
REGIO FM
Hits & Regionieuws!

Kijk  voor  alle  kabel   frequenties op  www.regiofmradio.nl

FM  95.3
Maar  ooK  op  FM 106.1   FM 107.2  FM 107.9

De  lekkerste  gouwe ouwe hits  &  nieuws  uit  de  regio !

Gratis huis-aan-huis in de gemeenten: Appingedam, Delfzijl, Ten Boer, Bedum, Eemsmond, Loppersum, Midden-Groningen

R
Se

pt
 2

0
1
8

3  5  9 13 17

O
p
la
g
e
: 
5
5
.0

0
0

Redactie / Adverteren? Bel Regiomedia: 0598-423200 of kijk op regiomediagroningen.nl

Licht en Klankweek Damster AntiekhuisGasterij de Driesprong Bouw of verbouw?Ot en Sien museum

NAJAARSCURSUS VOETBALSCHOOL EEMSMOND

STEENDAM – Onlangs is er in het dorp aan het Schildmeer 
Gym Xtra Fit geopend. Men legt de focus op groepstrainin-
gen. De aerobic lessen zoals Pilates, Body Pump, BBB, Yoga, 
Steps en Zumba lessen worden gegeven in de prachtige ae-
robicszaal. Daarnaast worden in de Cross Fitnesszaal diver-
se groepslessen als vrije Cross Fitness training aangeboden. 

De officiële opening werd verricht door eigenaar Lydia van 
Oosten en Wethouder van de gemeente Midden Groningen, 
Anja Woortman. Vervolgens kon men het nieuwe bedrijf en 
demonstraties bekijken. De belangstelling was groot.

GYM XTRA FIT GEOPEND IN STEENDAM

Lees verder op pagina 3

APPINGEDAM - Onlangs startte Voetbalschool Eem-
smond met de najaarscursus 2018. Met de leef-
tijdscategorieën Jo13–Jo15 zal er zeer specifiek in 
partijspelen en positiespelen op organisatie/ formatie, func-

tionelekracht,loopscholing en coördinatie getraind worden.                                                                                                       
Bij de Jo7 t/m Jo12 zal het accent vooral op techniek en coör-
dinatie gericht blijven.                    

Lees verder op pagina 5
Tel 0651157175    Email:info@tuinstudiobuitenkans.nl

Doordacht tuinontwerp/ praktisch 
tuinadvies 

Begeleiding aanleg 

Leveren tuinmaterialen

www.tuinstudiobuitenkans.nl

 voorheen Lommerts groenverzorging 

Hoofdweg 22 Slochteren 0598 - 42 22 44

OPENINGSAANBIEDING
3 GANGEN MENU VOOR €22,50

info@gasterijdedriesprong.nl

Openingstijden:
   Woe t/m vrij vanaf 16 uur

Zaterdag & Zondag vanaf 12 uur

KOFFIE + APPELGEBAK
VOOR €4,50
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SIDDEBUREN - Het bedrijf van Derk Bulthuis is in 
het bezit van een 3,5 ton’s minikraan, voor alle 
voorkomende werkzaamheden in en rond uw tuin. 
Onder andere voor andere uitgraven van een terras, 
oprit, vijver, wortelsrooien, riolering en of drainage.
De Kraan is voorzien van vacuümpomp/zuignap 
voor het leggen van bijvoorbeeld zware tuintegels.
Tevens kan men takken versnipperen en uw tuin-
frezen. Men komt vrijblijvend bij u langs om het 
project te bekijken en uw tuinwensen te bespreken.   
Voor vragen kunt u bellen met 06-20122465 Of 
neem een kijkje op www.machinistenverhuur-
derkbulthuis.nl.

DERK BULTHUIS VOOR AL UW GRONDWERK

Abel Tasman
kringloopwinkel

Rondeboslaan 20, Farmsum, tel.0596-615018
info@kringloopwinkelabeltasman.nl
www.kringloopwinkelabeltasman.nl

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 13.00-17.00
Zaterdag 13.00 - 16.00 Abel Tasman: nét even anders!



Hoofdstraat 238-242 Uithuizermeeden 0595-412236

Nissan Micra 0.9 IG-T 90 N-CONNECTA+Pre-
mium Techpack/Bose, (2017) 27.872 KM: ROND-
OMZICHT CAMERA, AIRBAGS, EXTRA GETINT GLAS, 
LICHTMETALEN VELGEN 16”, DAB ONTVANGER

€ 16.250

Kom langs voor een proefrit!

Uw allrounddealer voor Noord-Groningen

Autobedrijf Den Hartogh

€ 8.950

€ 16.950 € 15.950

€ 22.950

€ 25.500

Nissan Micra 1.2 DIG-S 98 CONNECT /Navigatie 
(2014) 73.706 KM: METAALKLEUR, PARKEER-
SENSOR ACHTER, LICHTMETALEN VELGEN 15”, 
PARKEERVAK SENSOR, AIRCO, NAVIGATIE

Nissan Juke 1.2 DIG-T S/S TEKNA ,SCHUIFDAK, 
(2015) 26.545 KM: KEYLESS ENTRY, LICHTME-
TALEN VELGEN 17”, EXTRA GETINT GLAS, LED 
DAGRIJVERLICHTING, AIRCO, REGENSENSOR

Nissan QASHQAI 1.6i 16v CONNECT EDITION, 
(2012) 45.733 KM: AIRCO, CRUISE CONTROL, 
REGENSENSOR, PANORAMADAK, EXTRA GE-
TINT GLAS, METAALKLEUR, DAKRAILS

Nissan QASHQAI 1.2 DIG-T 115CONNECT+DE-
SIGN PACK X-TRONIC, (2015) 73.888 KM: PANORA-
MADAK, EXTRA GETINT GLAS, AIRCO, CRUISE 
CONTROL, DAB ONTVANGER, KEYLESS ENTRY

Nissan QASHQAI 1.2 DIG-T 115 CONNECTA+-
DESIGN PACK, (2017) 21.056 KM: EXTRA GETINT 
GLAS, AIRCO, CRUISE CONTROL, RONDOM-
ZICHT CAMERA, RIJSTROOKSENSOR

SALES &
SERVICE

Automaat

www.mennobos.nl
Zwet 33 Appingedam  0596-533273
Menno Bos Installatiebedrijf

Badkamers

Keukens

Duurzame energie

WIJ ZIJN DUURZAAM VAN A TOT Z
Kom kijken op onze nieuwe duurzame afdeling!                Altijd gratis offerte!

Kalk heeft vele nadelen. Van sommige zijn we ons bewust, van andere niet. 
Je raakt ze in elk geval allemaal kwijt met een centrale waterontharder.

• Een zachtere huid en haar na het douchen.

• Minder last van droge huid en huidproblemen zoals winterhanden en eczeem.

• Besparing op schoonmaakmiddelen van 50-75%.

• Geen vaatwasserzout en andere anti-kalkmiddelen meer nodig.

• Langere levensduur wasmachine, koffi ezetter, kranen, sanitair, waterkokers, cv-ketel enz.

• Minder verstoppingen in leidingen, douchekoppen, enzovoort.

• Geen kalkaanslag meer op douchecabine, tegels en voegen, kranen, (auto)ramen enz.

• Nooit meer glascorrosie of witte aanslag.

• Schoonmaken kost veel minder tijd en moeite met een beter resultaat.

• Energie- en milieubesparend.

• Uw wasgoed is zachter, kleding behoudt langer haar kwaliteit.

Ervaar de voordelen van kalkvrij water

VANAF  € 895,= exclusief montage en hulpmateriaal



STREEKKRANT REGIONIEUWS  >> Altijd positief nieuws! Pagina 3 

OT EN SIEN MUSEUM & CADEAUSHOP NAAR SIDDEBUREN

er op uit!

