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Dit
 blad is nu ook digitaal te zien op 

www.drukkerijhekkema.nl

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

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

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

Inleveren advertenties uiterlijk tot
maandagmorgen 8.00 uur.

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

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

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

Dit advertentieblad is een wekelijkse uitgave van:
DRUKKERIJ HEKKEMA - ZUIDHORN

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

E-mail: info@drukkerijhekkema.nl

Inleveren advertenties uiterlijk tot
maandagmorgen 10.00 uur.

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

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

76e jaargang | nummer 9 | woensdag 2 maart 2016 | week 9 Voor klachten over de bezorging: telefoon 0598 63 17 17
Industrieweg 4 - Noordhorn
Telefoon 0594 - 54 07 51
www.hummeltuintotaal.nl

Wij staan garant
voor een tevreden klant!

HERBALIFE?
3 dagen proberen? 
Mary Posthumus

Grijpskerk 
06-20682542

Dit
blad is nu ook digitaal te zien op 

www.drukkerijhekkema.nl

INRUIL:
Inruil OUDE bestrating

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

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

GRATIS in bruikleen:
Trilplaat en stenenknipper

www.hummeltuintotaal.nl

NIEUW:
3D tuinontwerp

Nieuwsgierig?
Neem contact met ons op
Hummeltuintotaal.nl

SK IN CA RE A URORA
•  Schoonheidssalon 
•  Huidverbetering
•  IPL definitieve ontharing
•  Permanent Make-up
•  Bewegingsstudio

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

Terra rijden,  tegenover manege Stal de Wijk.

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

Brilweg 3, Zuidhorn
0594-500959

U hoort bij ons!    
    

   
  

 h  b  

Zaterdag 5 maart 2016

Zuidhorn-Broekster Boys
Aanvang: 14.30 u

Wedstrijdbal 
aangeboden door: 

Tuincentrum Frank Meester
Noordhorn

V.V. ZUIDHORN
Hoofdsponsoren:

RegioBank
“de Opstal” eetcafé

Huisontruimingen
 Huisontruimingen, 

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

TE KOOP:
Alu ROLSTEIGERS

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

WONING ONTRUIMING 
   INBOEDEL OPKOOP 

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

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

www.ploegerenblaauw.nl

BORN THUISHULP
Hulp nodig bij licht/zwaar

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

 tel.06-13578475

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

S C H U I L I N G
      LEEK         PEIZE         ZUIDHORN

   WONEN   &   SLAPEN

GRATIS in bruikleen:
Elec. verticuteermachine

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

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

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

info@andrebolhuis.nl / www.andrebolhuis.nl

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

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

  Tweede paasdag serveren wij een heerlijke 

Paasbrunch
Van 11.00 tot 14.30 uur. 

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

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

en een groot springkussen.
Reserveren kan via:

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

www.balkzuidhorn.nl

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

 Slam! On tour

HISTORISCHE KRING ZUIDHORN
Dinsdag 8 maart 2016 zal oud-burgemeester 

Bertus Fennema een lezing houden over 

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

postwagen, schip, tram, trein, bus en auto

Zalencentrum  Balk te Zuidhorn,  aanvang 20.00 uur.

Open Huis Dorpsplein Zonnehuis Oostergast

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

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

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

TE KOOP:
Elke zaterdag verkoop van:

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

Grind Import Noord b.v.
Basalt split, Boomschors

Schelpen, Grind.
Afgehaald in Aduard

www.grindimportnoord.nl

TE KOOP:
Hardhouten palen 60x60,

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

Dit blad is ook digitaal te zien op
www. drukkerijhekkema. nl
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Dit advertentieblad is een wekelijkse uitgave van:

Industrieweg 4 - 
Noordhorn

Telefoon 0594 - 54 07 51
www.hummeltuintotaal.nl

Wij staan garant voor 
een tevreden klant!

82 ste jaargang  |  nummer  17  |  dinsdag 17 mei  2022  |  week 20 oplage 13.300 exemplaren                                                    Voor klachten over de bezorging:  telefoon : 0598 63 17 17    

TUINONDERHOUD:
    Voor het betere groen- en 
tuinonderhoud in Zuidhorn en 
het Westerkwartier,
“Arjen’s tuin en klus”
Snoeien doet bloeien.
Terras onkruid borstelen!
Bel gerust: 06-24864988

Vraag over
huurrecht?

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

Assen
Stationstraat 9
9401 KV Assen
0592 201 031

Groningen
Westersingel 49
9718 CE Groningen
050 318 52 86

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

In de ONEVEN weken hebben we op 
vrijdagmiddag van 13:30 tot 17:00 

(in het pand van Mango Mobility).

    
WWW.HOORCENTRUMWESTERKWARTIER.NL 

BRILWEG 3, 9801 GC ZUIDHORN  TEL: 0594 - 500 959

Gratis hoortest - ALLE merken van budget 
- tot topsegment - onafhankelijk eerlijk
  advies - vrijblijvende proefperiode
- Second Opinion - private aanschaf 
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Hebt u een hoorprobleem?
Wij adviseren u graag 
over de modernste 
hooroplossingen. 
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Hebt u een hoorprobleem?
Wij adviseren u graag 
over de modernste 
hooroplossingen. 

Hebt u een hoorprobleem?
Wij adviseren u graag 
over de modernste 
hooroplossingen. 

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

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

Bel of sms 06-20682542
Mary Posthumus, Herba4All

Onafh.Herbalife Member

voor al onze producten kijk op www.schuiling.nl
A U P I N G !

 LEEK 0594 641371 PEIZE 050 5032195 ZUIDHORN 0594 502509

    Altijd al eens graag 
vegetarisch willen eten? 
Dat kan op woensdag 25 mei
in Pand10A.Kosten 10 euro p.p
Opgave: Voor de maandag 
ervoor in Pand10A of via de 
website.

PAND 10A

Boerenzuivel • Rundvlees
Boerenkaas • Verse eieren

Boerderij-ijs
Streekproducten

Vrijdag: 10.00-14.00 uur
Zaterdag: 9.00-14.00 uur
Niekerkerdiep 8, Niekerk

De natuurlijke 

kijk op zuivel

            @veldzichtzuivel

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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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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Het bestuur van DLE Uitvaartzorg Zuidhorn nodigt al haar 
leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 
woensdag 1 juni 2022 om 19.30 uur in restaurant “Kade Z”, 
Van Starkenborghkanaal Zuidzijde 1 te Zuidhorn.

DLE Uitvaartzorg Zuidhorn
Uitnodiging Algemene ledenvergadering

AGENDA
1.     Opening
2.     Notulen ledenvergadering van 11 december 2021
3.     Jaarverslag 2021
4.     Financieel verslag 2021
5.     Verslag kascommissie
6.     Vaststelling contributie en ledenvergoeding
7.     Mededelingen Bestuur 
8.     Bestuursverkiezing, aftredend de heer G.A. Loer. 
        Dhr. Loer heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld. 
        Tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur tot 
        een half uur voor aanvang van de vergadering 
9.    Rondvraag
10.  Sluiting

De concept notulen en jaarverslag zijn in te zien op onze website: 
www.dlezuidhorn.nl.

Het bestuur van DLE Uitvaartzorg.
Zuidhorn.

Aansluitend aan de vergadering wordt door dhr. Johan Hofman 
van Natuursteen Westerkwartier uit Grootegast een lezing 
verzorgd, waarin hij ons meer vertelt over de achtergronden
van de steenhouwerij.  

Advertenties aanleveren voor maandagochtend  8.00 uur.

Abonneer je nu GRATIS en 
ontvang iedere week "Zaken die " 

uw aandacht vragen 'in uw mailbox.
www.drukkerijhekkema.nl

Voor de inpakafdeling van een plasticfabriek, zoeken wij vakantiekrachten
(jongen/meisje vanaf 16 jaar). Je gaat werken in 2 ploegendiensten en 
krijgt ploegentoeslag. Lekker veel geld verdienen dus! 

Voor een biologische groothandel, zoeken wij vakantiekrachten 
(j/m inpak vanaf 15 jaar, magazijn vanaf 16 jaar). Je gaat werken in 
dagdiensten met vele leeftijdsgenoten (vrienden). Geld verdienen 
en plezier maken tegelijk! 

Wil jij met een gezellige groep leeftijdsgenoten (j/m vanaf 16 jaar) 
schoonmaken deze zomer? Studentenhuizen in Groningen om precies te 
zijn. Bel dan met 2Bflex!  

Voor een groot magazijn zoeken wij orderpickers (verzamelen orders) 
(j/m vanaf 16 jaar). Zowel dag- als avonddiensten mogelijk. 

Voor de inpakafdeling van een bedrijf dat o.a. stoelen en panelen 
maakt, zoeken wij inpakkers voor dagdiensten (j/m vanaf 16 jaar). 

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

• PRODUCTIEMEDEWERKER/STER  (GROOTEGAST)

• MAGAZIJNMEDEWERKERS/INPAKKERS (MARUM)

•   ORDERPICKERS (PEIZE)

HOI EXAMENKANDIDAAT, 

•  INPAKKERS (TOLBERT)

•  SCHOONMAKERS (NIEKERK)

2Bflex heeft vakantiewerk voor jou in het 
WESTERKWARTIER en omstreken!

Andere wensen wat betreft vakantiewerk? Neem dan contact 
met ons op! Dan regelen wij een andere toffe vakantiebaan 
voor je.  ��

             
 

 
HOI EXAMENKANDIDAAT,  
2Bflex heeft vakantiewerk voor jou in het 
WESTERKWARTIER en omstreken! 
 

• PRODUCTIEMEDEWERKERS (GROOTEGAST) 
Voor de inpakafdeling van een plasticfabriek, zoeken wij vakantiekrachten (jongen/meisje 
vanaf 16 jaar). Je gaat werken in 2 ploegendiensten en krijgt ploegentoeslag. Lekker veel geld 
verdienen dus!  
 

• MAGAZIJNMEDEWERKERS/INPAKKERS (MARUM) 
Voor een biologische groothandel, zoeken wij vakantiekrachten (j/m inpak vanaf 15 jaar, 
magazijn vanaf 16 jaar). Je gaat werken in dagdiensten met vele leeftijdsgenoten (vrienden). 
Geld verdienen en plezier maken tegelijk!  
 

• SCHOONMAKERS (NIEKERK) 
Wil jij met een gezellige groep leeftijdsgenoten (j/m vanaf 16 jaar) schoonmaken deze 
zomer? Studentenhuizen in Groningen om precies te zijn. Bel dan met 2Bflex!   
 

• ORDERPICKERS (PEIZE) 
Voor een groot magazijn zoeken wij orderpickers (verzamelen orders) (j/m vanaf 16 jaar). 
Zowel dag- als avonddiensten mogelijk.  
 

• INPAKKERS (TOLBERT) 
Voor de inpakafdeling van een bedrijf dat o.a. stoelen en panelen maakt, zoeken wij 
inpakkers voor dagdiensten (j/m vanaf 16 jaar).  
 

