
Zaken die uw aandacht vragen  
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!

DRUKKERIJ HEKKEMA

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

Uit elkaar, met elkaar

Assen
Stationstraat 9
9401 KV Assen
0592 201 031

Groningen
Westersingel 49
9718 CE Groningen
050 318 52 86

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

 LEEK 0594 641371 PEIZE 050 5032195 ZUIDHORN 0594 502509

Wordt iedere dinsdag huis-aan-huis bezorgd. Heeft u hem niet 
ontvangen, dan kunt u hem ook vinden bij: Albert Heijn Zuidhorn, 
Poiesz Zuidhorn, Kamphuis Verswinkel Noordhorn, Poiesz Grootegast.
We kunnen u "de Zaken" ook via de mail wekelijks sturen. Kijk 
daarvoor op de website en meld u aan. Daarnaast is de digitale 
versie te vinden op www.drukkerijhekkema.nl
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alle advertenties vindt u ook op 
onze FB en Instagram pagina van 
'zaken die uw aandachtvragen'!
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  Hospice De Mantel 
                          zoekt vrijwilligers 
 

Het Hospice biedt palliatieve-terminale zorg aan mensen  
met een beperkte levensverwachting.  Het is een warme  
omgeving waar de gast met familie en dierbaren kan zijn. 
Het maakt deel uit van Zonnehuis Oostergast, Zuidhorn. 
Hebt u belangstelling? Neem contact op met 
a.rispens@zonnehuisgroepnoord.nl 
                        a.fokker@zonnehuisgroepnoord.nl 
 
  

 
 

Albert Harkemaweg 11, Aduard
Vraagprijs € 489.000,- k.k. 

IN PRIJS VERLAAGD

Zuidhorn & Marum  |  0594 - 501 501  |  info@dijkstramakelaardij.nlMED. TECHNISCHE DIENST
Grootegast
36 uur p/week

MBO 3/4, onderhoud machines,
technisch tekenen, constructiewerk 

Check 2Bflex.nl voor meer info. 

PRODUCTIEMED., OPERATORS, MONTEURS,
TIMMERMANNEN, SCHILDERS, MAGAZIJNMED.,
INSTALLATEURS, SCHOONMAKERS...

En we zijn altijd op zoek naar

Iets anders? Neem vooral contact op, we denken met je mee!

App: 06-462626422Bflex.nlBel: 0594-855151

VACATURES - WESTERKWARTIER

OPERATOR LAMINEER
Grootegast
36 uur p/week

MBO 3/4, technisch,
verpakkingsmateriaal, 3 ploegen

Check 2Bflex.nl voor meer info. 

TIMMERMAN
Zuidhorn
38 uur p/week

Minimaal VMBO, ruimtelijk inzicht,
complexe renovaties aan woningen 

Check 2Bflex.nl voor meer info. 

 

ORDERPICKER
Marum
36 uur p/week

Minimaal VMBO, magazijn, orders
verzamelen, dagdiensten

Check 2Bflex.nl voor meer info. 

KERSTKAARTEN EN -KAARSEN
VERKOOPACTIE

in de hal bĳ A.H. - Overtuinen.

AMNESTY INTERNATIONAL
werkgroep Zuidhorn - Grĳpskerk

uw aankoop maakt ‘t werk van Amnesty mogelĳk

zaterdag 26 november - van 10 - 16 u.

Lezing door Bertus Fennema over architect 
en waterbouwkundige Klaas Siekman

Dinsdag 29 november 2022 
tijd: 20.00 uur

Cultureel Centrum
Jellemaweg 3, Zuidhorn 

 

 
 
Dinsdag 10 oktober 2017, 20.00 uur, Zalencentrum Balk te Zuidhorn 
 
“Het Duizend Huizen Plan” lezing door dhr. Joop Tilbusscher. 
  