SIDDEBUREN – Een prachtige ervaring, 
terug naar de tijd van Ot en Sien. Het 
museum wordt sinds 18 mei 2006 ge-
rund door Alle, Lina, Pieter en  Nicole 
Blaauw. 

Initiatiefnemer Alle Blaauw kon vroeger 
al redelijk goed tekenen en als voorbeeld 
de tekenaar Cornelis Jetses in zijn armen 
sloot, hierdoor ontstond deze markante 
schoolverzameling. Jetses had namelijk 
tekenwerk verricht voor heel veel school-
materialen. Denk hierbij aan onder andere 

schoolplaten, leesplankjes en schoolboek-
jes. Het museum is in 18 mei 2006 geopend 
door de beide moeders van Alle en Lina,ge-
naamd Pietertje Blaauw-Wierenga en Aal-
tje Hartman-Bakker. Ot en Sien zijn twee 
buurkinderen, een jongen en een meisje. 
Wie vroeger op school heeft leren lezen via  
“aap, noot, mies”kon daarna aan de slag 
met Ot en Sien. Eenvoudige verhalen die 
aansloten bij de wereld van jonge kinderen 
en die helemaal onvergetelijk werden door 
tekeningen van Cornelis Jetses, die voor la-
tere drukken zijn werk moderniseerde en 

ze tevens aanpaste voor de Nederlands-In-
dische markt. 

Wie ‘Ot en Sien’ zegt, denkt vaak meteen 
aan de bekende onderwijzer en opvoeder 
Jan Ligthart, maar de tekst was grotendeels 
van de hand van een bevriende onderwij-
zer uit Drenthe, Hindericus Scheepstra. Ot 
en Sien zijn voor verschillende generaties 
vertrouwde figuren geworden. ‘Daag!’ zegt 
Ot en hij zwaait met zijn pet. ‘Daag!’ zegt 
Sien.
In het museum van de familie Blaauw treft 

u een keur aan Ot en Sien materialen aan, 
die door het verzamelen van 35 jaar lang 
tot een unieke verzameling is uitgegroeid. 
Tevens kunt u er leuke cadeaus kopen, om 
het bezoek aan het museum blijvend te la-
ten worden. Het museum wat ooit is gestart 
in Noordbroek is onlangs verhuisd naar de 
Oudeweg 34 in Siddeburen. Het museum is 
geopend op afspraak, 0598-452557 of via 
email; alleblaauw@ziggo.nl. 

Foto: Alle Blaauw en de opvolger van het 
museum, kleinzoon Quinten Blaauw.

STEENDAM - Wij zijn gemaakt om 
te bewegen. Onze huidige manier 
van werken en leven geeft weinig 
prikkels meer om ons lichaam 
aan het werk te zetten. Het huidi-
ge voedingspatroon en alle luxe 
om ons heen, maakt ons lui. 

Gym Xtra Fit gaat terug naar de 
oorsprong: gezonder en fitterwor-
den op een prikkelende, uitda-
gende en verantwoorde manier. 
Bewegen voor jong en oud waar-
bijpersoonlijke aandacht centraal 
staat.Je behaalt het beste resultaat 
als je weet wat en waarom je het 
doet. 

De professionele instructeurs zor-
gen voor betaalbare begeleiding 
op maat. Een vernieuwende ma-
nier om de uitdaging met jezelf 
aan te gaan. Gym Xtra Fit zet de 
gezonde lifestyle neer!
Gym Xtra Fit legt de focus op 
groepstrainingen. Deze vinden ’s 
morgens en ’s avonds plaats.  De 
aerobic lessen zoals Pilates, Body 
Pump, BBB, Yoga, Steps en Zum-
ba lessen worden gegeven in de 
prachtige aerobicszaal. Daarnaast 

wordt in de Cross Fitnesszaal di-
verse groepslessen als vrije Cross 
Fitness training aangeboden.Bij 
de Cross Fitness lessen starten we 
met een warming up waarbij je 
gelijk een korte instructie krijgt 

van de oefeningen die daarna 
gezamenlijk of alleen worden 
uitgevoerd. Deze oefeningen zijn 
elke training weer anders en zijn 
bedoeld om het hele lichaam een 
complete workout te geven. In de 

groep trainen is 10 keer zo effec-
tief als individueel trainen. Door 
een gedreven instructeur en on-
derlinge aanmoediging behaal je 
sneller je doel, gezamenlijk! We 
nemen je mee terug naar je ei-

gen oerkracht. Leuke, creatieve, 
inspannende Cross Fitness oefe-
ningen waarbij het hele lichaam 
aan bod komt. Oefeningen be-
staan uit circuit trainingen met 
bijvoorbeeld push ups, Burpees, 
Kettlebell swing, hangen in de 
TRX en touwen, klimmen over de 
Monkey bar, zwaaien met de Batt-
lerope, Tractorbanden omgooien, 
boksen, rennen met een weer-
standselastiek en tal van oefenin-
gen waarbij je, je hele lichaam 
traint. We proberen elke les weer 
een nieuwe workout  samen te 
stellen en garanderen je een fit-
ter en gezonder lichaam. De Gym 
Xtra Fit methode is uniek, inspan-
nend en bijzonder doeltreffend. 
Je raakt je overtollige kilo’s snel 
kwijt, bouwt mooie spieren op en 
krijgt een goede conditie! 
Cross Fitness is de stoerste sport 
op dit moment en is voor ieder-
een! Je zult versteld staan van je 
eigen lichaam! En het leuke van 
groepstrainingen is dat jij niet de 
enige bent die ziet dat je vooruit-
gang boekt. Voor meer informatie 
zie www.gymxtrafit.nl.

GYM XTRA FIT, HET CONCEPT WAAR BEWEGEN, FUN, GEZONDHEID EN NATUUR ONLOSMAKELIJK VERBONDEN ZIJN



Wol&zo

Dijkstraat 52 Appingedam    06 33829264

Grote collectie haak en breigarens 
tegen scherpe prijzen!

Openingstijden: ma t/m vrij: 09:00 - 16:30
Zat: 10:00 - 17:00 

Alle bekende grote merken!

Ook patronen!

     KLUS &

SCHOORSTEENVEEG
   BEDRIJF
info@klusschoorsteenveegbedrijfjd.nl

www.klusschoorsteenveegbedrijfjd.nl

Telefoon: 0599-332596  I  06-18968238 ONSTWEDDE

J D
SCHOORSTEENVEEG

Farmsumerweg 66 - Appingedam - www.pand66.nl

bankstellen - eethoeken - fauteuils - sta-op stoelen - hoekbanken - kasten - boxsprings - matrassen

3000 m2 woonplezier
Gratis bezorgen!*

Gratis parkeren 
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3000 m woonplezier2

Barkast
193 x 117 x 48cm
Barkast
193 x 117 x 48cm

€ 850,- 

Broodkast
55 x 117 x 48cm

€ 699,- Salontafel
135 x 67cm € 395,- 

Tv kast klein
55 x 117 x 48cm

€ 495,- 

Tafel
160 x 90 cm
190 x 90 cm
220 x 100 cm

€ 340,- 
€ 360,- 
€ 400,- 

Dressoir
85 x 181 x 48cm

€ 790,- 

Keuze uit meer dan 100 

verschillende relaxfauteuils!

Electrische 
relaxfauteuil
met sta-op hulp

€550,-

in stof
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APPINGEDAM - Onlangs  startte Voetbalschool 
Eemsmond met de najaarscursus 2018. Met 
de leeftijdscategorieën Jo13–Jo15 zal er zeer 
specifiek in partijspelen en positiespelen op 
organisatie/ formatie, functionelekracht,loop-
scholing en coördinatie getraind worden.                                                                                                            
Bij de Jo7 t/m Jo12 zal het accent vooral op tech-
niek en coördinatie gericht blijven.
                