Andere wensen wat betreft vakantiewerk? Neem dan contact met ons op! 
Dan regelen wij een andere toffe vakantiebaan voor je. ""##$$%% 
 

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



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

Bakkerij Smit in Kommerzijl
Oplossing sturen naar

  puzzel@zakendieuwaandachtvragen.nl

Oplossing puzzel vorige editie:
STRAAT

 taartje gewonnen door:
E. Henstra.E. Henstra.

Gefeliciteerd! Groente en Fruit aanbiedingen voor vrijd. 20 mei

1  |     

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

 KALIUMHOUDENDE ZOUTVERVANGER

AL MEER DAN 25 JAAR KWALITEIT

Barbequefeestjes.nl 

Smitten appel 1 kilo 2,98
 IJsbergsla 89 cent 

Snoeptomaatjes 250 gram 1,50
 Bildtstar 10 kilo 7,98
 Spinazie 1 kilo 99 ct 

Kip saucijsjes 4 voor 4,98 
400 gram Satevlees 3,98 

1 kilo Gekruid gehakt 6,98 
100 gram Palingworst 1,29 
Kookworst 250 gram 1,99 

Donderdags van 11.45 tot 12.15 uur warme gegrilde Kippenbouten 1,50 p/st

 Woensdag gehaktdag # Regionaalvlees # 
Biologische eieren en zuivel

. . . . . . . v o e d i n g

. . . . . . . k w e k e r s
t o m a t e n . . . . . . .
s l i n g e r . . . . . . .

Wat is hier het ontbrekende woord?
NIEUWE PUZZEL

éUit vooraad leverbaar
Nederlandse en Groninger Vlaggen

en Wimpels en Friese wimpels.
(Bedrijfs) banieren en vlaggen op aanvraag

 

                         100/150     150/225
Groninger:      € 49,-          € 79,-
Nederlandse:     € 15,-            € 32,50
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Praam 2, 9801 MN Zuidhorn | tel.: 0594-529117
info@gcreiding.nl www.gcreiding.nl

WIMPELS

VLAGGEN

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

Banieren & andere maten 
op aanvraag

Uit voorraad leverbaar

Dinsdag - Woensdag
Hamburgers, 5 stuks  ............................5,99
Varkens gehaktschnitzels,
5 stuks  .........................................................................  4,99
Rolladeburgers, 5 stuks  ................  4,99

Woensdag gehaktdag
Rundergehakt, 500 gram
met gratis kruiden  .................................  4,99
Gemengd gehakt, 500 gram 
met gratis kruiden  .................................  3,99

Vleeswaren
Gebraden gehakt , 100 gram   1,50
Rosbief, 100 gram, ..................................  2,25
Cornedbeef, 100 gram,  .................  1,99

DE GEHELE WEEK
 GEPANEERDE SCHNITZELS 100 GRAM 0,99

Donderdag, Maaltijd dag
bami / nasi / diverse pangangs /

lasagne en soepen

Donderdag - Vrijdag - Zaterdag
Runderlappen, 500 gram  ............  7,50 
Sukade lappen, 500 gram   ........  7,50 
Gevuld filetlapje met salami
en roomkaas,  100 gram ................  1,25
Droge worsten, 3 stuks  ...................  6,99 

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
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Woca Wood Oil Woca Wood Oil 
Wij staan garant voor een tevreden klant!

3 liter
Voor het behandelen van al uw buitenhout. 

aanbieding geldig in week 20 www.hummeltuintotaal.nl

20% KORTING
€ 69,95

Alexandra s 
beautysalon

‘A

Alexandra van Ark
06-218 193 64
Bel voor een afspraak

SchoonheidsbehandelingenSchoonheidsbehandelingen
Wimperextensions Wimperextensions 
Lash-lift wimpersLash-lift wimpers
GellakGellak

T 0594 - 51 61 00  www.afmanleek.nl

Afman 
maakt het 

Af man!
sinds
1886

Ga naar: www.healthcentrezuidhorn.nl
• Fysiotherapie na Corona
• Hart-, longrevalidatie
• Fysiotherapie bij 
 Sportblessures
• Dry needling
• Shockwave therapie
• Schouder Fysiotherapie
• Claudicatio Intermittens
• Oedeemtherapie
• Bekkentherapie
• Hydrotherapie

0594 506 113           info@healthcentrezuidhorn.nl F y s i o t h e r a p i e  •  F i t n e s s

Kijk op onze site 
voor meer info en 

meld je aan! 

Op zoek naar een goede 
fysiotherapeut?

Ga naar: www.healthcentrezuidhorn.nl
• Fysiotherapie na Corona
• Hart-, longrevalidatie
• Fysiotherapie bij 
 Sportblessures
• Dry needling
• Shockwave therapie
• Schouder Fysiotherapie
• Claudicatio Intermittens
• Oedeemtherapie
• Bekkentherapie
• Hydrotherapie

0594 506 113           info@healthcentrezuidhorn.nl F y s i o t h e r a p i e  •  F i t n e s s

Kijk op onze site 
voor meer info en 

meld je aan! 

Op zoek naar een goede 
fysiotherapeut?

Ga naar: www.healthcentrezuidhorn.nl
• Fysiotherapie na Corona
• Hart-, longrevalidatie
• Fysiotherapie bij 
 Sportblessures
• Dry needling
• Shockwave therapie
• Schouder Fysiotherapie
• Claudicatio Intermittens
• Oedeemtherapie
• Bekkentherapie
• Hydrotherapie

0594 506 113           info@healthcentrezuidhorn.nl F y s i o t h e r a p i e  •  F i t n e s s

Kijk op onze site 
voor meer info en 

meld je aan! 

Op zoek naar een goede 
fysiotherapeut?



Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
VERSE WORST 3 STUKS 5.99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oplossing sturen naar info@drukkerijhekkema.nl

Puzzel van de week:

Oplossing puzzel vorige week: 
KIEVIT

Taartje gewonnen door:
???????

Gefeliciteerd!

WEEKAANBIEDING!!!!

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

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

Volg ons op facebook

Handelsweg 6
Noordhorn
telefoon 507125

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

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

Marum, Zuidhorn en omliggende dorpen.

OPSLAG NODIG?

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

Thema-avond

Op 10 maart 2016
In ‘De Hoeksteen’

Lindensteinlaan 1, 9351 KA  Leek

Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

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

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

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

Laat deze gelegenheid niet onbenut

ChristenUnie
Grootegast Leek Marum Zuidhorn

   Grootegast   Leek   Marum   Zuidhorn

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

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

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

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

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

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

Hamsterweken
AH Zuidhorn

0594-504940

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

BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist

De Inbouwman

Zie ook www.deinbouwman.nl

Reparatie van alle merken inbouw- en witgoedapparaten!

0594-591829
06-26875569

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

   HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

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

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

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

 ZILVER & MUNTEN
KOM EERST BIJ ONS

 VOOR DE BESTE PRIJS!
kom vrijblijvend langs voor een taxatie

      www . gj vanark.nl

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

deze is gratis af te halen bij:

  

De volle fruittas deze week is door niemand 
gewonnen. HELAAS

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

Tel. 050-5515816
www.loonbedrijfhendriks.nl

                  
Zodebemesten met vierwieltank 
4  banden van 70cm breed, sectie afsluiting,   

mestmeting, automatische dosering. Als de draag-
kracht van de grond minder is rijden wij voor de 
laagste bodemdruk ook met minder kuubs in de tank.  

_____________________________________________________________                    

www.loonbedrijfhendriks.nl         050-5515816 

 
  
 

 

 
 

 

     
     EVERS graslandbeluchter en graslandwoeler :          JOSKIN wiedeg : activeert bodemleven,  
      opheffen van bodemverdichting, meer                   verwijdert slechte grassen, bevordert gras - 
      zuurstof in de grond, betere beworteling                   productie, weideslepen is niet meer nodig 

Nieuw

Houthandel Miedema te Lutjegast vanaf 

tuinhuizen, kom langs en laat u verrassen 

(vanaf 1 april ook weer geopend op
 zaterdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur)

                                   zat. 09.00-12.00 uur

Westerhornerweg 36, Lutjegast. 
tel. 0594-249149

Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
VERSE WORST 3 STUKS 

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

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

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

Donderdag- vrijdag- zaterdag:
varkenshaas 500 gra
magere runderlappen
smulbiefstukje

Vleeswaren:
schouderham, gebraden 
gehakt, boterhamworst 
dit samen 300 gram voor maa
cornedbeef uit eigen keuken
(puur rundvlees) 100 gra

T
Strooi het nu in de border en op het gazon

10 k
20 k

OPSLAG NODIG?

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

Thema-avond

Op 10 maart 2016
In ‘De Hoeksteen’

Lindensteinlaan 1, 9351 KA  Leek

Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

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

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

   Grootegast   Leek   Marum   Zuidhorn

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

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

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

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

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

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

Hamsterweken

AH Zuidhorn

0594-504940

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

BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist

   HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

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

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

 * Gezichtsbehandelingen
      - microdermabrasie
 * Huidproblemen
      - pigment behandeling
      - acne behandeling(vergoeding mogelijk)
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Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
VERSE WORST 3 STUKS 

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

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

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

Donderdag- vrijdag- zaterdag:
varkenshaas 500 gra
magere runderlappen
smulbiefstukje

Vleeswaren:
schouderham, gebraden 
gehakt, boterhamworst 
dit samen 300 gram voor maa
cornedbeef uit eigen keuken
(puur rundvlees) 100 gra

T
Strooi het nu in de border en op het gazon

10 k
20 k

OPSLAG NODIG?

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

Thema-avond

Op 10 maart 2016
In ‘De Hoeksteen’

Lindensteinlaan 1, 9351 KA  Leek

Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

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

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

   Grootegast   Leek   Marum   Zuidhorn

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

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

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

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

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

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

Hamsterweken

AH Zuidhorn

0594-504940

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

BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist

   HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

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

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

 * Gezichtsbehandelingen
      - microdermabrasie
 * Huidproblemen
      - pigment behandeling
      - acne behandeling(vergoeding mogelijk)
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Dierenarts Zuidhorn           www.dierenartszuidhorn.nl

CASTRATIE ACTIE     Gemeente en Dierenartsenpraktijk Zuidhorn 
 

Gemeente Zuidhorn wil zwerf en asiel dieren verminderen. 
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de maanden  

januari tot en met mei : 
 

korting op castratie van poes en kater 
respectievelijk 25% en 30 % korting. 

 
èn tegelijk chippen voor actieprijs, 40  % korting. 

