 06 22202376

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

Bel of sms 06-20682542
Mary Posthumus, Herba4All

Onafh.Herbalife Member

Vrijdag 8 april 2022
U bent welkom vanaf 17.00 uur;
wij serveren vanaf 17.30 uur

in De Gasthorn
De Gast 58a Zuidhorn

Eet gezellig samen met ons mee! 
€ 6,- per persoon (exclusief drankjes)

Opgave noodzakelijk oop maandag 4 of
 dinsdag 5 april (20.00 – 21.00 uur) 

bij Alie Westra
 (0594 – 503808 / aliewestra@home.nl)

Vervoer nodig of dieetwensen? 
Vermeldt dit bij uw opgave

Samen Aan Tafel

	  



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

Samen scheiden
met een mediator

Assen
Stationstraat 9
9401 KV Assen
0592 201 031

Groningen
Westersingel 49
9718 CE Groningen
050 318 52 86

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

 LEEK 0594 641371 PEIZE 050 5032195 ZUIDHORN 0594 502509

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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PAND10A
    U bent het vast nog 
niet vergeten.Over 2 weken 
kunt U gratis koffie en thee 
drinken met …...
Tussen 12.00 en 16.00 uur 
in Pand10A omdat we
op 9 april 5 jaar bestaan.
U bent van harte welkom!

VV ZUIDHORN
Hoofdsponsor:

Zaterdag 
2 APRIL 2022
ZUIDHORN 1-
Hardegarijp 1
Aanvang 15.00 uur

Wedstrijdbal
 aangeboden door: 

GROENEVELD 
Kozijnen Grijpskerk

BORN THUISHULP
Hulp nodig bij licht/zwaar 

huishoudelijk werk
Bel of mail BORN THUISHULP

€ 13,50 per uur
born thuishulp@home.nl

tel: 06-13578475

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

    CARAVANSTALLING / 
OPSLAGRUIMTE omgeving 
Zuidhorn. Zowel binnen als 
buiten stalling mogelijk. 
Voorzien van alarm. 
Voor meer informatie: 
06-516 44 137

TE HUUR:

Zuidhorn & Marum  |  0594 - 501 501  |  info@dijkstramakelaardij.nl

 MAKELAARDIJ    
 HYPOTHEKEN
 VERZEKERINGEN   
 PENSIOENEN

HUISONTRUIMING:
    HUISONTRUIMINGEN, 
ZOLDER-, SCHUUR-
OPRUIMINGEN, 
inboedelopkoop.De Ritselaar
(deritselaar@ziggo.nl)
Tel: 0594-505757 of
06-30706179

Aangifte Inkomstenbelasting?
Wij verzorgen deze graag voor u.

Aangifte inkomstenbelasting, voorlopige aanslag, 
toeslagen, schenkingsaangiften en adviezen.

Voor ondernemers verzorgen wij de financiële 
administratie, aangiften omzetbelasting, jaarrekeningen, 

loonadministratie en bedrijfsadvisering.

Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact
 met ons op.

Flexibel in werkwijze, vastberaden in service en 
tegen een eerlijk tarief.

Handelsweg 8-C 9804 TK  Noordhorn
06 41 17 69 69 /  info@schutteadministratieenadvies.nl

 
 

Aangifte Inkomstenbelasting? 
Wij verzorgen deze graag voor u. 

Aangifte inkomstenbelasting, voorlopige aanslag, toeslagen, 
schenkingsaangiften en adviezen. 

Voor ondernemers verzorgen wij de financiële administratie, aangiften 
omzetbelasting, jaarrekeningen, loonadministratie en bedrijfsadvisering. 

 

Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact met ons op. 

Flexibel in werkwijze, vastberaden in service en tegen een eerlijk 
tarief. 

 

Handelsweg 8-C 9804 TK  Noordhorn 
06 41 17 69 69 info@schutteadministratieenadvies.nl 

Autobedrijf Pijpker
 Noordhorn, Langestraat 22, 0594-507850

www.pijpker.nl

APK  écht voor een
vaste lage prijs

W ij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

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

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

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

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

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

de reparatie uit te mogen voeren.