Doelstelling van Voetbalschool Eemsmond: 
Kinderen van 6 t/m 15 jaar trainingen aanbieden 
onder leiding van gediplomeerde trainers. De trai-
ningsgroepen zijn maximaal 12 personen en wor-
den per onderdeel begeleid door twee trainers. 
Hierdoor is er veel tijd voor individuele begeleiding. 
Het accent ligt op uitdaging en plezier in de trainin-
gen. We proberen op te leiden tot technisch vaar-
dige spelers met meer zelfvertrouwen, waardoor ze 
in staat zijn een man te passeren. Als gevolg hier-
van zullen de spelers zich kunnen onderscheiden 
bij hun club van medespelers en tegenstanders. De 
trainers van Voetbalschool Eemsmond werken vol-
gens een vast plan en volgens de visies van René 
Meulensteen (voormalig Techniektrainer Manches-
ter United) , Wiel Coerver, de KNVB en Dost condi-
tietraining. Data zondag Jo7 t/m Jo15, 09-09, 16-09, 
23-09, 30-09, 07-10, 14-10, 28-10, 04-11, 11-11 en 18-
11, (reserve 25 november). Nb. In de herfstvakantie 
zal er 21 oktober niet getraind worden.
                                  
TRAININGSTIJDEN
Appingedam                                                                                                                                            
Zondag:  09:30-10:45 uur  (alle leeftijdscategorieën)
 
Hoe vaak? Er wordt 1x per week getraind.
Aanmelden? Kan via de website van de voetbal-
school Eemsmond: 
www.voetbalschooleemsmond.nl/inschrijven.

Voetbalschool 
Eemsmond

Zwet 33C Appingedam
0596 - 631106

www.dorenboskunststofkozijnen.nl

Veel mensen denken dat een nieuw kunstgebit ontzettend duur is en la-
ten het daarom maar zitten. Maar als ze er achter komen dat een kunst-
gebit voor 75% wordt vergoed uit de basisverzekering zijn ze verbaasd!

Een nieuw gebit wordt voor 75% vergoed door iedere zorgverze-
kering. 25% is uw eigen bijdrage die u zelf betaalt. Denk ook aan uw 
eigen risico**, dat staat er los van. Iedere verzekering rekent een ander 
tarief voor een kunstgebit, vreemd hè? Dat vinden wij ook. Gemiddeld 
kost een kunstgebit €1200,-.* Daarvan betaald u 25% zelf, dat is onge-
veer €300,-.* Maar zoals gezegd, elke verzekering hanteert een ander 
maximumtarief voor een kunstgebit, dus er kan een klein verschil in 
zitten. Maar zo heeft u wel een idee.

Een klikgebit is onderverdeeld in vergoeding tussen bovenkaak en 
onderkaak. Implantaten voor de onderkaak worden voor 90% vergoed. 
Bovenkaak-implantaten worden voor 92% vergoed. Bovenkaak-implan-
taten komen weinig voor omdat de onderkaak de meeste vastigheid 
nodig heeft. Veel patiënten hebben voor de bovenkaak een normale 
prothese en inde onderkaak een prothese op implantaten. U betaald 
gemiddeld een eigen bijdrage van €380,-*. Protheses op implantaten 
moeten meestal aangevraagd worden bij de verzekering. Wij regelen 
dat voor u met onze vaste implantologen. Tevens hebben wij vaste prijs 
afspraken met de meeste zorgverzekeraars afgesloten, zodat wij mach-
tigingsvrij kunnen declareren.

Daarnaast vergoedt bijna elke zorgverzekering iedere vijf jaar een 
nieuwe prothese omdat dit gezond is voor uw mond en kaak. Uw kaak 
en mond veranderen en u heeft kans op vergroeiingen van tandvlees. 
Daarom is ieder jaar een controle van uw prothese ook zo belangrijk. 
Bij ons is deze jaarlijkse prothese controle altijd kosteloos . Als uw kaak 
en mond veranderen en uw prothese niet meer 100% past, is de kans 
op een breuk, scheur of reparatie aan de tanden groot.  De vergoeding 
vanuit de basisverzekering voor een reparatie of rebasing (nieuw laagje 
in de prothese) is 90%, alleen als u een volledige prothese boven of on-
der heeft, dus niet bij gedeeltelijke prothese/plaatje. Wilt u weten hoe 
het allemaal bij uw verkering zit? Of wilt u meer informatie en advies? 
Maak dan een afspraak en wij leggen het graag aan u uit!

Als u vermeld dat u naar aanleiding van deze column belt, krijg u 
een gratis afspraak.

*tarieven/prijzen zijn een indi-
catie, dit kan per verzekeraar 
verschillen.

**eigen risico (verplicht) 
is een door de overheid 
vastgesteld bedrag 
per kalenderjaar. 
In 2018 bedraagt 
het eigen risico 
€385,-.

GUN JEZELF EEN LACH!

Rob van de Pol  
  Tandprotheticus

Geopend maandag t/m donderdag van 08:30u tot 17:00u 
Vrijdag van 08:30u tot 13:00u. Behandelingen op afspraak, 

(0596) 362 116, Opwierdermeerweg 3 in Appingedam. 
www.ttc-fivelpoort.nl.

Slochteren - Sinds 1 september is het pand aan de Hoofd-
weg 22 in Slochteren weer geopend als horeca onderne-
ming. Uitbater Klaas Hofstede en zijn vrouw Grietje zijn 
de trotse eigenaren van Gasterij de Driesprong. Een twee-
de start voor Klaas want in 1990 nam hij  restaurant en 
café  ”De Driesprong” al over van zijn grootouders Klaas 
en Antje Hofstede en beheerde deze tot in 2001.

Dus voor inwoners in Slochteren en omgeving is Klaas geen 
onbekende, ook omdat hij er jaren gewoond heeft. Hij kent 
er veel mensen en dat voelt meteen weer vertrouwd. Van alle 
kanten hoort men positieve geluiden dat juist Klaas en Grietje 
de nieuwe eigenaren zijn geworden. Verschil is dat er dit keer 
geen café gedeelte in het pand is, maar een restaurant, waar u 

lekker kunt eten en drinken. Gezelligheid en sfeer staan hier-
bij voorop. In het restaurant kunt u onder genot van een goed 
glas wijn , genieten van heerlijke streekproducten voor een 
eerlijke prijs. Verder beschikken zij over een zalencentrum 
die zeer geschikt is voor feesten, partijen, en vergaderingen. 

Openingtijden van het restaurant is van woensdag t/m vrij-
dag vanaf 16.00 uur en zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur. 
De cafetaria is open van woensdag t/m donderdag van 16.00 
tot 20.00 uur en vrijdag t/m zondag van 12.00 tot 20.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u hen altijd bellen op hetzelfde 
telefoonnummer als van toen van De Driesprong, te weten: 
0598-422244.  Klaas en Grietje heten u graag welkom, bij Gas-
terij De Driesprong.

Gasterij de Driesprong in 
Slochteren geopend

HOOGEZAND - Het uitblijven van duidelijkheid 
rondom de uitvoering van de versterkingsopgave 
heeft gevolgen. Bij circa 60 huurwoningen van wo-
ningcorporatie Lefier en circa 50 koopwoningen 
in de Schaepmanstraat en de Dreeslaan in Hooge-
zand kan mogelijk een gevaarlijke situatie ont-
staan door het losraken van stenen van penanten 
tussen de woningen als gevolg van aardbevingen. 
  
Afgelopen zondag 2 september  raakten stenen 
van een penant, een soort tussenmuurtje tussen 
twee woningen, los van de gevel tussen Schaep-
manstraat 51 en 53.
  
Eigenaar Lefier had na inspectie het vermoeden 
van mogelijke aardbevingsschade en schakelde de 
Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen 
(TCMG) in. Die geeft aan dat de schade verergerd 
kan zijn door aardbevingen, maar nader onder-
zoek is hiervoor noodzakelijk. Bij verdere inspec-
tie door TCMG  bleek 6 september dat er mogelijk 
een gevaarlijke situatie kan ontstaan bij andere 
penanten van de woningen op deze locatie.