Voor verdere informatie zie website of bel voor een afspraak  
(0594-501280) 

De Gemeente Zuidhorn wil zwerf- en asiel dieren verminderen.
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de 

maand mei 2017

Dierenartsenpraktijk Zuidhorn      0594-501280     
www.dierenartszuidhorn.nl 

KORTING
25% en 30 %

Dierenarts Zuidhorn           www.dierenartszuidhorn.nl

CASTRATIE ACTIE     Gemeente en Dierenartsenpraktijk Zuidhorn 
 

Gemeente Zuidhorn wil zwerf en asiel dieren verminderen. 
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de maanden  

januari tot en met mei : 
 

korting op castratie van poes en kater 
respectievelijk 25% en 30 % korting. 

 
èn tegelijk chippen voor actieprijs, 40  % korting. 

Voor verdere informatie zie website of bel voor een afspraak  
(0594-501280) 

én tegelijk chippen voor

Klus & Tuinbedrijf
“Uw Hulp Bij Huis”

www.uwhulpbijhuis.com
Klusbedrijf Uw Hulp Bij Huis
 

Verbouw / Afbouw/ Timmerwerk / 
Schilderwerk / Elektra / Onderhoud

Voor info en/of offerte kan u contact 
opnemen via:
Telefoon: 06 - 30 30 75 75
Email: uwhulpbijhuis@gmail.com
Adres: Poortkampen 5, 9801JA, Zuidhorn

    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: TE KOOP:

 Kringloopwinkel de 
snuffelschuur
elke zaterdag open van 10:00 
tot 16:00.
Dorpstraat 26 Enumatil

Stuur uw recept in en 
win zo'n heerlijke

fruittas!

Deze fruittas winnen?

Dakdekkersbedrijf W. Vondeling
06 - 218 869 46

www.willemvondeling.nl
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Vele kleuren leverbaar 

www.groeneveldkozijnen.nl

GroeneveldKozijnen
GRIJPSKERKWindveren en boeiboorden  Dakkapel en deuren  

Geïnteresseerd?
Bel 0594 – 697 544 of mail naar info@groeneveldkozijnen.nl voor een GRATIS en geheel vrijblijvende prijsopgave.

Krielaardappelen met Asperge
ingrediënten:
1-10 witte asperges
200 gr beenham
400 gr krielaardappeltjes
2 eieren, gekookt, in plakjes
100 gr roomboter

grof zeezout.

bereiding:
Schil de witte asperges, kook ze gaar en laat ze in 
het vocht liggen. Spoel de kriel aardappeltjes af en 
kook ze in in de schil gaar. Smelt de roomboter en 
leg hierin de plak ham ( laat niet kleuren)
leg de asperges naast
 elkaar op de borden en
 leg hierop  de ham en plakjes ei.
 leg de krielaardappellen 
ernaast en bestrooi met 
wat peterselie en zout.
Schenk gesmolten 
roomboter over de 
aardappeltjes en 
de asperges

    Wo 14 juni open les jTZ
In september 2017 starten 
weer nieuwe theatercursussen 
voor kinderen van 8 t/m 12 
jaar. Op wo 14 juni is er een 
open les in Avalon. Aanvang 
13.30 uur. Aanmelden via 
maaikevandenhoek@gmail.com
Zie voor meer info: www.
jeugdtheaterschoolzuidhorn.nl

Theatercursus

Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
VERSE WORST 3 STUKS 5.99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oplossing sturen naar info@drukkerijhekkema.nl

Puzzel van de week:

Oplossing puzzel vorige week: 
KIEVIT

Taartje gewonnen door:
???????

Gefeliciteerd!

WEEKAANBIEDING!!!!

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

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

Volg ons op facebook

Handelsweg 6
Noordhorn
telefoon 507125

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

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

Marum, Zuidhorn en omliggende dorpen.

OPSLAG NODIG?

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

Thema-avond

Op 10 maart 2016
In ‘De Hoeksteen’

Lindensteinlaan 1, 9351 KA  Leek

Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

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

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

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

Laat deze gelegenheid niet onbenut

ChristenUnie
Grootegast Leek Marum Zuidhorn

   Grootegast   Leek   Marum   Zuidhorn

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

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

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

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

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

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

Hamsterweken
AH Zuidhorn

0594-504940

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

BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist

De Inbouwman

Zie ook www.deinbouwman.nl

Reparatie van alle merken inbouw- en witgoedapparaten!

0594-591829
06-26875569

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

   HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

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

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

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

 ZILVER & MUNTEN
KOM EERST BIJ ONS

 VOOR DE BESTE PRIJS!
kom vrijblijvend langs voor een taxatie

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

deze is gratis af te halen bij:

  

De volle fruittas deze week is door niemand 
gewonnen. HELAAS

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

Tel. 050-5515816
www.loonbedrijfhendriks.nl

                  
Zodebemesten met vierwieltank 
4  banden van 70cm breed, sectie afsluiting,   

mestmeting, automatische dosering. Als de draag-
kracht van de grond minder is rijden wij voor de 
laagste bodemdruk ook met minder kuubs in de tank.  

_____________________________________________________________                    

www.loonbedrijfhendriks.nl         050-5515816 

 
  
 

 

 
 

 

     
     EVERS graslandbeluchter en graslandwoeler :          JOSKIN wiedeg : activeert bodemleven,  
      opheffen van bodemverdichting, meer                   verwijdert slechte grassen, bevordert gras - 
      zuurstof in de grond, betere beworteling                   productie, weideslepen is niet meer nodig 

Nieuw

Houthandel Miedema te Lutjegast vanaf 

tuinhuizen, kom langs en laat u verrassen 

(vanaf 1 april ook weer geopend op
 zaterdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur)

                                   zat. 09.00-12.00 uur

Westerhornerweg 36, Lutjegast. 
tel. 0594-249149

Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
VERSE WORST 3 STUKS 

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

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

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

Donderdag- vrijdag- zaterdag:
varkenshaas 500 gra
magere runderlappen
smulbiefstukje

Vleeswaren:
schouderham, gebraden 
gehakt, boterhamworst 
dit samen 300 gram voor maa
cornedbeef uit eigen keuken
(puur rundvlees) 100 gra

T
Strooi het nu in de border en op het gazon

10 k
20 k

OPSLAG NODIG?

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

Thema-avond

Op 10 maart 2016
In ‘De Hoeksteen’

Lindensteinlaan 1, 9351 KA  Leek

Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

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

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

   Grootegast   Leek   Marum   Zuidhorn

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

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

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

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

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

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

Hamsterweken

AH Zuidhorn

0594-504940

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

BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist

   HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

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

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

 * Gezichtsbehandelingen
      - microdermabrasie
 * Huidproblemen
      - pigment behandeling
      - acne behandeling(vergoeding mogelijk)
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Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
VERSE WORST 3 STUKS 

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

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

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

Donderdag- vrijdag- zaterdag:
varkenshaas 500 gra
magere runderlappen
smulbiefstukje

Vleeswaren:
schouderham, gebraden 
gehakt, boterhamworst 
dit samen 300 gram voor maa
cornedbeef uit eigen keuken
(puur rundvlees) 100 gra

T
Strooi het nu in de border en op het gazon

10 k
20 k

OPSLAG NODIG?

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

Thema-avond

Op 10 maart 2016
In ‘De Hoeksteen’

Lindensteinlaan 1, 9351 KA  Leek

Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

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

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

   Grootegast   Leek   Marum   Zuidhorn

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

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

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

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

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

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

Hamsterweken

AH Zuidhorn

0594-504940

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

BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist

   HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

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

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

 * Gezichtsbehandelingen
      - microdermabrasie
 * Huidproblemen
      - pigment behandeling
      - acne behandeling(vergoeding mogelijk)
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Dierenarts Zuidhorn           www.dierenartszuidhorn.nl

CASTRATIE ACTIE     Gemeente en Dierenartsenpraktijk Zuidhorn 
 

Gemeente Zuidhorn wil zwerf en asiel dieren verminderen. 
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de maanden  

januari tot en met mei : 
 

korting op castratie van poes en kater 
respectievelijk 25% en 30 % korting. 

 
èn tegelijk chippen voor actieprijs, 40  % korting. 

Voor verdere informatie zie website of bel voor een afspraak  
(0594-501280) 

De Gemeente Zuidhorn wil zwerf- en asiel dieren verminderen.
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de 

maand mei 2017

Dierenartsenpraktijk Zuidhorn      0594-501280     
www.dierenartszuidhorn.nl 

KORTING
25% en 30 %

Dierenarts Zuidhorn           www.dierenartszuidhorn.nl

CASTRATIE ACTIE     Gemeente en Dierenartsenpraktijk Zuidhorn 
 

Gemeente Zuidhorn wil zwerf en asiel dieren verminderen. 
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de maanden  

januari tot en met mei : 
 

korting op castratie van poes en kater 
respectievelijk 25% en 30 % korting. 

 
èn tegelijk chippen voor actieprijs, 40  % korting. 

Voor verdere informatie zie website of bel voor een afspraak  
(0594-501280) 

én tegelijk chippen voor

Klus & Tuinbedrijf
“Uw Hulp Bij Huis”

www.uwhulpbijhuis.com
Klusbedrijf Uw Hulp Bij Huis
 

Verbouw / Afbouw/ Timmerwerk / 
Schilderwerk / Elektra / Onderhoud

Voor info en/of offerte kan u contact 
opnemen via:
Telefoon: 06 - 30 30 75 75
Email: uwhulpbijhuis@gmail.com
Adres: Poortkampen 5, 9801JA, Zuidhorn

    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: TE KOOP:

 Kringloopwinkel de 
snuffelschuur
elke zaterdag open van 10:00 
tot 16:00.
Dorpstraat 26 Enumatil

Stuur uw recept in en 
win zo'n heerlijke

fruittas!

Deze fruittas winnen?

Dakdekkersbedrijf W. Vondeling
06 - 218 869 46

www.willemvondeling.nl
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Vele kleuren leverbaar 

www.groeneveldkozijnen.nl

GroeneveldKozijnen
GRIJPSKERKWindveren en boeiboorden  Dakkapel en deuren  

Geïnteresseerd?
Bel 0594 – 697 544 of mail naar info@groeneveldkozijnen.nl voor een GRATIS en geheel vrijblijvende prijsopgave.

Krielaardappelen met Asperge
ingrediënten:
1-10 witte asperges
200 gr beenham
400 gr krielaardappeltjes
2 eieren, gekookt, in plakjes
100 gr roomboter

grof zeezout.

bereiding:
Schil de witte asperges, kook ze gaar en laat ze in 
het vocht liggen. Spoel de kriel aardappeltjes af en 
kook ze in in de schil gaar. Smelt de roomboter en 
leg hierin de plak ham ( laat niet kleuren)
leg de asperges naast
 elkaar op de borden en
 leg hierop  de ham en plakjes ei.
 leg de krielaardappellen 
ernaast en bestrooi met 
wat peterselie en zout.
Schenk gesmolten 
roomboter over de 
aardappeltjes en 
de asperges

    Wo 14 juni open les jTZ
In september 2017 starten 
weer nieuwe theatercursussen 
voor kinderen van 8 t/m 12 
jaar. Op wo 14 juni is er een 
open les in Avalon. Aanvang 
13.30 uur. Aanmelden via 
maaikevandenhoek@gmail.com
Zie voor meer info: www.
jeugdtheaterschoolzuidhorn.nl

Theatercursus

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

deze is gratis af te halen bij:

  

De volle fruittas deze week is door niemand 
gewonnen. HELAAS

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

Tel. 050-5515816
www.loonbedrijfhendriks.nl

                  
Zodebemesten met vierwieltank 
4  banden van 70cm breed, sectie afsluiting,   

mestmeting, automatische dosering. Als de draag-
kracht van de grond minder is rijden wij voor de 
laagste bodemdruk ook met minder kuubs in de tank.  