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft

APK € 19. 95 geldt voor alle automerken

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

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

Deze taart is heerlijk en is heel gemakkelijk te maken:

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

Hoofdstraat 35
Zuidhorn

Tel: 0594-699751

 

Hamsterweken
AH Zuidhorn

0594-504940

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

Serviesgoed, oud en nieuw
Sieraden van Riet Pilon

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

Advies vanuit het hart

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

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

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

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

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

HEKKEMA VOOR AL UW DRUKWERK:
info@drukkerijhekkema. nl

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

TELEFOON 0594-504093

BORN THUISHULP
Hulp nodig bij licht/zwaar 

huishoudelijk werk
Bel of mail BORN THUISHULP

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

tel: 06-13578475
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Lentekriebels? 
Je fixt het zo met een goede
stofzuiger van Prieto!

Miele stofzuiger met stofzuigerzak 
van € 229,- voor € 199,-

Bosch stofzuiger met stofzuigerzak 
van € 139,- voor € 125,-

Bosch stofzuiger met stofzuigerzak 
van € 149,- voor € 115,-

Siemens stofzuiger met stofzuigerzak 
van € 89,- voor € 79,-
AEG stofzuiger met stofzuigerzak 
van € 129,- voor € 99,-

Bosch steelstofzuiger van € 339,- voor € 275,-

AEG Steelstofzuiger van € 469,- voor € 345,-

Zaterdag 2 April
10.00 - 16.00 uurHoltweg 1a, 9801 CD Zuidhorn

Tel: 0594 502 150

Voor een biologische groothandel in het Westerkwartier, zijn wij op zoek 
naar een inpakker/inpakster. Van grote zakken zaden en noten maak je 
als inpakker kleinere zakjes. Je werkt op een kleine, gemoedelijke 
afdeling met meerdere vrouwen én mannen. Het werk voer je zelfstandig 
uit. Ben jij op zoek naar een fulltime baan (37,5 uur) in dagdiensten? Bel 
dan met Kornelis van 2Bflex!

Voor een biologische groothandel, zoeken wij orderpickers. 
Afwisselend fulltime werk in dagdiensten. Jouw taak is bestellingen 
compleet maken en klaarmaken voor verzending. Ga jij graag netjes en 
geordend te werk, dan is dit de ideale baan voor jou! Werktijden zijn 
van 08.00u tot 17.00u.

Voor onze opdrachtgever in Grootegast, een toonaangevende Europese 
leverancier van hoogwaardige verpakkingen, zijn wij op zoek naar 
operators voor de lamineerafdeling. In deze functie ben je mede 
verantwoordelijk voor de productie van de machine en de kwaliteit 
van de bedrukte materialen. Je gaat werken in 3 ploegendiensten en 
ontvangt daarvoor uiteraard een ploegentoeslag. Ben jij technisch i
ngesteld en heb je een MBO 3/4 opleiding afgerond? Neem dan 
contact op met 2Bflex. 

Lijkt het je leuk om speeltoestellen te monteren, installeren en 
repareren? Houd je van afwisselend werk in de buitenlucht, ben je 
technisch ingesteld en lijkt het je leuk om samen met een collega op 
pad te gaan om op verschillende locaties een mooi eindproduct af te 
leveren? Reageer dan op deze vacature! 

2Bflex.nl – NIEKERK – Bel 0594-855151 – App 06-46262642

• INPAKSTER/INPAKKER (MARUM) 

•  ORDERPICKERS (MARUM) 

•   MONTAGEMEDEWERKER (LEEK) 

•  ALTIJD WERK VOOR…SCHOOLVERLATERS!

•  OPERATORS (GROOTEGAST)

2Bflex heeft vele vacatures op verschillende plekken in
het Westerkwartier.



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

Maar  ook het juiste adres
voor al uw onderhoud en 

reparaties van uw auto.

www.autocentrumsnip.nl

Provincialeweg 125a, Doezum
0594-612 544     

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

Onderhoud & reparaties 

www.autocentrumsnip.nl

Altijd ± 80 occasions op voorraad!

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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WONING ONTRUIMING 
   INBOEDEL OPKOOP 

Kringloopbedrijf 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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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

    bij aankoop van kalk en 
meststoffen ELECTRISCHE 
VERTICUTEERMACHINE 
gratis in bruikleen.
(reserveren) bij Hummel Tuintotaal, 
telefoon 0594-540 751

GRATIS in bruikleen:

Uw Franse autospecialist voor het 
Westerkwartier en Noordenveld

Industriepark 9A, 9351 PA Leek, 

tel. 0594 - 517 866

info@autobedrijfpompstra.nl

www.autobedrijfpompstra.nl
• ONDERHOUD   • REPARATIE   • APK   • OCCASIONS   • HAAL- EN BRENGSERVICE

Onderhoud aan uw Peugeot, Citroën of Renault?
U bent bij ons van harte welkom. Nu ook

Opel

Donderdag voor 12.00 
besteld = vrijdag op te 
halen op het tuincentrum

van € 12,99

T U I N C E N T R U M m e t  e e n  h a r t  v o o r  g r o e n !