De woningen zijn constructief veilig en kunnen 
gelukkig gewoon bewoond worden. Het risico op 
vallende bakstenen wordt voorlopig opgelost door 
het spannen van doeken. Voor een echte oplos-
sing moet nog een plan worden gemaakt, naar 
verwachting is dat binnen enkele weken klaar en 
kunnen de woningen worden aangepakt.
  
Lex de Boer, bestuurder van Lefier, pleit al jaren-
lang samen met andere corporaties, gemeenten 
en huurdersorganisaties in het aardbevingsgebied 
voor het maken van duidelijke plannen en afspra-
ken over nieuwbouw, verduurzaming en verster-
king. “Wij willen onze huurders een veilige wo-
ning kunnen garanderen. Duidelijkheid over wat 
veilig is en over de versterkingsopgave is de basis. 
Die ontbreekt. 

Minister Wiebes heeft 1500 woningen in het aard-
bevingsgebied aangewezen voor versterking en de 
andere woningen in de wacht gezet. We hebben 
van de minister geen duidelijkheid of de wonin-
gen in de Schaepmanstraat tot die 1500 te verster-
ken woningen behoren. Maar door  de TCMG  is 
aangegeven dat het losraken van de penant een ge-
volg kan zijn van aardbevingen. Met dit overheids-
beleid lopen we achter de feiten aan”.
  
Wethouder Anja Woortman: “De situatie toont 
duidelijk aan hoe belangrijk het is dat we voort-
gang maken met een versterkingsaanpak. Daarbij 
blijft de noodzaak aanwezig dat we woningen in-
specteren om te voorkomen dat dit soort situaties 
ontstaan. Het gaat om de veiligheid van onze in-
woners.”
 
MAATREGELEN
Inmiddels zijn er preventief steigerdoeken ge-
plaatst voor de penanten aan voor- en achterzijde 
van de woningen aan de Schaepmanstraat 49, 51, 
53 en 59 en 61 en is men gestart met  het plaatsen 
van steigerdoeken om de penantenbij de rest van 
de huur-  en de koopwoningen. De werkzaamhe-
den vinden aan de buitenzijde van de woningen 
plaats.

AARDBEVINGSSCHADE 
AANGEPAKT
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Op Zaterdag 6 oktober is er tus-
sen 14.00 en 16.00 inloop-infor-
matiemiddag van de “Tandpro-
thetische Praktijk Delfzijl”.

Als u niet lekker eet, moeite hebt 
met het kauwen van bepaalde voe-
ding, bezoek dan de Informatie-
middag op zaterdag 6 oktober bij 
“Partycentrum de Bolder”.Tand-
arts-implantoloog Kirsten Slager en 
Tandprotheticus Wietse Molenaar-
informeren u onder het genot van 
een kopje koffie vrijblijvend over 
tand-implantaten, gebitsprotheses, 
kosten en de vergoedingen van de 
zorgverzekeraar. Ook geven zij u 
eengratis en persoonlijk advies.

Kunstgebit of klikgebit bijTand-
prothetische praktijk Delfzijl 
Kunstgebit of klikgebit bij Tandpro-
thetische praktijk Delfzijl maakt 
bij het vervaardigen van een gebit 
gebruik van de meest actuele tech-
nieken en hoogwaardige materia-
len. Dit doen zij in eigen laboratori-
um. Zij besteden het fabriceren van 
de gebitsprothese dus niet uit zoals 
bij veel tandartspraktijken wel het 
geval is. Zij hebben alle specialis-
men zoals tandartsen, implanto-
logen en prothetici in eigen huis 
waardoor er niet doorverwezen 
hoeft te worden. Hierdoor kan de 
behandeling van een kunst/klikge-
bit efficiënter gebeuren en door het 
rechtstreekse contact tussen pati-
ent en de prothesespecialist kan er 
een goede pasvorm en goed eindre-
sultaat worden behaald. Waarbij-
tevens rekening wordt gehouden 
met de cosmetische wensen, zoals 

de vorm, kleur en stand van de tan-
den. U kunt voor een kunst of klik-
gebit rechtstreeks bij de praktijk 
terecht, zonder verwijzing van een 
tandarts.

Een slecht eigen gebit 
Ook als u nog geen prothese of klik-
gebit heeft dan bent u van harte 
welkom op de informatiemiddag. 
Heeft u geen eigen tandarts? Dan is 
dit geen probleem. In de praktijk in 
Delfzijl verzorgen zij het gehele tra-
ject: vanaf het advies, het aanmeten 
uw kunstgebit, het trekken van 
alle tanden en/of kiezen, het gelijk 
plaatsen van uw eerste kunstgebit. 
Zodat u niet zonder tanden en kie-
zen de deur uit hoeft.

Vertrek ziekenhuis Delfzijl (OZG)
Zeker met het vertrek van de afde-
ling kaakchirurgie van het Omme-
lander Ziekenhuis uit Delfzijl zal 
de vraag naar implantologische 
behandeling in de regio groter 
worden en kunnen zij dit voor u 
dichtbij huis verzorgen. De prak-
tijk zorgt ervoor dat patiënten 
niet meer naar een ziekenhuis te 
hoeven voor een behandeling. Ook 
voor de jaarlijkse nacontrole en 
onderhoud van uw implantaten en 
klikgebit, welke voorheen in het 
ziekenhuis plaatsvonden kunt u nu 
terecht bij “Tandprothetische prak-
tijk Delfzijl” aan de Landstraat 80a, 
(naast Apotheek Neptunus)

Vergoeding zorgverzekeraar
Wist u dat u geen aanvullende tand-
artsverzekering nodig heeft voor 
een klikgebit? Een nieuw kunst/

klikgebit inclusief het plaatsen van 
de implantaten of een vervangend 
klikgebit wordt voor het grootste 
gedeelte vergoed vanuit de Basis-
verzekering waardoor de kosten 
voor Patiënt laag blijven. Daarbij 
declareren de praktijk voor u alle 
behandelingen rechtstreeks bij uw 
zorgverzekeraar. Verder werkt de 
ze samen met alle zorgverzekeraars 
en hebben ze een contract met 
Menzis en VGZ.

Kunstgebit, klikgebit op implan-
taten: Lach weer met een com-
pleet met een stralend gebit. Als u 
(weer) zorgeloos wilt kunnen eten, 
praten en lachen, is een klikgebit 
wellicht iets voor u! Dit kunstgebit 
klikt u vast op implantaten, waar-
door het stevig vast zit. Het klik-
gebit kan eenvoudig uit de mond 
gehaald worden voor reiniging en 
kan vervolgens weer eenvoudig 
worden vastgeklikt. Tevens gaat 
het eten gemakkelijker en u heeft 
meer smaak in uw mond. Diverse 
studies hebben aangetoond dat uw 
mondgezondheid van invloed is op 
uw algehele gezondheid. Tevens 
wilt u af van pijn en vervelende 
geurtjes uit uw mond. Misschien 
bent u onzeker over uw gebit en 
zou u weer zorgeloos willen eten, 
praten en lachen. Kom dan langs 
op de inloop-informatiemiddag op 
6 oktober van 14.00 tot 16.00 uur 
in “Partycentrum de Bolder” aan 
de Molenberg 13, Delfzijl.(Ingang 
naast theater de Molenberg). Meer 
informatie kunt u vinden op web-
site: www.tppdelfzijl.nl. Zie ook ad-
vertentie elders in deze krant.