_____________________________________________________________                    

www.loonbedrijfhendriks.nl         050-5515816 

 
  
 

 

 
 

 

     
     EVERS graslandbeluchter en graslandwoeler :          JOSKIN wiedeg : activeert bodemleven,  
      opheffen van bodemverdichting, meer                   verwijdert slechte grassen, bevordert gras - 
      zuurstof in de grond, betere beworteling                   productie, weideslepen is niet meer nodig 

Nieuw

Houthandel Miedema te Lutjegast vanaf 

tuinhuizen, kom langs en laat u verrassen 

(vanaf 1 april ook weer geopend op
 zaterdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur)

                                   zat. 09.00-12.00 uur

Westerhornerweg 36, Lutjegast. 
tel. 0594-249149

Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
VERSE WORST 3 STUKS 

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

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

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

Donderdag- vrijdag- zaterdag:
varkenshaas 500 gra
magere runderlappen
smulbiefstukje

Vleeswaren:
schouderham, gebraden 
gehakt, boterhamworst 
dit samen 300 gram voor maa
cornedbeef uit eigen keuken
(puur rundvlees) 100 gra

T
Strooi het nu in de border en op het gazon

10 k
20 k

OPSLAG NODIG?

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

Thema-avond

Op 10 maart 2016
In ‘De Hoeksteen’

Lindensteinlaan 1, 9351 KA  Leek

Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

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

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

   Grootegast   Leek   Marum   Zuidhorn

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

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

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

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

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

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

Hamsterweken

AH Zuidhorn

0594-504940

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

BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist

   HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

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

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

 * Gezichtsbehandelingen
      - microdermabrasie
 * Huidproblemen
      - pigment behandeling
      - acne behandeling(vergoeding mogelijk)
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Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
VERSE WORST 3 STUKS 

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

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

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

Donderdag- vrijdag- zaterdag:
varkenshaas 500 gra
magere runderlappen
smulbiefstukje

Vleeswaren:
schouderham, gebraden 
gehakt, boterhamworst 
dit samen 300 gram voor maa
cornedbeef uit eigen keuken
(puur rundvlees) 100 gra

T
Strooi het nu in de border en op het gazon

10 k
20 k

OPSLAG NODIG?

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

Thema-avond

Op 10 maart 2016
In ‘De Hoeksteen’

Lindensteinlaan 1, 9351 KA  Leek

Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

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

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

   Grootegast   Leek   Marum   Zuidhorn

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

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

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

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

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

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

Hamsterweken

AH Zuidhorn

0594-504940

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

BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist

   HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

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

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

 * Gezichtsbehandelingen
      - microdermabrasie
 * Huidproblemen
      - pigment behandeling
      - acne behandeling(vergoeding mogelijk)
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Dierenarts Zuidhorn           www.dierenartszuidhorn.nl

CASTRATIE ACTIE     Gemeente en Dierenartsenpraktijk Zuidhorn 
 

Gemeente Zuidhorn wil zwerf en asiel dieren verminderen. 
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de maanden  

januari tot en met mei : 
 

korting op castratie van poes en kater 
respectievelijk 25% en 30 % korting. 

 
èn tegelijk chippen voor actieprijs, 40  % korting. 

Voor verdere informatie zie website of bel voor een afspraak  
(0594-501280) 

De Gemeente Zuidhorn wil zwerf- en asiel dieren verminderen.
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de 

maand mei 2017

Dierenartsenpraktijk Zuidhorn      0594-501280     
www.dierenartszuidhorn.nl 

KORTING
25% en 30 %

Dierenarts Zuidhorn           www.dierenartszuidhorn.nl

CASTRATIE ACTIE     Gemeente en Dierenartsenpraktijk Zuidhorn 
 

Gemeente Zuidhorn wil zwerf en asiel dieren verminderen. 
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de maanden  

januari tot en met mei : 
 

korting op castratie van poes en kater 
respectievelijk 25% en 30 % korting. 

 
èn tegelijk chippen voor actieprijs, 40  % korting. 

Voor verdere informatie zie website of bel voor een afspraak  
(0594-501280) 

én tegelijk chippen voor

Klus & Tuinbedrijf
“Uw Hulp Bij Huis”

www.uwhulpbijhuis.com
Klusbedrijf Uw Hulp Bij Huis
 

Verbouw / Afbouw/ Timmerwerk / 
Schilderwerk / Elektra / Onderhoud

Voor info en/of offerte kan u contact 
opnemen via:
Telefoon: 06 - 30 30 75 75
Email: uwhulpbijhuis@gmail.com
Adres: Poortkampen 5, 9801JA, Zuidhorn

    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: TE KOOP:

 Kringloopwinkel de 
snuffelschuur
elke zaterdag open van 10:00 
tot 16:00.
Dorpstraat 26 Enumatil

Stuur uw recept in en 
win zo'n heerlijke

fruittas!

Deze fruittas winnen?

Dakdekkersbedrijf W. Vondeling
06 - 218 869 46

www.willemvondeling.nl
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Vele kleuren leverbaar 

www.groeneveldkozijnen.nl

GroeneveldKozijnen
GRIJPSKERKWindveren en boeiboorden  Dakkapel en deuren  

Geïnteresseerd?
Bel 0594 – 697 544 of mail naar info@groeneveldkozijnen.nl voor een GRATIS en geheel vrijblijvende prijsopgave.

Krielaardappelen met Asperge
ingrediënten:
1-10 witte asperges
200 gr beenham
400 gr krielaardappeltjes
2 eieren, gekookt, in plakjes
100 gr roomboter

grof zeezout.

bereiding:
Schil de witte asperges, kook ze gaar en laat ze in 
het vocht liggen. Spoel de kriel aardappeltjes af en 
kook ze in in de schil gaar. Smelt de roomboter en 
leg hierin de plak ham ( laat niet kleuren)
leg de asperges naast
 elkaar op de borden en
 leg hierop  de ham en plakjes ei.
 leg de krielaardappellen 
ernaast en bestrooi met 
wat peterselie en zout.
Schenk gesmolten 
roomboter over de 
aardappeltjes en 
de asperges

    Wo 14 juni open les jTZ
In september 2017 starten 
weer nieuwe theatercursussen 
voor kinderen van 8 t/m 12 
jaar. Op wo 14 juni is er een 
open les in Avalon. Aanvang 
13.30 uur. Aanmelden via 
maaikevandenhoek@gmail.com
Zie voor meer info: www.
jeugdtheaterschoolzuidhorn.nl

Theatercursus

Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
VERSE WORST 3 STUKS 5.99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oplossing sturen naar info@drukkerijhekkema.nl

Puzzel van de week:

Oplossing puzzel vorige week: 
KIEVIT

Taartje gewonnen door:
???????

Gefeliciteerd!

WEEKAANBIEDING!!!!

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

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

Volg ons op facebook

Handelsweg 6
Noordhorn
telefoon 507125

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

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

Marum, Zuidhorn en omliggende dorpen.

OPSLAG NODIG?

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

Thema-avond

Op 10 maart 2016
In ‘De Hoeksteen’

Lindensteinlaan 1, 9351 KA  Leek

Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

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

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

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

Laat deze gelegenheid niet onbenut

ChristenUnie
Grootegast Leek Marum Zuidhorn

   Grootegast   Leek   Marum   Zuidhorn

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

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

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

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

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

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

Hamsterweken
AH Zuidhorn

0594-504940

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

BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist

De Inbouwman

Zie ook www.deinbouwman.nl

Reparatie van alle merken inbouw- en witgoedapparaten!

0594-591829
06-26875569

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

   HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

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

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

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

 ZILVER & MUNTEN
KOM EERST BIJ ONS

 VOOR DE BESTE PRIJS!
kom vrijblijvend langs voor een taxatie

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

deze is gratis af te halen bij:

  

De volle fruittas deze week is door niemand 
gewonnen. HELAAS

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

Tel. 050-5515816
www.loonbedrijfhendriks.nl

                  
Zodebemesten met vierwieltank 
4  banden van 70cm breed, sectie afsluiting,   

mestmeting, automatische dosering. Als de draag-
kracht van de grond minder is rijden wij voor de 
laagste bodemdruk ook met minder kuubs in de tank.  

_____________________________________________________________                    

www.loonbedrijfhendriks.nl         050-5515816 

 
  
 

 

 
 

 

     
     EVERS graslandbeluchter en graslandwoeler :          JOSKIN wiedeg : activeert bodemleven,  
      opheffen van bodemverdichting, meer                   verwijdert slechte grassen, bevordert gras - 
      zuurstof in de grond, betere beworteling                   productie, weideslepen is niet meer nodig 

Nieuw

Houthandel Miedema te Lutjegast vanaf 

tuinhuizen, kom langs en laat u verrassen 

(vanaf 1 april ook weer geopend op
 zaterdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur)

                                   zat. 09.00-12.00 uur

Westerhornerweg 36, Lutjegast. 
tel. 0594-249149

Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
VERSE WORST 3 STUKS 

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

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

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

Donderdag- vrijdag- zaterdag:
varkenshaas 500 gra
magere runderlappen
smulbiefstukje

Vleeswaren:
schouderham, gebraden 
gehakt, boterhamworst 
dit samen 300 gram voor maa
cornedbeef uit eigen keuken
(puur rundvlees) 100 gra

T
Strooi het nu in de border en op het gazon

10 k
20 k

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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BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist
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   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)
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Lid ANBOS aangesloten bij de Geschillencommissie
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9801 KM Zuidhorn

 * Gezichtsbehandelingen
      - microdermabrasie
 * Huidproblemen
      - pigment behandeling
      - acne behandeling(vergoeding mogelijk)
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Dierenarts Zuidhorn           www.dierenartszuidhorn.nl

CASTRATIE ACTIE     Gemeente en Dierenartsenpraktijk Zuidhorn 
 

Gemeente Zuidhorn wil zwerf en asiel dieren verminderen. 
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de maanden  

januari tot en met mei : 
 

korting op castratie van poes en kater 
respectievelijk 25% en 30 % korting. 

 
èn tegelijk chippen voor actieprijs, 40  % korting. 