Toegang (incl. koffie/thee): € 6,50; leden HKZ & Aeldakerka € 3,50  
 
 

Toegang (incl. koffie/thee): € 7,00
leden HKZ & Aeldakerka € 4,00 
mail: secretarishkz@gmail.com

www.historischekringzuidhorn.nl

GEZOCHT:
    Tuinhulp (m/v) jonger 
dan 18 jaar. Voor lichte 
tuinwerkzaamheden en 
klusjes. 1 of 2 x per week. 
Grijpskerk. 
06-41821778 / 033-4450055

BIJLES nodig?
Ervaren docent natuurkunde kan helpen 

op elk niveau in het Middelbaar 
Onderwijs. (Vmbo, havo of vwo)

Voor vakken: 
natuurkunde 
scheikunde 
of wiskunde

Mail naar:  mw. A. van Dijk
apvandijk5@gmail.com 

CADEAUTJESMARKT
 in het

ZONNEHUIS  OOSTERGAST 

Vrijdag 25 november 2022
 van 11.00-16.00 uur.

Op deze gezellige markt kunt u alvast 
de inkopen doen voor aanstaande 

feestdagen.  Kom gerust even kijken.

Verbindingsdienst Sebaldeburen 
zondag 27 november 14.00 uur

 in de dorpskerk Sebaldeburen

Thema: ‘’Meer dan een geluksmoment?!’’
Muziekgroep BEN uit Enumatil
Overdenking door dhr. H. Wubs

Onderling gesprek n.a.v. ingediende vragen

Koffie en gebak nadien in gebouw Irene
Hartelijk welkom! Alles is GRATIS

Meer informatie:
www.deverbinding-sebaldeburen.nl

 

PAND10A
    De tijd gaat snel! 
Kom gezellig naar de 
workshop KERSTBAL 
VOUWEN  in PAND10A,
(Nieuwstraat 10a 
Zuidhorn), op 6 december 
van 14.00-16.00 uur en 
van 19.30-21.30 uur.
En, ...koop gelijk 
HEERLIJKE SNERT voor  
€ 3,50 euro de halve 
liter!

Pauls hondenvoer
De winkel vol gezonde en lekkere 
voeding voor je hond en kat.
verkooppunt van oa.:
• Healthy dog 
• Edgar & Cooper
• Carnis
• Naturea

• Carnibest
• Darf
• Barfmenu

Overtuinen 14
Zuidhorn
06 - 53 35 3810 www.paulshondenvoer.nl

•Hammam Massage
•Hot Stone Massage

•Klassieke Massage
•Gezicht Massage

Niehoofsterweg 28    Oldehove  

ZORISHAMMAM.NL

Zori Keizer



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

Bakkerij Smit in Kommerzijl
Oplossing sturen naar

  puzzel@zakendieuwaandachtvragen.nl

Oplossing puzzel vorige editie:
CRYPTOCRISIS

 taartje gewonnen door:
Bea NordenBea Norden
Gefeliciteerd!

NIEUWE PUZZEL

Dinsdag - Woensdag
Biefburgers, 5 stuks  ...............................5,99
Shoarmaburgers, 5 stuks  ............  4,99
Zigeunerburgers, 5 stuks  ...........  4,99

Woensdag gehaktdag
Rundergehakt, 500 gram
met gratis kruiden  .................................  5,99
Gemengd gehakt, 500 gram
met gratis kruiden  ...................................  4,99

DE GEHELE WEEK
HOUTHAKKERS STEAK 4 HALEN = 3 BETALEN

Donderdag, Maaltijd dag

Bami / nasi / diverse pangangs
Lasagne / stamppotten en soepen

 Donderdag - Vrijdag - Zaterdag
Italiaanse cordon bleu,
  ...............................................4 halen = 3 betalen
Duitse biefstuk, 100 gram ..........  1,99
Droge worsten, 3 stuks  ..................  6,99

Vleeswaren
Boterhamworst, gebraden gehakt 
en schouderham, dit samen
300 gram voor maar .................................   4,99

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

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

De gehutselde letters vormt een woord.
Deze keer is het een actueel woord.

Welk woord staat hier?

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

Pepernotenbrood   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Pepernotenvlaai  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Groente en Fruithal
Aduard 

050 - 403 0952 

Overtuinen 7A 
Zuidhorn
0594 - 502048

2,00
2,65

DONDERDAG-VRIJDAG EN ZATERDAG:
2,55
7,35

Kamphuis Verswinkel 
Noordhorn

0594 - 500413
Iedere dinsdag Brooddag!