Handelsweg 6, Noordhorn 
Tel: 507125

NU € 7,99

WEEKAANBIEDING
GRASZODEN
WEER VOLOP LEVERBAAR 
(1ᵉ kwaliteit) 

AARDBEI 
* AANBIEDING IS

GELDIG VANAF WOENSDAG

€ 2,79 per m2

AANBIEDING

NoordhorN 

www.kikstrazonwering.nl 
Tel. 0594 851050

Dakdekkersbedrijf W. Vondeling
06 - 218 869 46

www.willemvondeling.nl

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

REAGEREN VIA: 
info@piloersema.nl of 050-4031362

Wordt iedere woensdag huis-aan-huis bezorgd in: Zuidhorn,
Noordhorn, Aduard, Den Ham, Saaksum, Garnwerd, Ezinge,
Feerwerd, Grijpskerk, Gaarkeuken, Gravenburg, Niezijl, Reitdiephaven,
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
.d.e dgaarveg  ,pook et slaoz seitnetrevdaskeirbur roov tein tdleg tiD(

deze worden alleen bij vooruitbetaling geplaatst).

Industrieweg 4 - Noordhorn
Telefoon 0594 - 54 07 51
www.hummeltuintotaal.nl

Wij staan garant
voor een tevreden klant!

Zaken die uw aandacht vragen
75e jaargang | nummer 34 | woensdag 16 september 2015 | week 38 Voor klachten over de bezorging: telefoon 0598 63 17 17

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

HERBALIFE?
3 dagen proberen? 
Mary Posthumus

Grijpskerk 
06-20682542

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

Huisontruimingen
Huisontruimingen, 

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

WELKOM!
* Binnen- en Buitenzonwering - Horren

* PVC - Laminaatvloeren

* Tapijten - Gordijnen

* Slaapkamers en Kasten

* Matrassen - Kussens - Dekbedden

* Bedtextiel

* Interieuradvies

ALLE TOPMERKEN EN
KWALITEITSPRODUCTEN
ONDER EEN DAK

GRATIS in bruikleen:
Elec. verticuteermachine

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

Expositie
Bruin van der Duim, 

schilderijen / tekeningen / wandobjecten
www.vanderduim-art.nl

Lia Vriend, keramische objecten
www.atelierinvuurenvlam.nl

Open:
za 19-09 13.00-17.00 uur
zo 20-09 13.00-17.00 uur

Iedereen kan tekenen of
schilderen leren,

maar dan wel onder deskundige begeleiding!
Cursus op: woensdagmorgen of -avond

donderdagmorgen, -middag of -avond

Info: 0594-249621 Aafke Holman
beeldend kunstenaar/docent beeldende vorming Burum

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 Westerhorneweg 36,
Lutjegast, tel. 0594-249149 Openingstijden: ma.-vr.
08.00-17.00 uur; za. 09.00-12.00 uur.

De afdeling Zonnebloem Zuidhorn
is dringend op zoek naar:

Enthousiaste Vrijwilligers M/V
wonend in Zuidhorn, Noordhorn, Briltil en Aduard

e.o.Je kunt zó veel voor een ander betekenen.

Onze gasten zijn, medemensen van 18 t/m 100 jaar, met
een fysieke beperking of chronische ziekte, die in een so-
ciaal isolement dreigen te raken.

Wat gaat u/jij doen?
• Gasten bezoeken, wandeling maken 
• Leuke dagtrips organiseren, samen met andere vrijwilli-

gers, museum bezoek of winkelen, dagboottocht.
• Gasten begeleiden tijdens deze dagtrips.

Voor meer informatie en aanmelden:
www.zonnebloem.nl tel.: 076 5646464
Of  tel.: 0594- 503796 w.kalf@ ziggo.nl
Of  tel.: 0594-503806 wytzebaukje@hetnet.nl
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TE HUUR:
Garagebox in Noordhorn

Voor opslag/werkplaats of be-
drijfsruimte Totaal 50 m2, per
1 november beschikbaar
Voor info : 0594 - 200100

Engels leren
spreken

Small, friendly groups for all 
levels led by a native English
speaker and quali�ed teacher.