Inloop-informatiemiddag Kunstgebit & 
Klikgebit Tandprothetische Praktijk Delfzijl

SIDDEBUREN – Stefan Noord-
man is de eigenaar van Noord-
man groenbeheer. Hij heeft 
jaren aan ervaring opgedaan 
bij een kleinschalig hoveniers-
bedrijf in de regio. Noordman 
groenbeheer heeft veel vast 
onderhoudswerk, van parti-
culiere tuinen tot bedrijven 
terreinen. Denk hierbij aan, 
snoeiwerkzaamheden, terrein-
onderhoud, gazononderhoud, 

maar ook het aanplanten van 
nieuwe beplanting en renova-
tie werkzaamheden behoren 
tot de mogelijkheden. 

Heeft u interesse in hun dien-
sten? Neem dan vrijblijvend 
contact op met Noordman 
groenbeheer, via: tel. 06-
10238425, info@ngbeheer.nl of 
kijk op www.ngbeheer.nl.

Hovenier?

DELFZIJL - Het college geeft 
met het project 'Veilig klimaat' 
een vervolg aan de in 2016 in-
gezette aanpak om in vier jaar 
de gezondheidsachterstanden 
in de gemeente Delfzijl terug 
te dringen en de gezondheid 
van middelbare scholieren te 
verbeteren. Dit doet zij samen 
met Stichting Sport4connect, 
het Eemsdelta-college, FRIZZ 
coaching en vv NEC Delfzijl. 

Uitgangspunt van het project is 
middelbare scholieren te coa-
chen in het behalen van per-
soonlijke doelen door sport en 
beweging. De sportactiviteiten 
starten in september 2018.

De Stichting Sport4connect 
werkt samen met het Eemsdel-
tacollege in Appingedam aan 
het Veilig klimaat-programma 
2018-2020.

SPORT EN BEWEGING VOOR JONGEREN



BIJ JUWELIER JOLDERSMA IN SIDDEBUREN

Hoofdweg 160 Siddeburen 0598 431 413

De nieuwe collectie 
BERING horloges 
is binnen:

bijv. dit stijlvol Deens 
horloge met saffi  erglas 
(krasvrij) en prachtige 
soepele Milanese band. 

Het horloge is tot 5 atm.
waterdicht!

€ 189.=

Autobedrijf H. Kuper

Oudeweg 126 Siddeburen Tel. 0598-431721

FORD USA MUSTANG 4.0 V6 (2006) 65.068 MIJL:  
CRUISE CONTROL , STUURBEKRACHTIGING, ALARM KLAS-
SE 1(STARTBLOKKERING), ELEKTRISCH BEDIENBARE KAP, 
RADIO CD SPELER, LICHTMETALEN VELGEN 16”

€ 12.500,-

Hyundai Veloster 1.6 GDI i-Catcher (2011) 
96.058 KM: AUDIO INSTALLATIE PREMIUM, LICHTMETA-
LEN VELGEN 18”, NAVIGATIESYSTEEM, CRUISE CONTROL, 
SPORTSTOELEN, ESP, ABS, ACHTERUITRIJCAMERA

€ 9.550,-

NISSAN MICRA 1.0L ACENTA  (2018) 8.001 
KM: AIRCO, CRUISE CONTROL, REGENSENSOR, HILL HOLD 
FUNCTIE, START/STOP SYSTEEM, LED DAGRIJVERLICH-
TING, AUDIO INSTALLATIE, ABS, BOORDCOMPUTER

€  16.950
Seat Arona 1.0 TSI Style, (2018) 129 KM: MIST-
LICHTMETALEN VELGEN 16”, AIRCO, CRUISE CONTROL, 
LEDEREN VERSNELLINGSPOOK, REGENSENSOR, ABS, 
VERMOEIDHEIDS HERKENNING, ALARM KLASSE 1

KIA STONIC 1.2 MPI COMFORTPLUSLINE NAVIGATOR 
(2018) 8.900 KM, PARKEERSENSOR ACHTER, BUITENSPIEGELS 
VERWARMBAAR, LICHTMETALEN VELGEN 15”, DAB ONTVANGER, 
NAVIGATIESYSTEEM FULL MAP, ABS, ACHTERUITRIJCAMERA

€ 18.895

FORD FOCUS WAGON 2012) 102.400 KM: AIRCO, 
CRUISE CONTROL, DAKRAILS, LICHTMETALEN VELGEN, 
TREKHAAK, METALLIC LAK, AUDIO INSTALLATIE, BOORD-
COMPUTER, ELEKTRISCHE RAMEN, METALLIC LAK

€ 8.750

www.autobedrijfhkuper.nl

Bij aankoop occasion,  gratis portable navigatie !

€ 21.995

WWW.VOUWWAGENCENTRUM-SIDDEBUREN.NL

Akkereindenweg 10 Siddeburen 0598-432222 

* Caravanmovers reeds vanaf €1399,- 
incl montage

* Tevens verkoop gasflessen

* Eigen onderhoudswerkplaats

Dealer van CabanonOpeningstijden: 
do en vrij 09.00-12.00 en 13.00-17.00 Zat: 09.00-12.00 en 13.00-16.00 uur

RESTAURANT DE MOLENSTEEN

Hotel Café Restaurant
Ekamper

0596-516355

Radsweg 12
Roodeschool

Lekker eten in ons sfeervol restaurant, diner, buffetten of Barbecue

Vernieuwd!

Vloedweg 30  Siddeburen 06-10238425

VOOR AL UW TUINONDERHOUD EN RENOVATIE WERKZAAMHEDEN

Hoofdweg 18 Siddeburen 0598 - 432585
www.bosmasiddeburen.nl
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Licht en Klankweek Siddeburen
28 september t/m 6 oktober 2018

Programmaoverzicht
Vrijdag 28 september
20.45 uur Opening met vuurwerk op het sportveld met Optreden Concordia 
20.30 uur Bokpop: Foute Party met Q-music The Party en de Snollebollekes
Kermis

Zaterdag 29 september
10.00 uur Bedrijventour 
20.30 uur Bokpop: Party Night met de Dirty Daddies, Jelle B en DJ A-Matic
Kermis

Maandag 1 oktober
19.00 uur Ketelmuziek m.m.v. Concordia  
Kermis

Dinsdag 2 oktober
19.00 uur Rondgang voor ouderen door het verlichte dorp
19.30 uur Smartlappenfestival in het Ufkenshuis
Kermis

Woensdag 3 oktober
13.30 uur  Kindermarkt aan de Poststraat 
Kermis

Donderdag 4 oktober
14.00 uur Superbraderie
Kermis

Vrijdag 5 oktober
20.30 uur Bokpop: Oktober Fest met WirsindSpitze, Die Tolle Leute en DJ IkWillem
Kermis

Zaterdag 6 oktober
10.00 -14.00 uur  Kofferbakverkoop aan de Poststraat
13.30 uur  Klank-en Demodag (meer info elders in deze krant)
17.00 uur Defilé
20.30 uur   Bokpop: Hollandse avond met Joost mag het weten, Ancora en René Becker
Kermis

SIDDEBUREN - In overleg met de activi-
teiten begeleiding is besloten de bewo-
ners weer een gezellige, muzikale avond 
aan te bieden in het Ufkenshuis.  Op 
dinsdag 2 oktober a.s. Met medewerking 
van het SMARTLAPPENKOOR hoopt de 
organisatie van de Vereniging Dorpsbe-
langen Siddeburen Vooruit dat het, net 
als vorig jaar, weer een geslaagde avond 
wordt.  

Oude en bekende smartlappen zullen de re-
vue passeren en door dit geweldig koor wor-
den vertolkt. Meezingen is niet verplicht 
maar wel verleidelijk dus wees welkom en 

geniet nog eens van het grote repertoire 
aan klassiekers van de Smartlappen.

De bewoners van het Ufkenshuis die deze 
avond bijwonen krijgen deze avond een 
kopje koffie aangeboden en 1 consumptie. 
Inwoners van het dorp Siddeburen en om-
liggende dorpen, vrijwilligers etc. zijn ui-
teraard ook van harte welkom om deze 
avond mee te beleven. 