Dorpstraat 23
Kommerzijl
0594 - 212400
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B.I.G. EXACT®
EXACT ZICHT BIJ ELK LICHT 
Uw ogen zijn uniek en verschillen in bijv. lengte en sterkte. 
Standaard brillenglazen zijn geschikt voor slechts 2% van de 
brildragers, omdat er gebruik wordt gemaakt van standaard
waarden tijdens de berekening. 

BIOMETRISCH DNEye® ONDERZOEK 
De hypernauwkeurige DNEye® Scanner registreert meer dan 
duizend meetpunten van uw ogen. Uniek is dat we zo in staat 
zijn om de verschillen in uw dag- en nachtzicht te analyseren 
en de lengte van uw oog mee te nemen om een exact biometrisch 
oogmodel te maken. Onze glasleverancier Rodenstock gebruikt 
deze gegevens om biometrische glazen te maken die exact bij 
uw ogen passen: B.I.G. EXACT® 

Het resultaat: het scherpst mogelijke zicht in alle 
lichtomstandigheden 

Schreiershoek 3a 
9351 AE, Leek 
www.magnifiekvoorogen.nl 
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25&26 
NOVEMBER 

B.I.G. EXACT® dagen

op B.I.G. EXACT® glazen 
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BIOMETRISCH DNEye® ONDERZOEK 
De hypernauwkeurige DNEye® Scanner registreert meer dan 
duizend meetpunten van uw ogen. Uniek is dat we zo in staat 
zijn om de verschillen in uw dag- en nachtzicht te analyseren 
en de lengte van uw oog mee te nemen om een exact biometrisch 
oogmodel te maken. Onze glasleverancier Rodenstock gebruikt 
deze gegevens om biometrische glazen te maken die exact bij 
uw ogen passen: B.I.G. EXACT® 

Het resultaat: het scherpst mogelijke zicht in alle 
lichtomstandigheden 

Schreiershoek 3a 
9351 AE, Leek 
www.magnifiekvoorogen.nl 
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Hoofdstraat 28
Zuidhorn0594 - 528 288

25 en 26 november

Maak telefonisch een afspraak op 
0594-528 288 of via onze website 

www.brilmodezuidhorn.nl

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

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

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

Klussenbedrijf “Sloot”

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

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

Klussenbedrijf “Sloot”

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

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

GRATIS in bruikleen:

Hoofdstraat 10 
Zuidhorn

MEELCRAFTIKONITANE



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

NoordhorN 

www.kikstrazonwering.nl 
Tel. 0594 851050

Briklaan 2, 9351 PM LEEK

Briklaan 2 
9351 PM Leek06 532 129 66info@tegelzetbedrijfdumont.nl

MOOIE NORDMANN MOOIE NORDMANN 
KERSTBOMEN UITKERSTBOMEN UIT

 DENEMARKEN DENEMARKEN 

verkoop start zaterdag verkoop start zaterdag 
26 november26 november
GGRATIS BEZORGINGRATIS BEZORGING

tot 20 km van Lutjegasttot 20 km van Lutjegast
Mieden 15 Lutjegast.Mieden 15 Lutjegast.

tevens zijn wij easyfix dealertevens zijn wij easyfix dealer

WITTE DORPSKERK  
Jellemaweg 

OPEN KERK
iedere

 VRIJDAGMIDDAG 
van 15.00 – 17.00
voor vluchtelingen 
die in Zuidhorn en 
omgeving wonen 
en ieder ander U 
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. We zien u 

graag….

KTB 
Klus & Tuinbedrijf Beekman

• Verbouw
• Afbouw 
• Electra  

Poortkampen 5, 

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

• Timmerwerk 
• Schilderwerk 
• Onderhoud

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

www.klusentuinbedrijfbeekman.nl

METAALBEWERKING
VAN STRIEN

 Grootegast
 reparatie laswerk ook aluminium

   metaalbewerking
Sinds 1989

TEL 06-537 38 969  
mail: kees.vanstrien@xs4all.nl

De Onderneming 11, 9861 AR Grootegast
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    Opblaasbare Abraham
    Opblaasbare Sara
    Opblaasbare Ooievaar     
    (hoogte 4 meter)
 Telefoon: 0594-504093

TE HUUR:GEZOCHT:
    Tuinhulp (m/v) jonger 
dan 18 jaar. Voor lichte 
tuinwerkzaamheden en 
klusjes. 1 of 2 x per week. 
Grijpskerk. 
06-41821778 / 033-4450055

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

Dit advertentieblad is een wekelijkse uitgave van:

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

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

Inleveren advertenties uiterlijk tot
maandagmorgen 10.00 uur.