Voor verdere informatie zie website of bel voor een afspraak  
(0594-501280) 

De Gemeente Zuidhorn wil zwerf- en asiel dieren verminderen.
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de 

maand mei 2017

Dierenartsenpraktijk Zuidhorn      0594-501280     
www.dierenartszuidhorn.nl 

KORTING
25% en 30 %

Dierenarts Zuidhorn           www.dierenartszuidhorn.nl

CASTRATIE ACTIE     Gemeente en Dierenartsenpraktijk Zuidhorn 
 

Gemeente Zuidhorn wil zwerf en asiel dieren verminderen. 
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de maanden  

januari tot en met mei : 
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respectievelijk 25% en 30 % korting. 

 
èn tegelijk chippen voor actieprijs, 40  % korting. 

Voor verdere informatie zie website of bel voor een afspraak  
(0594-501280) 

én tegelijk chippen voor

Klus & Tuinbedrijf
“Uw Hulp Bij Huis”

www.uwhulpbijhuis.com
Klusbedrijf Uw Hulp Bij Huis
 

Verbouw / Afbouw/ Timmerwerk / 
Schilderwerk / Elektra / Onderhoud

Voor info en/of offerte kan u contact 
opnemen via:
Telefoon: 06 - 30 30 75 75
Email: uwhulpbijhuis@gmail.com
Adres: Poortkampen 5, 9801JA, Zuidhorn

    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: TE KOOP:

 Kringloopwinkel de 
snuffelschuur
elke zaterdag open van 10:00 
tot 16:00.
Dorpstraat 26 Enumatil

Stuur uw recept in en 
win zo'n heerlijke

fruittas!

Deze fruittas winnen?

Dakdekkersbedrijf W. Vondeling
06 - 218 869 46

www.willemvondeling.nl

57

 

Vele kleuren leverbaar 

www.groeneveldkozijnen.nl

GroeneveldKozijnen
GRIJPSKERKWindveren en boeiboorden  Dakkapel en deuren  

Geïnteresseerd?
Bel 0594 – 697 544 of mail naar info@groeneveldkozijnen.nl voor een GRATIS en geheel vrijblijvende prijsopgave.

Krielaardappelen met Asperge
ingrediënten:
1-10 witte asperges
200 gr beenham
400 gr krielaardappeltjes
2 eieren, gekookt, in plakjes
100 gr roomboter

grof zeezout.

bereiding:
Schil de witte asperges, kook ze gaar en laat ze in 
het vocht liggen. Spoel de kriel aardappeltjes af en 
kook ze in in de schil gaar. Smelt de roomboter en 
leg hierin de plak ham ( laat niet kleuren)
leg de asperges naast
 elkaar op de borden en
 leg hierop  de ham en plakjes ei.
 leg de krielaardappellen 
ernaast en bestrooi met 
wat peterselie en zout.
Schenk gesmolten 
roomboter over de 
aardappeltjes en 
de asperges

    Wo 14 juni open les jTZ
In september 2017 starten 
weer nieuwe theatercursussen 
voor kinderen van 8 t/m 12 
jaar. Op wo 14 juni is er een 
open les in Avalon. Aanvang 
13.30 uur. Aanmelden via 
maaikevandenhoek@gmail.com
Zie voor meer info: www.
jeugdtheaterschoolzuidhorn.nl

Theatercursus

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

deze is gratis af te halen bij:

  

De volle fruittas deze week is door niemand 
gewonnen. HELAAS

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

Tel. 050-5515816
www.loonbedrijfhendriks.nl

                  
Zodebemesten met vierwieltank 
4  banden van 70cm breed, sectie afsluiting,   

mestmeting, automatische dosering. Als de draag-
kracht van de grond minder is rijden wij voor de 
laagste bodemdruk ook met minder kuubs in de tank.  

_____________________________________________________________                    

www.loonbedrijfhendriks.nl         050-5515816 

 
  
 

 

 
 

 

     
     EVERS graslandbeluchter en graslandwoeler :          JOSKIN wiedeg : activeert bodemleven,  
      opheffen van bodemverdichting, meer                   verwijdert slechte grassen, bevordert gras - 
      zuurstof in de grond, betere beworteling                   productie, weideslepen is niet meer nodig 

Nieuw

Houthandel Miedema te Lutjegast vanaf 

tuinhuizen, kom langs en laat u verrassen 

(vanaf 1 april ook weer geopend op
 zaterdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur)

                                   zat. 09.00-12.00 uur

Westerhornerweg 36, Lutjegast. 
tel. 0594-249149

Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
VERSE WORST 3 STUKS 

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

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

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

Donderdag- vrijdag- zaterdag:
varkenshaas 500 gra
magere runderlappen
smulbiefstukje

Vleeswaren:
schouderham, gebraden 
gehakt, boterhamworst 
dit samen 300 gram voor maa
cornedbeef uit eigen keuken
(puur rundvlees) 100 gra

T
Strooi het nu in de border en op het gazon

10 k
20 k

OPSLAG NODIG?

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

Thema-avond
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In ‘De Hoeksteen’
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Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur
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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
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www.gjvanark.nl

Hamsterweken

AH Zuidhorn

0594-504940

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

BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist

   HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

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

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

 * Gezichtsbehandelingen
      - microdermabrasie
 * Huidproblemen
      - pigment behandeling
      - acne behandeling(vergoeding mogelijk)
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Dierenarts Zuidhorn           www.dierenartszuidhorn.nl

CASTRATIE ACTIE     Gemeente en Dierenartsenpraktijk Zuidhorn 
 

Gemeente Zuidhorn wil zwerf en asiel dieren verminderen. 
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de maanden  

januari tot en met mei : 
 

korting op castratie van poes en kater 
respectievelijk 25% en 30 % korting. 

 
èn tegelijk chippen voor actieprijs, 40  % korting. 

Voor verdere informatie zie website of bel voor een afspraak  
(0594-501280) 

De Gemeente Zuidhorn wil zwerf- en asiel dieren verminderen.
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de 

maand mei 2017

Dierenartsenpraktijk Zuidhorn      0594-501280     
www.dierenartszuidhorn.nl 

KORTING
25% en 30 %

Dierenarts Zuidhorn           www.dierenartszuidhorn.nl

CASTRATIE ACTIE     Gemeente en Dierenartsenpraktijk Zuidhorn 
 

Gemeente Zuidhorn wil zwerf en asiel dieren verminderen. 
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de maanden  

januari tot en met mei : 
 

korting op castratie van poes en kater 
respectievelijk 25% en 30 % korting. 

 
èn tegelijk chippen voor actieprijs, 40  % korting. 

Voor verdere informatie zie website of bel voor een afspraak  
(0594-501280) 

én tegelijk chippen voor

Klus & Tuinbedrijf
“Uw Hulp Bij Huis”

www.uwhulpbijhuis.com
Klusbedrijf Uw Hulp Bij Huis
 

Verbouw / Afbouw/ Timmerwerk / 
Schilderwerk / Elektra / Onderhoud

Voor info en/of offerte kan u contact 
opnemen via:
Telefoon: 06 - 30 30 75 75
Email: uwhulpbijhuis@gmail.com
Adres: Poortkampen 5, 9801JA, Zuidhorn

    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: TE KOOP:

 Kringloopwinkel de 
snuffelschuur
elke zaterdag open van 10:00 
tot 16:00.
Dorpstraat 26 Enumatil

Stuur uw recept in en 
win zo'n heerlijke

fruittas!

Deze fruittas winnen?

Dakdekkersbedrijf W. Vondeling
06 - 218 869 46

www.willemvondeling.nl
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Vele kleuren leverbaar 

www.groeneveldkozijnen.nl

GroeneveldKozijnen
GRIJPSKERKWindveren en boeiboorden  Dakkapel en deuren  

Geïnteresseerd?
Bel 0594 – 697 544 of mail naar info@groeneveldkozijnen.nl voor een GRATIS en geheel vrijblijvende prijsopgave.

Krielaardappelen met Asperge
ingrediënten:
1-10 witte asperges
200 gr beenham
400 gr krielaardappeltjes
2 eieren, gekookt, in plakjes
100 gr roomboter

grof zeezout.

bereiding:
Schil de witte asperges, kook ze gaar en laat ze in 
het vocht liggen. Spoel de kriel aardappeltjes af en 
kook ze in in de schil gaar. Smelt de roomboter en 
leg hierin de plak ham ( laat niet kleuren)
leg de asperges naast
 elkaar op de borden en
 leg hierop  de ham en plakjes ei.
 leg de krielaardappellen 
ernaast en bestrooi met 
wat peterselie en zout.
Schenk gesmolten 
roomboter over de 
aardappeltjes en 
de asperges

    Wo 14 juni open les jTZ
In september 2017 starten 
weer nieuwe theatercursussen 
voor kinderen van 8 t/m 12 
jaar. Op wo 14 juni is er een 
open les in Avalon. Aanvang 
13.30 uur. Aanmelden via 
maaikevandenhoek@gmail.com
Zie voor meer info: www.
jeugdtheaterschoolzuidhorn.nl

Theatercursus

Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
VERSE WORST 3 STUKS 5.99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oplossing sturen naar info@drukkerijhekkema.nl

Puzzel van de week:

Oplossing puzzel vorige week: 
KIEVIT

Taartje gewonnen door:
???????

Gefeliciteerd!

WEEKAANBIEDING!!!!

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

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

Volg ons op facebook

Handelsweg 6
Noordhorn
telefoon 507125

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

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

Marum, Zuidhorn en omliggende dorpen.

OPSLAG NODIG?

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

Thema-avond

Op 10 maart 2016
In ‘De Hoeksteen’

Lindensteinlaan 1, 9351 KA  Leek

Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

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

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

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

Laat deze gelegenheid niet onbenut

ChristenUnie
Grootegast Leek Marum Zuidhorn

   Grootegast   Leek   Marum   Zuidhorn

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

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

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

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

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

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

Hamsterweken
AH Zuidhorn

0594-504940

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

BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist

De Inbouwman

Zie ook www.deinbouwman.nl

Reparatie van alle merken inbouw- en witgoedapparaten!

0594-591829
06-26875569

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

   HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

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

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

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

 ZILVER & MUNTEN
KOM EERST BIJ ONS

 VOOR DE BESTE PRIJS!
kom vrijblijvend langs voor een taxatie

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

deze is gratis af te halen bij:

  

De volle fruittas deze week is door niemand 
gewonnen. HELAAS

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

Tel. 050-5515816
www.loonbedrijfhendriks.nl

                  
Zodebemesten met vierwieltank 
4  banden van 70cm breed, sectie afsluiting,   

mestmeting, automatische dosering. Als de draag-
kracht van de grond minder is rijden wij voor de 
laagste bodemdruk ook met minder kuubs in de tank.  