Courses start 5 th october

Ring Anne for details: 06-31559401
or e-mail:

wanderingsnail@hotmail.co.uk

Moes&Moes
iedere zaterdag geopend van 11:00-17:00u.

met stoere, hippe en brocante 
woonaccessoires.

Zuiderweg 10, Zuidhorn
www.moesenmoes.nl

Zaterdag 19 september 2015
Zuidhorn 1-

Heerenveense Boys
Aanvang: 14.30 u

Wedstrijdbal aangeboden
door: DE OPSTAL eetcafé

V.V. ZUIDHORN
Hoofdsponsoren:
RegioBank
“de Opstal” eetcafé

Lotenverkoop Grote Clubactie voor clubs uit Zuidhorn
19 september van start
Zuidhorn, 11 september 2015 – Vanaf 19 september komen kinderen
weer langs de deuren om loten van de Grote Clubactie te verkopen.
Ook uit Zuidhorn doen clubs mee aan de jaarlijkse actie om de club-
kas een financiële injectie te geven. Verenigingen in Nederland reke-
nen elk jaar op de opbrengsten van de Grote Clubactie om de clubkas
te spekken. Clubs hebben deze middelen vaak hard nodig om rond te
komen. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat direct
naar de verenigingen. De Grote Clubactie beleeft dit jaar alweer de
43e editie. Directeur Frank Molkenboer: "Clubs zijn zo blij met het
geld dat ze binnenhalen. Ze kunnen het goed gebruiken voor nieuwe
doeltjes, tenues of een lik verf voor het clubgebouw. Het geld krijgt
een goede bestemming. Van elk verkocht lot à € 3,- gaat € 2,40 direct
naar de vereniging. Ook dit jaar kunnen inwoners van Zuidhorn clubs
ondersteunen. Ze maken dan ook nog eens kans op leuke prijzen! De
win-kans is in 2015 fors gestegen t.o.v. 2014, door een flinke uit-
breiding van het prijzenpakket. Bij een gelijk aantal verkochte loten,
is de win-kans gestegen van 1:5000 in 2014 naar 1:89 in 2015!"
Verenigingsleven belangrijk voor ontwikkeling individu. De Grote
Clubactie draagt het verenigingsleven een warm hart toe.
Verenigingen zijn de basis voor een gezonde samenleving. Elk kind
zou lid moeten kunnen zijn van een vereniging, omdat dit een posi-
tieve bijdrage heeft voor de ontwikkeling van het individu, sociale
netwerken en gezondheid. Verenigingen dragen deze verantwoorde-
lijkheden, maar hebben het vaak financieel moeilijk. Door elk jaar
ruim € 6 miljoen te verdelen helpt de Grote Clubactie sport-, cultuur-
en hobbyverenigingen om hun belangrijke werk te kunnen blijven
doen.

Dit jaar doen in Zuidhorn de volgende clubs mee:
- Korfbalvereniging Zunobri
- MHC Westerkwartier
- Jubileumkoor

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
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GEZOCHT
SCHOONMAAKSTER

en AFWASSERS 
voor 1 à 2 dagen in de week.

Schoonmaak voor de ochtend en 
de afwas voor de avond.

DRUKKERIJ HEKKEMA

CHEZ MICHEL, SERVIESGOED
Open: iedere 1e vrijdag v.d.maand. 10/5 u
1 april: EXTRA: sieraden van Riek Albronda 

Anneke Bronsema-Michel,
Van Houtenstraat 5, Zuidhorn Tel: 503345

    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:

 

Bent u weleens gevallen of juist bang om te vallen?
Dan is de cursus valpreventie van Health Centre Zuidhorn iets voor u. Na een succesvolle 
eerste editie starten wij 11 april met een vrijblijvende informatiebijeenkomst. Hierbij 
vertellen wij hoe de cursus eruit ziet en of het iets voor u is. Mocht u besluiten te 
deelnemen aan de cursus dan start u een week later aan de 10 weekse cursus valpreventie. 
In de cursus besteden wij uitgebreid aandacht aan de valrisico’s, kracht & balansoefeningen 
en leren we u opstaan vanaf de grond. Het programma kan deels vergoed worden vanuit de 
aanvullende zorgverzekering.  

 Binnen 10 weken bent u zelfverzekerder en zelfstandiger op de been 

   U krijgt een uitgebreide cursusmap met tips en informatie 

   Iedereen kan meedoen op eigen niveau 

   2 groep sessies per week 

Geïnteresseerd? Aanmelden kan per telefoon, e-mail of via onze website. 