Uiteraard zijn voor deze genodigden de con-
sumpties voor EIGEN rekening. De avond 
begint om 19.30 uur en eindigt omstreeks 
21.30 uur.

SMARTLAPPEN FESTIVAL 
IN UFKENSHUIS

Zaterdag 6 oktober organiseren diver-
se Sibboerster verenigingen al voor de 
5e maal een passende afsluiting van de 
Licht- & Klankweek. Klank & Demo zijn 
alom vertegenwoordigd in de tent en 
op het festivalterrein (achter Bakkerij 
Prins). Door de prettige samenwerking 
met het Ufkenshuis zal ook hier klank 
aanwezig zijn in de vorm van optredende 
shantykoren. De Historische Fietsgroep 
Noord stelt haar fietsen ten toon op het 
voorterrein van het Ufkenshuis. Zij zul-
len ook op diverse andere plaatsen in en 
rond Siddeburen te bewonderen zijn. De 
prachtig onderhouden fietsen worden 
bereden door hun eigenaren in passende 
klederdrachten.

Ook de oldtimerauto’s zullen dit jaar niet 
ontbreken. Na een toertocht door de regio 
zijn ze te bewonderen in het centrum van 
het dorp en in de afsluitende rondgang 
vanaf 17:00 uur zullen zij, naast de oude 
fietsen, muziekvereniging Concordia, ver-

enigingen en bedrijfsauto’s ook nog rijdend 
te zien zijn. In en rond de feesttent zijn de 
hele middag vanaf 13:30 uur demonstraties 
te zien van diverse Sibboerster verenigin-
gen: MBVO (meer bewegen voor ouderen), 
tennisvereniging Siddeburen en de Sidde-
buurster Sport Vereniging met turnen, po-
wergym en kidsdance. Voetbalvereniging 
Siddeburen en volleybalvereniging SIVOC 
’93 maken gebruik van een ‘zandbak’ voor 
hun demo’s beachvoetbal en –volleybal. 

Voor de Klank is er deze keer gekozen voor 
Folk- & Shantymuziek. De koren Opwierde 
II, de Raaitvinken en Westerstörm zullen 
hun optredens verzorgen in de feesttent en 
in het Ufkenshuis. De organisatie verwacht 
rond 15:00 uur ook nog biezunderbezuik. 
Thunder (de mascotte van basketbalclub 
Donar) heeft beloofd om langs te komen 
voor een ‘meet & greet’.  Het afgelopen bas-
ketbal seizoen gaat bij Donar de boeken is 
als het meest succesvol. Voor het eerst in 
de historie werd de triple gewonnen. Zowel 

de supercup, de NBB-beker en het lands-
kampioenschap werden aan de prijzenkast 
toegevoegd. De dag wordt afgesloten, zoals 
al eerder vermeld, om 17:00 uur met een 
rondgang door Siddeburen en aansluitend 
zal Martin Zemering vanaf 17:30 een optre-
den verzorgen in de tent. Martin is geen on-
bekende in Siddeburen. In 2017 verzorgde 
hij een succesvol gastoptreden tijdens het 
concert van Concordia. Er zijn program-
maboekjes beschikbaar met alle tijden van 
de diverse demonstraties en optredens. De 
doorgaande weg vanaf de Hoofdweg tot aan 
de Reint Dijkemastraat is tijdens de duur 
van deze Klank en Demodag afgesloten. Het 
Ufkenshuis is vanaf de ingang Eideweg te 
bereiken met de auto deze middag.

ROUTE RONDGANG: 
Vanaf de Hoofdweg gaat de route rechtsaf de 
Hoofdweg op – Molenlaan – (l.a.) Oudeweg – 
Westerlaan – (l.a.) Hoofdweg. Het eindpunt 
ligt bij het festivalterrein (terrein Spijker).

EERSTE LUSTRUM KLANK & DEMODAG

Siddeburen – De herfst staat voor de 
deur en dat houdt in dat uw auto weer 
een ander jaargetijde door moet. Is uw 
auto al klaar voor deze periode, heeft u 
al winterbanden onder uw wagen? Bij 
autobedrijf H. Kuper in Siddeburen kunt 
u uw auto klaar laten maken voor deze 
periode met onder andere een najaars-
beurt.

Ook een goed werkende airco is van belang, 
om niet met beslagen ramen te rijden. Een 
goed werkende airco moet met regelmaat 
worden gereinigd. U bent van harte wel-
kom bij de specialist, autobedrijf H. Kuper 
Oudeweg 126 Siddeburen.

Uw auto klaar 
voor de Herfst?

REGIO FM
Hits & Regionieuws!

Kijk  voor  alle  kabel   frequenties op  www.regiofmradio.nl

FM  95.3
Maar  ooK  op  FM 106.1   FM 107.2  FM 107.9

De  lekkerste  gouwe ouwe hits  &  nieuws  uit  de  regio !
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Festivalterrein – Tent:
13:30 – 14:10 ShantykoorOpwierde II
14:20 – 14:30 demonstratie Meer Bewegen Voor Ouderen
14:45 – 15:25 Folk- &ShantykoorWesterstörm
15:40 – 16:10 demonstraties Siddebuurster Sport Vereniging:
  Turnen, powergym & Kidsdance
16:20 – 17:00 Shantykoor de Raaitvinken

Festivalbuitenterrein:
doorlopend demonstraties tennisvereniging Siddeburen
13:30 – 15:00 demonstraties volleybalclub Sivoc ’93; beachvolleybal
15:30 – 17:00 demonstraties Voetbalvereniging Siddeburen; beachvoetbal
15:00 – 17:00 tentoonstelling oldtimerauto’s (+ Hoofdweg & parkeerplaats Rabobank)
17:00                  start rondgang (vanaf festivalterrein) met oldtimerauto’s & -fietsen on  
  der bege leiding van muziekvereniging Concordia en aangevuld met   
  bedrijfsauto’s en verenigingen
17:30  optreden Martin Zemering in de feesttent

Ufkenshuis – Binnen:
13:45 – 14:35 Folk- &ShantykoorWesterstörm
14:45 – 15:35 Shantykoor de Raaitvinken
15:45 – 16:35 ShantykoorOpwierde II

Ufkenshuis – Voorterrein:
15:00 – 15:45 tentoonstelling oude fietsen& berijders (in klederdracht)
12:30   vertrek oldtimer DAM-bus met inwoners van Siddburen voor toertocht  
  door de Woldstreek

• De feesttent staat achter het pand van Bakker Prins aan de Hoofdweg.
• Horeca is aanwezig.
• Speciale gast: Thunder (mascotte van basketbalclub Donar Groningen. Afgelo  
 pen seizoen won Donar de SuperCup, de NBB-beker en werd landskampioen)
 
Dagprogramma Oldtimers:
11:30 – 12:15 ontvangst Kalverkampen, firma Niestijl
12:30 – 16:00 toertocht door de Woldstreek
15:30 – 17:00 tentoonstelling in centrum Siddeburen
17:00  afsluitende rondgang door Siddeburen

Dagprogramma Oude fietsen:
9:30 – 10:00 ontvangst autobedrijf Jos Vermue
10:30 – 12:30 fietstocht rondom het dorp Siddeburen
12:30 – 13:30 lunch bij minicamping Noorderzon aan de Akkereindenweg
14:00 – 14:30 opstellen fietsen bij tegelcentrum Siddeburen aan de Oudeweg
  aansluitend een fietstocht door het dorp Siddeburen
15:00 – 17:00 opstellen fietsen bij het Ufkenshuis aan de Reint Dijkemastraat
17:00  afsluitende rondgang door Siddeburen

Programmaoverzicht 
Klank & Demodag 2018

SIDDEBUREN - Op maandag 1 oktober 
organiseert Vereniging Dorpsbelan-
gen Siddeburen Vooruit, in de Licht en 
Klankweek 2018  "het 12e Open kam-
pioenschap Frikandellen eten in de Ge-
meente Midden Groningen. 