_____________________________________________________________                    

www.loonbedrijfhendriks.nl         050-5515816 

 
  
 

 

 
 

 

     
     EVERS graslandbeluchter en graslandwoeler :          JOSKIN wiedeg : activeert bodemleven,  
      opheffen van bodemverdichting, meer                   verwijdert slechte grassen, bevordert gras - 
      zuurstof in de grond, betere beworteling                   productie, weideslepen is niet meer nodig 

Nieuw

Houthandel Miedema te Lutjegast vanaf 

tuinhuizen, kom langs en laat u verrassen 

(vanaf 1 april ook weer geopend op
 zaterdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur)

                                   zat. 09.00-12.00 uur

Westerhornerweg 36, Lutjegast. 
tel. 0594-249149

Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
VERSE WORST 3 STUKS 

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

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

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

Donderdag- vrijdag- zaterdag:
varkenshaas 500 gra
magere runderlappen
smulbiefstukje

Vleeswaren:
schouderham, gebraden 
gehakt, boterhamworst 
dit samen 300 gram voor maa
cornedbeef uit eigen keuken
(puur rundvlees) 100 gra

T
Strooi het nu in de border en op het gazon

10 k
20 k

OPSLAG NODIG?

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

Thema-avond

Op 10 maart 2016
In ‘De Hoeksteen’

Lindensteinlaan 1, 9351 KA  Leek

Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

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

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

   Grootegast   Leek   Marum   Zuidhorn

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

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

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

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

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

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

Hamsterweken

AH Zuidhorn

0594-504940

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

BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist

   HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

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

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

 * Gezichtsbehandelingen
      - microdermabrasie
 * Huidproblemen
      - pigment behandeling
      - acne behandeling(vergoeding mogelijk)
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Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

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

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

   Grootegast   Leek   Marum   Zuidhorn

De ChristenUnie kiesverenigingen in het Westerkwartier nodigen 
u graag uit voor een gezamenlijke
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Dierenarts Zuidhorn           www.dierenartszuidhorn.nl

CASTRATIE ACTIE     Gemeente en Dierenartsenpraktijk Zuidhorn 
 

Gemeente Zuidhorn wil zwerf en asiel dieren verminderen. 
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de maanden  

januari tot en met mei : 
 

korting op castratie van poes en kater 
respectievelijk 25% en 30 % korting. 

 
èn tegelijk chippen voor actieprijs, 40  % korting. 

Voor verdere informatie zie website of bel voor een afspraak  
(0594-501280) 

De Gemeente Zuidhorn wil zwerf- en asiel dieren verminderen.
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de 

maand mei 2017

Dierenartsenpraktijk Zuidhorn      0594-501280     
www.dierenartszuidhorn.nl 

KORTING
25% en 30 %

Dierenarts Zuidhorn           www.dierenartszuidhorn.nl
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én tegelijk chippen voor

Klus & Tuinbedrijf
“Uw Hulp Bij Huis”

www.uwhulpbijhuis.com
Klusbedrijf Uw Hulp Bij Huis
 

Verbouw / Afbouw/ Timmerwerk / 
Schilderwerk / Elektra / Onderhoud

Voor info en/of offerte kan u contact 
opnemen via:
Telefoon: 06 - 30 30 75 75
Email: uwhulpbijhuis@gmail.com
Adres: Poortkampen 5, 9801JA, Zuidhorn

    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: TE KOOP:

 Kringloopwinkel de 
snuffelschuur
elke zaterdag open van 10:00 
tot 16:00.
Dorpstraat 26 Enumatil

Stuur uw recept in en 
win zo'n heerlijke

fruittas!

Deze fruittas winnen?

Dakdekkersbedrijf W. Vondeling
06 - 218 869 46

www.willemvondeling.nl
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Vele kleuren leverbaar 

www.groeneveldkozijnen.nl

GroeneveldKozijnen
GRIJPSKERKWindveren en boeiboorden  Dakkapel en deuren  

Geïnteresseerd?
Bel 0594 – 697 544 of mail naar info@groeneveldkozijnen.nl voor een GRATIS en geheel vrijblijvende prijsopgave.

Krielaardappelen met Asperge
ingrediënten:
1-10 witte asperges
200 gr beenham
400 gr krielaardappeltjes
2 eieren, gekookt, in plakjes
100 gr roomboter

grof zeezout.

bereiding:
Schil de witte asperges, kook ze gaar en laat ze in 
het vocht liggen. Spoel de kriel aardappeltjes af en 
kook ze in in de schil gaar. Smelt de roomboter en 
leg hierin de plak ham ( laat niet kleuren)
leg de asperges naast
 elkaar op de borden en
 leg hierop  de ham en plakjes ei.
 leg de krielaardappellen 
ernaast en bestrooi met 
wat peterselie en zout.
Schenk gesmolten 
roomboter over de 
aardappeltjes en 
de asperges

    Wo 14 juni open les jTZ
In september 2017 starten 
weer nieuwe theatercursussen 
voor kinderen van 8 t/m 12 
jaar. Op wo 14 juni is er een 
open les in Avalon. Aanvang 
13.30 uur. Aanmelden via 
maaikevandenhoek@gmail.com
Zie voor meer info: www.
jeugdtheaterschoolzuidhorn.nl

Theatercursus

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

deze is gratis af te halen bij:

  

De volle fruittas deze week is door niemand 
gewonnen. HELAAS

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

Tel. 050-5515816
www.loonbedrijfhendriks.nl

                  
Zodebemesten met vierwieltank 
4  banden van 70cm breed, sectie afsluiting,   

mestmeting, automatische dosering. Als de draag-
kracht van de grond minder is rijden wij voor de 
laagste bodemdruk ook met minder kuubs in de tank.  

_____________________________________________________________                    

www.loonbedrijfhendriks.nl         050-5515816 

 
  
 

 

 
 

 

     
     EVERS graslandbeluchter en graslandwoeler :          JOSKIN wiedeg : activeert bodemleven,  
      opheffen van bodemverdichting, meer                   verwijdert slechte grassen, bevordert gras - 
      zuurstof in de grond, betere beworteling                   productie, weideslepen is niet meer nodig 

Nieuw

Houthandel Miedema te Lutjegast vanaf 

tuinhuizen, kom langs en laat u verrassen 

(vanaf 1 april ook weer geopend op
 zaterdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur)

                                   zat. 09.00-12.00 uur

Westerhornerweg 36, Lutjegast. 
tel. 0594-249149

Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
VERSE WORST 3 STUKS 

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

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

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

Donderdag- vrijdag- zaterdag:
varkenshaas 500 gra
magere runderlappen
smulbiefstukje

Vleeswaren:
schouderham, gebraden 
gehakt, boterhamworst 
dit samen 300 gram voor maa
cornedbeef uit eigen keuken
(puur rundvlees) 100 gra

T
Strooi het nu in de border en op het gazon

10 k
20 k

OPSLAG NODIG?

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

Thema-avond

Op 10 maart 2016
In ‘De Hoeksteen’

Lindensteinlaan 1, 9351 KA  Leek

Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

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

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

   Grootegast   Leek   Marum   Zuidhorn

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

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

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

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

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

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

Hamsterweken

AH Zuidhorn

0594-504940

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

BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist

   HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

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

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

 * Gezichtsbehandelingen
      - microdermabrasie
 * Huidproblemen
      - pigment behandeling
      - acne behandeling(vergoeding mogelijk)
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Dierenarts Zuidhorn           www.dierenartszuidhorn.nl

CASTRATIE ACTIE     Gemeente en Dierenartsenpraktijk Zuidhorn 
 

Gemeente Zuidhorn wil zwerf en asiel dieren verminderen. 
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de maanden  

januari tot en met mei : 
 

korting op castratie van poes en kater 
respectievelijk 25% en 30 % korting. 

 
èn tegelijk chippen voor actieprijs, 40  % korting. 

Voor verdere informatie zie website of bel voor een afspraak  
(0594-501280) 

De Gemeente Zuidhorn wil zwerf- en asiel dieren verminderen.
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de 

maand mei 2017

Dierenartsenpraktijk Zuidhorn      0594-501280     
www.dierenartszuidhorn.nl 

KORTING
25% en 30 %

Dierenarts Zuidhorn           www.dierenartszuidhorn.nl

CASTRATIE ACTIE     Gemeente en Dierenartsenpraktijk Zuidhorn 
 

Gemeente Zuidhorn wil zwerf en asiel dieren verminderen. 
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de maanden  

januari tot en met mei : 
 

korting op castratie van poes en kater 
respectievelijk 25% en 30 % korting. 

 
èn tegelijk chippen voor actieprijs, 40  % korting. 

Voor verdere informatie zie website of bel voor een afspraak  
(0594-501280) 

én tegelijk chippen voor

Klus & Tuinbedrijf
“Uw Hulp Bij Huis”

www.uwhulpbijhuis.com
Klusbedrijf Uw Hulp Bij Huis
 

Verbouw / Afbouw/ Timmerwerk / 
Schilderwerk / Elektra / Onderhoud

Voor info en/of offerte kan u contact 
opnemen via:
Telefoon: 06 - 30 30 75 75
Email: uwhulpbijhuis@gmail.com
Adres: Poortkampen 5, 9801JA, Zuidhorn

    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: TE KOOP:

 Kringloopwinkel de 
snuffelschuur
elke zaterdag open van 10:00 
tot 16:00.
Dorpstraat 26 Enumatil

Stuur uw recept in en 
win zo'n heerlijke

fruittas!

Deze fruittas winnen?

Dakdekkersbedrijf W. Vondeling
06 - 218 869 46

www.willemvondeling.nl

57

 

Vele kleuren leverbaar 

www.groeneveldkozijnen.nl

GroeneveldKozijnen
GRIJPSKERKWindveren en boeiboorden  Dakkapel en deuren  

Geïnteresseerd?
Bel 0594 – 697 544 of mail naar info@groeneveldkozijnen.nl voor een GRATIS en geheel vrijblijvende prijsopgave.

Krielaardappelen met Asperge
ingrediënten:
1-10 witte asperges
200 gr beenham
400 gr krielaardappeltjes
2 eieren, gekookt, in plakjes
100 gr roomboter

grof zeezout.

bereiding:
Schil de witte asperges, kook ze gaar en laat ze in 
het vocht liggen. Spoel de kriel aardappeltjes af en 
kook ze in in de schil gaar. Smelt de roomboter en 
leg hierin de plak ham ( laat niet kleuren)
leg de asperges naast
 elkaar op de borden en
 leg hierop  de ham en plakjes ei.
 leg de krielaardappellen 
ernaast en bestrooi met 
wat peterselie en zout.
Schenk gesmolten 
roomboter over de 
aardappeltjes en 
de asperges

    Wo 14 juni open les jTZ
In september 2017 starten 
weer nieuwe theatercursussen 
voor kinderen van 8 t/m 12 
jaar. Op wo 14 juni is er een 
open les in Avalon. Aanvang 
13.30 uur. Aanmelden via 
maaikevandenhoek@gmail.com
Zie voor meer info: www.
jeugdtheaterschoolzuidhorn.nl

Theatercursus

Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
VERSE WORST 3 STUKS 5.99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oplossing sturen naar info@drukkerijhekkema.nl

Puzzel van de week:

Oplossing puzzel vorige week: 
KIEVIT

Taartje gewonnen door:
???????