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

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

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

Wij staan garant
voor een tevreden klant!

Dit
blad is ook digitaal te zien op 

www.drukkerijhekkema.nl

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

HERBALIFE?
3 dagen proberen? 
Mary Posthumus

Grijpskerk 
06-20682542

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

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

Terra rijden, tegenover manege Stal de Wijk.

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

    
Ook open op zaterdag 

10.00 -15.00 uur 
Brilweg 3, Zuidhorn

0594-500959

U hoort bij ons!

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

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

van Starkenborgkanaal ZZ 1, Zuidhorn
Entree GRATIS!

www.billbaboon.nl

RijwielhalKuis 

    
   

...De tweewielerspecialist van Noordhorn

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

bon een binnenband
GRATIS*

Industrieweg 30
9804 TG Noordhorn

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

      
     

  

 
  
  

        

Grind Import Noord b.v.
Basalt split, Boomschors

Schelpen, Grind.
Afgehaald in Aduard

www.grindimportnoord.nl

WONING ONTRUIMING 
   INBOEDEL OPKOOP 

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

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

www.ploegerenblaauw.nl

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

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

@

Bouw , verbouw , onderhouds- en
tegelwerkzaamheden

Bouwbedrijf
Bouwservice
Wilfred v/d Hoek
Aduard | 06 22124787

Hamsterweken
AH Zuidhorn
0594-504940

Gerda’s Pedicuresalon
Voor een pedicurebehandeling
en/of  voetreflexmassage

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

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

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

info@andrebolhuis.nl / www.andrebolhuis.nl

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

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

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

HAVENSTRAAT 8
ZUIDHORN € 198.000,00

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

Steenhuis Makelaars Zuidhorn
Hooiweg 4a

9801 AJ Zuidhorn
(0594) 500020

zuidhorn@steenhuis.nl
www.steenhuis.nl

OPEN H
UIS

12 M
AART 

11.0
0-1

5.0
0 U

UR

Konijnen entweek
week 11: van 14 tot en met 18 maart

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

Wij vaccineren uitsluitend op afspraak
Indien aanwezig vaccinatieboekje meenemen.

Kijk voor meer informatie op onze website!

GRATIS in bruikleen:
■ Elec. verticuteermachine
(reserveren) bij Hummel Tuin-
totaal, telefoon 0594 540 751
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      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
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12 M
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0-1

5.0
0 U
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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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 Groente en Fruit aanbiedingen voor vrijd. 25 nov.

1  |     

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

 KALIUMHOUDENDE ZOUTVERVANGER

AL MEER DAN 25 JAAR KWALITEIT

Barbequefeestjes.nl 

1 kilo Spruiten 99 cent 
15 perssinaasappels 3,98 

10 kilo Bildtstar 7,98 
½ kilo zuurkool 99 ct 

Hol Kanzi appelen hele kilo 2,99

Ons lekkere Longhornvlees
Ligt van af donderdag weer in de toonbank ! 

Slavinken 4 halen 3 betalen 
Runderpoulet 250 gram 2,98 

100 gram Rosbief 1,99 
Paardeworst per stuk 5,- 

Paardenvlees hele kilo 11,98 

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

 Woensdag gehaktdag#Regionaalvlees#
Biologische eieren en zuivel

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

GRATIS in bruikleen:
     Trilplaat en stenen-
knipper
www.hummeltuintotaal.nl



Advertenties aanleveren voor  
maandagochtend 8.00 uur

11 december | 15.00 uur

David Vos muziek
David Vos zingt……..

Een tour de Chant
David zingt en vertelt hartstochtelijk over alles wat allang bezongen en 
verteld is, maar altijd de moeite waard blijft om gezongen en verteld te 
worden.