U kunt tot uiterlijk 10 minuten voor aan-
vang van de wedstrijd aanmelden ter plaat-
se.  Deelnemers verklaren het reglement / 
jeugd reglement voor aanvang van de wed-
strijd gelezen te hebben en stemmen in met 
de voorwaarden die gesteld worden aan 
de"Frikandellen Eetwedstrijd". Minimum 

leeftijd voor deelname is gesteld op 9 jaar. 
Jeugd categorie is van 9 t/m 15 jaar en cate-
gorie 16 jaar en ouder (volwassen). Iedereen 
kan en mag meedoen aan de eetwedstrijd, 
ook inwoners buiten de Gemeente Sloch-
teren en de inschrijving en deelname zijn 
gratis. Tijdens de wedstrijd wordt er geen 
saus geserveerd maar alleen drinkwater. 
Deelnemers(sters) dienen een half uur voor 
aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. 
De eetwedstrijd voor de jeugd (9 t/m 15 jaar) 
duurt 60 minuten en begint om 19.30 uur. 

Er zijn bekers en geldprijzen te winnen.

OPEN KAMPIOENSCHAP FRIKANDELLEN ETEN

Hier adverteren?
IN 55.000 KRANTEN? 

Bel Regiomedia! 0598 - 423200
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Licht en Klankweek Siddeburen
28 september t/m 6 oktober 2018

SIDDEBUREN - Wij zijn op de koffie bij 
Marice Westerborg van bloembinderij 
Marice. Sinds april dit jaar heeft zij haar 
nieuwe fleurige winkel aan de Hoofd-
weg 179a in Siddeburen. 

1. Gefeliciteerd met je gezellige win-
kel, hoe ben je ertoe gekomen om dit 
op te zetten? Het was een langgekoester-
de droom van mij om iets voor mezelf te 
beginnen, had alleen nooit het lef ervoor. 
Maar begin dit jaar kreeg ik te horen dat 

er een pandje vrij zou komen, in het hart 
van Siddeburen, toen heb ik toch maar de 
stoute schoenen aangetrokken en hier sta 
ik nu en ben er ontzettend blij mee! 
Het is altijd een feestje om naar de veiling 
te gaan. 

2. Waarvoor kan men allemaal bij je te-
recht? Je kunt bij mij terecht voor kleur-
rijke boeketten, losse bloemen,ly takken, 
bruidswerk, rouwwerk, cadeauartikelen en 
een kleine collectie planten. Ik zorg graag 

voor een gevarieerd aanbod, geen week is 
hetzelfde. 

3. Wat betekend werken in het dorp Sid-
deburen voor je? Siddeburen is het dorp 
waarin ik ben opgegroeid, een dorp dat 
niet stilstaat en meegaat met de tijd. Er is 
een gevarieerd aanbod van winkeliers, wat 
het dorp aantrekkelijk maakt voor de hele 
omgeving. 

4. Wat zijn de nieuwste trends in de bloe-

menbranche? Trends …. Ja het belang-
rijkste vind ik toch, dat je iets in huis hebt 
staan, waar je vrolijk van wordt. Trend of 
niet …. Maar de trend op dit moment zijn 
toch wel de luchtige boeketten, die ik veel 
verkoop. Enkele bloemen/ takken op een 
vaas of diverse vaasjes bij elkaar. 

5. Nog leuke acties of aanbiedingen voor 
klanten? Tijdens de winkelweek, staan wij 
ook op de braderie dus kom gezellig een 
kijkje nemen.

OP DE 

KOFFIE

BLOEMBINDERIJ 
MARICE

Hoofdweg 215 Siddeburen   I   06-51016470

www.bouwbedrijfjuuldriks.nl

nieuwe badkamer

een kleine- of grote verbouwing

een extra zolderkamer

een nieuwe dakkapel

Ook herstel aardbevingsschade

Plannen voor (ver)bouw?

Bij Bouwbedrijf J. Uuldriks krijgt u een heldere, 
vrijblijvende offerte waar vooraf duidelijke 
afspraken worden gemaakt, dus geen 
verrassingen achteraf. 

Uw wensen, de werkzaamheden, de planning en 
de kosten worden vooraf besproken.

Meer dan 15 jaar ervaring! 

HOOFDWEG 156 HELLUM 0598 - 431931

In / Verkoop gebruikte auto’s!
Onderhoud alle merken!
Betaalbaar, persoonlijke service!

www.autobedrijfhebels.nl

Wagenborgen - Onlangs hebben 
de brandweermannen en vrouw 
van blusgroep Wagenborgen 
hun nieuwe uitrukkleding in 
ontvangst genomen. Brandweer 
Wagenborgen is het eerste korps 
in het cluster Eemsdelta die de 
nieuwe pakken in ontvangst 
mocht nemen.

Brandweer Groningen 
verspreidt deze perio-
de de nieuwe uitrukte-
nue’s onder al haar 900 
brandweermensen in de 
provincie Groningen. De 
nieuwe uitrukkleding 
heeft een aantal opval-
lende verschillen ten 
opzichte van het oude te-
nue waaronder de kleur-
verandering. Daarnaast 
bestaat het nieuwe tenue 
uit twee delen: een over-
all en een overjas. Dit 
heeft te maken met de 

verschillende werkzaamheden die 
de brandweer uitvoert. Het assis-
teren bij ongelukken kan in een 
overall, maar voor het blussen van 
een brand moet de overjas er over-
heen gedragen worden. Ook is het 
materiaal van het nieuwe tenue 
lichter in gewicht, comfortabeler 
en heeft een betere pasvorm. Vei-

ligheid staat voorop bij de uitvoe-
ring van de werkzaamheden door 
de brandweer; de nieuwe kleding 
is beter zichtbaar door het reflecte-
rende bovendeel van het tenue. 
Komende weken zullen de ande-
re brandweerkorpsen in cluster 
Eemsdelta hun pakken in ont-
vangst nemen.

NIEUWE UITRUKKLEDING BRANDWEER



Schildersbedrijf
Alle Blaauw v.o.f.

Oudeweg 34 // 9628 CE Siddeburen

Zuiderstaat 34/A // 9635 AM Noordbroek

T: 0598-452557// B.G.G. 0598-453089// F. 0598-450766

E: alleblaauw@ziggo.nl

Schildersbedrijf:

Onderhoud en nieuwbouw
Behang en wandafwerking
Periodieke onderhoudsadviezen
Kleur adviezen ex- en interieur
6 % B.T.W. regeling
Het herstellen van aardbevingsschade, schilderen, behangen en sausen

Glashandel

Isolerende beglazing.
Enkel-, bewerkt en gefigureerde glas
Een goede glasservice
Ook kunt U bij ons terecht voor waardevermeerdering woning aardbevingsschade
 het leveren en plaatsen van isolatieglas HR++  ( €  4000,00)

Nu ook HERFSTVIOLEN

www.kwekerijkoning.nl

Gazonmeststof Najaar 10 kg 
+ Tuinmeststof Najaar 3 kg
van € 37,95
voor slechts € 29,95

Uit eigen kwekerij!

Hoofdweg 80 Siddeburen 0598 371630

DAMSTERANTIEKHUIS
Kijk ook eens op:

Openingstijden: Ma-di 13-18 uur. Do 10-17 uur. Vrij 10-21 uur Zat 10-17 uur

Tijdens de feestweek 50%
korting op alle Lourdesbeeldjes!
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SIDDEBUREN – Voor de liefhebber een prachtige win-
kel. In de winkel is onder ander een grote afdeling met 
brocante en cadeauartikelen. Daarnaast is ook de an-
tiekafdeling. 