Gefeliciteerd!

WEEKAANBIEDING!!!!

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

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

Volg ons op facebook

Handelsweg 6
Noordhorn
telefoon 507125

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

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

Marum, Zuidhorn en omliggende dorpen.

OPSLAG NODIG?

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

Thema-avond

Op 10 maart 2016
In ‘De Hoeksteen’

Lindensteinlaan 1, 9351 KA  Leek

Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

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

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

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

Laat deze gelegenheid niet onbenut

ChristenUnie
Grootegast Leek Marum Zuidhorn

   Grootegast   Leek   Marum   Zuidhorn

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

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

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

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

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

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

Hamsterweken
AH Zuidhorn

0594-504940

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

BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist

De Inbouwman

Zie ook www.deinbouwman.nl

Reparatie van alle merken inbouw- en witgoedapparaten!

0594-591829
06-26875569

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

   HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

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

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

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

 ZILVER & MUNTEN
KOM EERST BIJ ONS

 VOOR DE BESTE PRIJS!
kom vrijblijvend langs voor een taxatie

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

deze is gratis af te halen bij:

  

De volle fruittas deze week is door niemand 
gewonnen. HELAAS

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

Tel. 050-5515816
www.loonbedrijfhendriks.nl

                  
Zodebemesten met vierwieltank 
4  banden van 70cm breed, sectie afsluiting,   

mestmeting, automatische dosering. Als de draag-
kracht van de grond minder is rijden wij voor de 
laagste bodemdruk ook met minder kuubs in de tank.  

_____________________________________________________________                    

www.loonbedrijfhendriks.nl         050-5515816 

 
  
 

 

 
 

 

     
     EVERS graslandbeluchter en graslandwoeler :          JOSKIN wiedeg : activeert bodemleven,  
      opheffen van bodemverdichting, meer                   verwijdert slechte grassen, bevordert gras - 
      zuurstof in de grond, betere beworteling                   productie, weideslepen is niet meer nodig 

Nieuw

Houthandel Miedema te Lutjegast vanaf 

tuinhuizen, kom langs en laat u verrassen 

(vanaf 1 april ook weer geopend op
 zaterdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur)

                                   zat. 09.00-12.00 uur

Westerhornerweg 36, Lutjegast. 
tel. 0594-249149

Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - 050-4031324

DE GEHELE WEEK:
VERSE WORST 3 STUKS 

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

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

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

Donderdag- vrijdag- zaterdag:
varkenshaas 500 gra
magere runderlappen
smulbiefstukje

Vleeswaren:
schouderham, gebraden 
gehakt, boterhamworst 
dit samen 300 gram voor maa
cornedbeef uit eigen keuken
(puur rundvlees) 100 gra

T
Strooi het nu in de border en op het gazon

10 k
20 k

OPSLAG NODIG?

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

Thema-avond

Op 10 maart 2016
In ‘De Hoeksteen’

Lindensteinlaan 1, 9351 KA  Leek

Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

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

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

   Grootegast   Leek   Marum   Zuidhorn

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

Kom vrijblijvend langs.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND GEOPEND

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

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

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

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

Hamsterweken

AH Zuidhorn

0594-504940

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

BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist

   HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

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

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

 * Gezichtsbehandelingen
      - microdermabrasie
 * Huidproblemen
      - pigment behandeling
      - acne behandeling(vergoeding mogelijk)
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Altijd de goedkoopste!

Thema-avond

Op 10 maart 2016
In ‘De Hoeksteen’

Lindensteinlaan 1, 9351 KA  Leek

Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

De avond zal in het teken staan van de gemeentelijke
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   HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

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

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

 * Gezichtsbehandelingen
      - microdermabrasie
 * Huidproblemen
      - pigment behandeling
      - acne behandeling(vergoeding mogelijk)
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Dierenarts Zuidhorn           www.dierenartszuidhorn.nl

CASTRATIE ACTIE     Gemeente en Dierenartsenpraktijk Zuidhorn 
 

Gemeente Zuidhorn wil zwerf en asiel dieren verminderen. 
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de maanden  

januari tot en met mei : 
 

korting op castratie van poes en kater 
respectievelijk 25% en 30 % korting. 

 
èn tegelijk chippen voor actieprijs, 40  % korting. 

Voor verdere informatie zie website of bel voor een afspraak  
(0594-501280) 

De Gemeente Zuidhorn wil zwerf- en asiel dieren verminderen.
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de 

maand mei 2017

Dierenartsenpraktijk Zuidhorn      0594-501280     
www.dierenartszuidhorn.nl 

KORTING
25% en 30 %

Dierenarts Zuidhorn           www.dierenartszuidhorn.nl

CASTRATIE ACTIE     Gemeente en Dierenartsenpraktijk Zuidhorn 
 

Gemeente Zuidhorn wil zwerf en asiel dieren verminderen. 
ACTIE voor inwoners gemeente Zuidhorn in de maanden  

januari tot en met mei : 
 

korting op castratie van poes en kater 
respectievelijk 25% en 30 % korting. 

 
èn tegelijk chippen voor actieprijs, 40  % korting. 

Voor verdere informatie zie website of bel voor een afspraak  
(0594-501280) 

én tegelijk chippen voor

Klus & Tuinbedrijf
“Uw Hulp Bij Huis”

www.uwhulpbijhuis.com
Klusbedrijf Uw Hulp Bij Huis
 

Verbouw / Afbouw/ Timmerwerk / 
Schilderwerk / Elektra / Onderhoud

Voor info en/of offerte kan u contact 
opnemen via:
Telefoon: 06 - 30 30 75 75
Email: uwhulpbijhuis@gmail.com
Adres: Poortkampen 5, 9801JA, Zuidhorn

    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: TE KOOP:

 Kringloopwinkel de 
snuffelschuur
elke zaterdag open van 10:00 
tot 16:00.
Dorpstraat 26 Enumatil

Stuur uw recept in en 
win zo'n heerlijke

fruittas!

Deze fruittas winnen?

Dakdekkersbedrijf W. Vondeling
06 - 218 869 46

www.willemvondeling.nl
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Vele kleuren leverbaar 

www.groeneveldkozijnen.nl

GroeneveldKozijnen
GRIJPSKERKWindveren en boeiboorden  Dakkapel en deuren  

Geïnteresseerd?
Bel 0594 – 697 544 of mail naar info@groeneveldkozijnen.nl voor een GRATIS en geheel vrijblijvende prijsopgave.

Krielaardappelen met Asperge
ingrediënten:
1-10 witte asperges
200 gr beenham
400 gr krielaardappeltjes
2 eieren, gekookt, in plakjes
100 gr roomboter

grof zeezout.

bereiding:
Schil de witte asperges, kook ze gaar en laat ze in 
het vocht liggen. Spoel de kriel aardappeltjes af en 
kook ze in in de schil gaar. Smelt de roomboter en 
leg hierin de plak ham ( laat niet kleuren)
leg de asperges naast
 elkaar op de borden en
 leg hierop  de ham en plakjes ei.
 leg de krielaardappellen 
ernaast en bestrooi met 
wat peterselie en zout.
Schenk gesmolten 
roomboter over de 
aardappeltjes en 
de asperges

    Wo 14 juni open les jTZ
In september 2017 starten 
weer nieuwe theatercursussen 
voor kinderen van 8 t/m 12 
jaar. Op wo 14 juni is er een 
open les in Avalon. Aanvang 
13.30 uur. Aanmelden via 
maaikevandenhoek@gmail.com
Zie voor meer info: www.
jeugdtheaterschoolzuidhorn.nl

Theatercursus

www.gjvanark.nl

Voor een glansrijk resultaat!Voor een glansrijk resultaat!

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

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

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

• SCHILDERWERK ( binnen / buiten)
• SPUITWERK KOZIJNEN EN WANDEN
• BEHANG
• BEGLAZING
• HOUTROT REPARATIE
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Bloemersmastraat 37 9822 AB Niekerk

www.RozemaNiekerk.nl

KTB
Klus & Tuinbedrijf Beekman

• Tuinaanleg
• Tuinonderhoud 
• Snoeiwerk 

Poortkampen 5, 

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

• Schuttingen
• Overkappingen 
• Bestrating

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

www.klusentuinbedrijfbeekman.nl

APK écht voor een
vast lage prijs

Kievitsweg 15,  9843 HA Grijpskerk          0594 - 855 800

www.rijwielcentrumpenninga.nl

Rondweg 17, 9861 GK GROOTEGAST
0594 - 614637

www.natuursteenwesterkwartier.nl

Grafmonumenten
Raamdorpels
Vensterbanken
Huisnummers
Naamborden

Thorbeckestraat 79, Zuidhorn
Vraagprijs € 250.000,- k.k. 

TE KOOP

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

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

VV ZUIDHORN
Hoofdsponsor:

Zaterdag 
21 mei 2022

ZUIDHORN 1-
NIJLAND

Aanvang 15.00 uur
Wedstrijdbal

 aangeboden door: 

 QUINTES  
Verzekeringen en Risicobeheer

Grind Import Noord b.v. 
Basalt split, Boomschors 

Schelpen, Grind.
Afgehaald in Aduard

www.grindimportnoord.nl

AlpinPro® Antikalksysteem 
� 100°/Ó kalkvrij 
� Zonder zout, onderhoud en stroom 
� 15 jaar fabrieksgarantie 
� Eenvoudig te installeren 
� Milieuvriendelijk en werkt direct 

Vanaf 99,00 

    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:

NIEUW:
3D tuinontwerp

Nieuwsgierig?
Neem contact met ons op
Hummeltuintotaal.nl

GEVRAAGD:
standhouders voor de 

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

Huisontruimingen
 Huisontruimingen, 

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

De  Inbouwma n

Z ie  ook www.de inbouwma n.nl

Reparatie van alle merken inbouw- en witgoedapparaten!

0594-591829
06-26875569

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

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

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

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

 
Voor al uw bouw- en onderhoudswerkzaamheden 

in en om het huis 

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

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

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

www. ploegerenblaauw. nl

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

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

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

info@andrebolhuis.nl / www.andrebolhuis.nl

Twice
outletkleding

Openingstijden:
di. en do. 09.00-17.00 uur

za. 13.00-17.00 uur
Hoendiep 288, Hoogkerk

(Vierverlaten)

Hoe verdien je een 

GRATIS RIJLES
Kijk op www.robwinkel.nl

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

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

Kaakheem 6
9831 RC Aduard
Tel.: 06 - 51081754

Dakdekkersbedrijf W. Vondeling
06 - 218 869 46

www.willemvondeling.nl

Gerda’s Pedicuresalon
Voor een pedicurebehandeling
en/of  voetreflexmassage

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

Huidverbetering  Pigment behandeling
Anti Aging Injecties

Microdermabrasie  Mesotherapie
Acne behandeling  Definitieve ontharing

Permanent make-up eyeliners
Permanent make-up wenkbrauwen

Wellness en massage
Bewegingsstudio

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

2E HANDS:
GELEZEN BOEKEN o.a.:

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

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

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

PASEN:
PAASPRAISE

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

TE KOOP:
Hardhouten palen 60x60,

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

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

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

TELEFOON 0594-504093
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Zie voor Lespakketten
onze website

www.rijschoolhoman.nl

Straks zelf met 
de motor op reis?