Entree €15,00

Zaterdag 17 december 2022 - 20:15 uur | Entree € 15.00

Steven Brunswijk – Cabaret
Als kleine jongen heb ik geleerd om de Brabantse taal eigen te maken. “Want 
het is fèèn als ge meej meese kunt proaten in oe èègu taol”. Een donkere 
jongen met Surinaamse roots die vol Brabants en Surinaams praat! Een 
gouden combinatie!

Zater- en zondag 14/15 januari 2023 - 15:00 uur | Entree € 7.50

Circus Santelli, Saltu Sensus

Kaarten zijn verkrijgbaar
via www.cczuidhorn.nl

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

Uitvaartverzorging Hulzebus
Zuiderweg 191

9744 AD Groningen
050-5251800

www.hulzebus-uitvaartverzorging.nl
HUISONTRUIMING:

    HUISONTRUIMINGEN, 
ZOLDER-, SCHUUR-
OPRUIMINGEN,
De Ritselaar
(deritselaar@ziggo.nl)
Tel: 06-30706179

Stilte
bijeenkomsten 

van iedere 
vrijdag 19.30 - 
20.00 uur in de 

Dorpskerk, 
Jellemaweg in 
Zuidhorn:voor 

iedereen die het fijn 
vindt om een half 
uur in de week de 
gedachten de vrije 
loop te lateN en om 
te mediteren en te 

bidden.
Vrijdag 25 novem-
ber speelt OKTJE 

 LAMBERTMONT op 
viool”

Hummel Tuintotaal BVHummel Tuintotaal BV
Industrieweg 4Industrieweg 4

9804 TG9804 TG
tel: 0594-540751tel: 0594-540751

info@hummeltuintotaal.nlinfo@hummeltuintotaal.nl
www.hummeltuintotaal.nlwww.hummeltuintotaal.nl

Wij  hebben vanaf eind vd week de mooisteWij  hebben vanaf eind vd week de mooiste
Nordmann KerstbomenNordmann Kerstbomen uit Denemarken uit Denemarken uit Denemarken
• overdekt• overdekt
• verwarmd• verwarmd
• gezellig• gezellig
• laagste prijs garanti e• laagste prijs garanti e
• grati s verpakt• grati s verpakt
• zeer ruime keuze• zeer ruime keuze

vrijdagavond 9 december vrijdagavond 9 december 
en zaterdag 10 decemberen zaterdag 10 december 
de ultieme KERSTBELEVINGde ultieme KERSTBELEVING
met OLIEBOLLEN BAKKENmet OLIEBOLLEN BAKKEN

(de opbrengst gaat naar een GOED doel)(de opbrengst gaat naar een GOED doel) 

nordman kerstbomen hummel 2022.indd   1nordman kerstbomen hummel 2022.indd   1 21-11-2022   09:0821-11-2022   09:08

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

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

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

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

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

VV ZUIDHORN
Hoofdsponsor:

Zaterdag
26 november
ZUIDHORN 1

-
Marum 1 

Aanvang 15.00 uur
Wedstrijdbal

 aangeboden door: 

SCHUILING
wonen & slapen

PAND10A
    De tijd gaat snel! 
Kom gezellig naar de 
workshop KERSTBAL 
VOUWEN  in PAND10A,
(Nieuwstraat 10a 
Zuidhorn), op 6 december 
van 14.00-16.00 uur en 
van 19.30-21.30 uur.
En, ...koop gelijk 
HEERLIJKE SNERT voor  
€ 3,50 euro de halve 
liter!

Grind Import Noord b.v. 
Basalt split, Boomschors 

Schelpen, Grind.
Afgehaald in Aduard

www.grindimportnoord.nl

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

• CV Gas Water 
• Dakbedekking Zinkwerk 
• Elektra 
• Warmtepompen 

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

       www.buistinstallatietechniek.nl info@buistinstallatietechniek.nl 
 

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

Klooster pc biedt aan:

Klooster pc beleefd bij u aanbevolen!

Prachtige high end computer 
Dell 3420 precision, I7/32gb

 mem/500gb ssd, 4gb videokaart.  
Windows 11 pro, slechts € 399,- 
met 27 inch tft compleet € 500,- 
Nog paar hp zbook 15.6 i7 voor 

fractie van de nw. prijs. 
PC BLACKFRIDAY winterbeurt 

voor € 30,-

Tel: 0512 841514 of 06 22202376