Leer nu bij 
HARM HOMAN 

in Niekerk voor je 
RIJBEWIJS!

Bel voor info: 
0549-505514 of 
06-53 26 48 58

www.rijschoolhoman.nl

Iedere vrijdagavond van 19.30 – 20.00 uur STILTEBIJEENKOMST
in de DORPSKERK aan de Jellemaweg in Zuidhorn. 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. Doet u ook eens mee?

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

WITTE DORPSKERK  Jellemaweg 
OPEN KERK

iedere VRIJDAGMIDDAG van 
15.00 – 17.00 uurU kunt binnenlopen om een 

kaars te branden,gesprekje te hebben, te 
mediteren, te bidden, kopje koffie/thee te 

drinken en genieten van de sfeer van het oudste 
monument van Zuidhorn.

Ds. Hester Wouda is vaak aanwezig van 
15.00 – 16.00 uur. We zien u graag….



HEKKEMA VOOR AL UW DRUKWERK:
info@drukkerijhekkema.nl

Slagerij en Worstmakerij Gelsema
Gewoon een goeie slager

B. Seinenstraat 40 - Aduard - ☎ 050-4031324

DE GEHELE WEEK:

VERSE WORST 3 STUKS 5.99
Dinsdag - woensdag:

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

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

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

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

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

DONDERDAG: 

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

DONDERDAG - VRIJDAG EN ZATERDAG:

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

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

Telefoon 0594 - 212400

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

Oplossing sturen naar info@drukkerijhekkema.nl

Puzzel van de week:

Oplossing puzzel vorige week: 
KIEVIT

Taartje gewonnen door:
???????

Gefeliciteerd!

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

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

Volg ons op facebook

Handelsweg 6
Noordhorn
telefoon 507125

Zorg op maat binnen een kleinschalige praktijk.

Voor een persoonlijke begeleiding van 

zwangerschap, bevalling en kraamtijd in

Aduard, Grijpskerk, Grootegast, 

Marum, Zuidhorn en omliggende dorpen.

www.verloskundigenpraktijkwest.nl | Tel: 06-13533990

OPSLAG NODIG?

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

Thema-avond

Op 10 maart 2016
In ‘De Hoeksteen’

Lindensteinlaan 1, 9351 KA  Leek

Inloop vanaf 19.30 uur
We starten om 20.00 uur

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

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

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

Laat deze gelegenheid niet onbenut

ChristenUnie
Grootegast Leek Marum Zuidhorn

   Grootegast   Leek   Marum   Zuidhorn

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

Hamsterweken
AH Zuidhorn
0594-504940

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

BINNENZONWERING • GORDIJNEN • HORREN
TERRASOVERKAPPINGEN • BUITENZONWERING

Uw zonweringspecialist

De Inbouwman

Zie ook www.deinbouwman.nl

Reparatie van alle merken inbouw- en witgoedapparaten!

0594-591829
06-26875569

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

   HUIDVERZORGINGSSALON
   N.M. Bolhuis-Kho  (huidverzorgingsspecialiste)

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

Heemskerkstraat 22
9801 KM Zuidhorn

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

Het Bestuur

 

   

 
 
 
 
 
 

De begrafenisvereniging OLDEHOVE nodigt 
haar leden uit voor de jaarlijkse 
ledenvergadering. Deze wordt gehouden op: 
 
Dinsdag : 29 maart 2016  
Aanvang : 20.00 uur 
Plaats  : Dorpshuis Humsterland 
    te Oldehove 
 

AGENDA 
 Opening 
 Notulen vorige vergadering  
 Jaarverslag 2015 
 Financiële zaken: 

Verslag kascommissie 
Financieel verslag 2015  

 Vaststelling contributie e.d. 2017 
   Bestuurszaken:  

Aftredend [G.Berends] herkiesbaar. 
Donateurs 
Mededelingen 
Dragers 

   Rondvraag 
   sluiting 
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NIEUW:
3D tuinontwerp

Nieuwsgierig?
Neem contact met ons op
Hummeltuintotaal.nl

GEVRAAGD:
standhouders voor de 

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

Huisontruimingen
 Huisontruimingen, 

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

De  Inbouwma n

Z ie  ook www.de inbouwma n.nl

Reparatie van alle merken inbouw- en witgoedapparaten!

0594-591829
06-26875569

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

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

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

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

 
Voor al uw bouw- en onderhoudswerkzaamheden 

in en om het huis 

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

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

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

www. ploegerenblaauw. nl

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

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

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

info@andrebolhuis.nl / www.andrebolhuis.nl

Twice
outletkleding

Openingstijden:
di. en do. 09.00-17.00 uur

za. 13.00-17.00 uur
Hoendiep 288, Hoogkerk

(Vierverlaten)

Hoe verdien je een 

GRATIS RIJLES
Kijk op www.robwinkel.nl

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

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

Kaakheem 6
9831 RC Aduard
Tel.: 06 - 51081754

Dakdekkersbedrijf W. Vondeling
06 - 218 869 46

www.willemvondeling.nl

Gerda’s Pedicuresalon
Voor een pedicurebehandeling
en/of  voetreflexmassage

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

Huidverbetering  Pigment behandeling
Anti Aging Injecties

Microdermabrasie  Mesotherapie
Acne behandeling  Definitieve ontharing

Permanent make-up eyeliners
Permanent make-up wenkbrauwen

Wellness en massage
Bewegingsstudio

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

2E HANDS:
GELEZEN BOEKEN o.a.:

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

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

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

PASEN:
PAASPRAISE

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

TE KOOP:
Hardhouten palen 60x60,

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

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

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

TELEFOON 0594-504093
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NIEUW:
3D tuinontwerp

Nieuwsgierig?
Neem contact met ons op
Hummeltuintotaal.nl

GEVRAAGD:
standhouders voor de 

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

Huisontruimingen
 Huisontruimingen, 

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

De  Inbouwma n

Z ie  ook www.de inbouwma n.nl

Reparatie van alle merken inbouw- en witgoedapparaten!

0594-591829
06-26875569

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

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

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

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

 
Voor al uw bouw- en onderhoudswerkzaamheden 

in en om het huis 

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

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

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

www. ploegerenblaauw. nl

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

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

André Bolhuis, Touwslagersbaan 28, Noordhorn
Voor bezoek even bellen: 06-49934126
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Hoe verdien je een 

GRATIS RIJLES
Kijk op www.robwinkel.nl

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

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

Kaakheem 6
9831 RC Aduard
Tel.: 06 - 51081754

Dakdekkersbedrijf W. Vondeling
06 - 218 869 46

www.willemvondeling.nl

Gerda’s Pedicuresalon
Voor een pedicurebehandeling
en/of  voetreflexmassage

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

Huidverbetering  Pigment behandeling
Anti Aging Injecties

Microdermabrasie  Mesotherapie
Acne behandeling  Definitieve ontharing

Permanent make-up eyeliners
Permanent make-up wenkbrauwen

Wellness en massage
Bewegingsstudio

Kuzemerweg 21, Oldekerk, Tel. 0594 - 52 88 20
www.skincare-aurora.nl -  www.slenderen.com
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ber. Vanaf woensdag 1 april is er een expositie van Mello Wit te
bewonderen. Ook op Paasmaandag zijn we open, vanaf 12.00 u.
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Za. & zo. van 11.00 - 17.30 u.
Voor info. 0594-212541 of www.kerkjeharkema.nl.

Fotograferen met telefoon, tablet of camera.
SeniorWeb Leek houdt op vrijdag 3 april van 9.30 tot 11.00 uur een
presentatie in “De Schutse”. Mooie vakantiefoto’s maken met de
telefoon of tablet is nu mogelijk. De foto’s kunnen, indien nodig, na
bewerking direct per sms of email worden verzonden en on line
worden gezet. Vakantieboeken maken. Tevens  worden er tips en
trucs voor gevorderden gegeven. De presentatie wordt gegeven door
Serge Duursma van “Iedereen is welkom, de toegang is gratis.
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zaterdag 4 april. 
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ma.-vr. 08.00-17.00 uur; 
za. 09.00-12.00 uur.
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HUISONTRUIMING:
    HUISONTRUIMINGEN, 
ZOLDER-, SCHUUR-
OPRUIMINGEN, De Ritselaar
(deritselaar@ziggo.nl)
Tel: 06-30706179

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

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

GRATIS in bruikleen:

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
0-15.0

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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    Altijd al eens graag 
vegetarisch willen eten? 
Dat kan op woensdag 25 mei
in Pand10A.Kosten 10 euro p.p
Opgave: Voor de maandag 
ervoor in Pand10A of via de 
website.

PAND 10A

www.bosmenwomen.nl
Hoofdstraat 10 Zuidhorn

SHOP NOW

STATE OF ART

van 
€ 10,29

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

MIERENPOEDER
Effectief tegen 
luis op planten 

BESTRIJDEN. . . .
DOE HET OP EEN VERANTWOORDE MANIER !

LUISVRIJESCAR-GO 
tegen slakken

van
 € 9,49

NU 
€ 7,99

van
 € 14,49

NU 
€ 11,95

Live samen zingen kan en mag gelukkig weer! En dat is 
maar goed ook, want zingen is gezond: het is goed voor je 
lijf, geeft ontspanning en het maakt je vrolijk. 
Helaas is corona niet mild geweest voor dames popkoor 
Hadewijn uit Grijpskerk. Nu het koor weer kan en mag 
zingen gaat Hadewijn op zoek naar nieuwe koorleden!
Van 14 mei t/m 12 juni 2022 zet popkoor Hadewijn 
daarom op de donderdagavonden de deuren open voor 
potentiële nieuwe leden. Vind je het leuk om eens te 
ervaren hoe leuk zingen is geef je dan op. Stuur een mail 
naar popkoorhadewijn@gmail.com of bel 06 555 98 
960 en meld je aan om een avond mee te zingen. 

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

Appelmeisje  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Pindakoeken � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Groente en Fruithal
Aduard 

050 - 403 0952 

Overtuinen 7A 
Zuidhorn
0594 - 502048

1,85
2,45

DONDERDAG-VRIJDAG EN ZATERDAG:
0,95
1,95

Kamphuis Verswinkel 
Noordhorn

0594 - 500413
Iedere dinsdag Brooddag! 

Dorpstraat 23
Kommerzijl
0594 - 212400

NOORDERWEG 18 NOORDHORN  0594–500 413

K am p h u i s
Verswinkel

((geschilde) asperges

Meinardi

aardbeien
2 bak € 5,50