Niet te vergeten het enorme aanbod aan klokken waar u 

een ruime keuze aan antieke klokken aantreft. Ook voor 
de reparatie van uw klok kunt u bij hun terecht. Kortom 
alle reden om eens langs te gaan in hun markante winkel 
waar ze een enorm aanbod hebben van: meubels, klokken, 
porselein, zilver, glaswerk, lampen, losse kappen, olie-
lamp; glaasjes/sokken, meubelwas en onderhoud, meubel 

beslag, kloksleutels, Tiffany, spiegels, kasten, schilderijen, 
heel veel snuisterijen, raamdecoratie, brocante meubels, 
fotolijstjes, wc en handdoekhouders, gietijzeren kapstok-
ken, haken, etc. U vindt hun aan de Hoofdweg 80 in Sidde-
buren. Deelnemer antiek-curiosaroute.nl.

TIP!
DAMSTERANTIEKHUIS

een bezoekje waard

www.reilink-vastgoed.nl  Hoofdweg 148, Siddeburen  Tel.: 0598 - 43 29 20  info@reilink-vastgoed.nl

Zaterdag 6 oktober 2018

van 11:00 uur tot 15:00 uur 

is de Nationale Open Huizen Route.

Kom geheel vrijblijvend de deelnemende 

woningen bekijken!

Voor meer info verwijzen wij u naar 

onze Facebookpagina of Funda! 



Eestumerweg 49 Ten Post   050 520 1100

Onze expertises

www.bengs.nl

DEUREN

ZONWERING

TOEGANGSTECHNIEK

BEVEILIGING

20% korting op alle in voorraad zijnde dames-heren en kinderfietsen

Twee wielerspecialist
Informeer naar de mogelijkheden om van uw 

eigen fiets een elektrische fiets te maken!

Verkoop van nieuwe fietsen, reparatie en accessoires

Di en Do 11:00-17:00 uur

Vrij en Za 10:00-17:00 uur

www.hengelsportwinneweer.nl

De zaak met de meest uitgebreide collectie 

voor de hengelsport liefhebber! 
De winkel is gevestigd in vlomarkt Winneweer.

Rijksweg 257a Winneweer. 050-2808800.

Openingstijden: 
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VLO MARKT WINNEWEER
Breng eens een bezoek aan Vlo markt Winneweer. In 
de grote hal van ruim 1600 m2 kunt u gezellig rond-
neuzen tussen de duizenden spulletjes. 

Het aanbod is enorm groot, o.a. meubilair, accessoires, 
servies, lampen, hengelsport materialen, en nog veel 
meer.

er op uit!

WINNEWEER - Breng eens een bezoek 
aan Vlo markt Winneweer. In de grote 
hal van ruim 1600 m2 kunt u gezellig 
rondneuzen tussen de duizenden spul-
letjes. 

Het aanbod is enorm groot, o.a. meubilair, 
accessoires, servies, lampen, hengelsport 
materialen, en nog veel meer. In deze tijd 
van het jaar ook extra veel spullen voor 
de kerst/feestdagen. Het is gelegen aan de 

Rijksweg 257a Winneweer, bij Ten Post, 
gemeente Ten Boer aan de weg Groningen 
Delfzijl. De familie Ganzeveld runt dit be-
drijf sinds juli 2010. Samen met een  team 
van vrijwilligers proberen ze het u zo gezel-
lig en aangenaam mogelijk te maken. 

Naast de grote hal is het café, waar u terecht 
kunt voor een heerlijke kop koffie of thee 
met bijvoorbeeld een lekker appel gebakje. 
Verder is er fris en alcoholische dranken en 

zijn er diverse snacks te koop van patat tot 
uitsmijters.

De openingstijden zijn: vrijdag, zaterdag, 
zondag open van 10:00 tot 17:00 uur. De 
entree is € 1,50 en tegen inlevering van 
uw entree bewijs krijgt u een kop koffie of 
thee gratis.

Ook in 2018 zijn er ook weer verschillen-
de activiteiten o.a. Viswedstrijden,bui-

tenmarkt bingo avonden, Kaart avonden, 
muziek etc. De hengelsport is geopend op 
dinsdag en donderdag van 11.00 tot 17.00 
uur en verder op vrijdag zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur.

Tevens is men opzoek naar standhouders, 
tegen een schappelijk tarief kunt u voor 
een dag of langere tijd een stand huren.
Kijk voor meer info op www.vlomarktwin-
neweer.nl bel met 050-2808800.

BEDUM - Er ligt een volledig as-
sortiment aan vliesbehang op je 
te wachten om jouw creativiteit 
de vrije loop mee te laten. 

Vind je dit zelf toch nog wat moei-
lijk? We helpen je uiteraard graag 
met het vinden van de mooiste 
etnische prints die goed zouden 
werken voor jou en je woning. Be-
hangen met vliesbehang is trou-
wens ook nog eens snel, simpel en 

schoon. Je kunt direct vanaf de rol 
behangen en hebt daardoor geen 
behangtafel meer nodig.

Hunker jij ook naar dat vrije ge-
voel wat je krijgt van verre reizen 
en tropische oorden? Dan haal je 
dat heerlijke gevoel toch gewoon 
in huis? Met de bijzondere woont-
rend Ethnic. Overweeg eens om te 
kiezen voor PVC wanneer je gaat 
voor een etnische uitstraling. Je 

krijgt dan het natuurlijke gevoel 
van hout, maar met veel prakti-
sche voordelen. Zo is de vloer vuil- 
en vochtwerend en maak je hem 
heel gemakkelijk schoon. 

Dus naast een bijzonder sfeervol 
interieur ook binnen notime een 
lekker frisse woning. En oh ja, het 
is de ideale vloer in combinatie 
met vloerverwarming. Wel zo fijn.

COLORS@HOME WIM SPITHOFF VOOR WOONTRENDS



Op zoek naar een...... specialist
Midi baal Midi baal

KWALITEITSVLOEREN BIJ JANSEN 
EN VLOEREN SIDDEBUREN
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SIDDEBUREN – Wanneer u op zoek bent 
naar een laminaat-, traditioneel parket 
vloer, pvc vloer, meerlaagse parket of 
planken, bamboe producten, dan vind u 
kwaliteitsvloeren bij Jansen en Vloeren 
in Siddeburen. Tevens is Jansen en vloe-
ren de traprenovatie specialist in uw re-
gio.

SOLIDFLOOR
Jansen Vloeren staat voor kwaliteit en per-
soonlijke benadering. Sinds kort heeft men 
Solidfloor opnieuw in het assortiment op-
genomen. Een merk wat sinds jaar en dag 
kwaliteit uitstraalt! Solidfloor ontwerpt 
en vervaardigt hoogwaardige houten vloe-
ren, die zorgen voor een warme, intieme 
sfeer, in elke leefruimte in huis, maar ook 
in hotels, winkels en kantoren. Hout is een 
prachtig natuurlijk materiaal. Geen enkele 
boom is hetzelfde, waardoor ook elke par-
ketvloer uniek is.

PVC VLOEREN
Een andere trend zijn de pvc vloeren van 
Parador. Hoogwaardige kunststof vloeren 
zijn de ideale keuze voor mensen met hoge 
kwaliteitseisen en toepasbaar voor een indi-
viduele inrichting. 

Vinylvloeren van Parador onderscheiden 
zich door een functionele opbouw en in-
telligente techniek. Zo garanderen hun 
kliksystemen een eenvoudige plaatsing, 
tegen uitzetting beschermde dragerplaten 

zorgen voor een zekere bescherming tegen 
vochtigheid. Alle vinylvloeren van Parador 
zijn geschikt voor vloerverwarmingsyste-
men. Vooral de vloeren uit volvinyl kunnen 
tegen vocht en water, en daarom bijvoor-
beeld ideaal voor badkamer en keuken. Hun 
gebruikersklassen tonen aan dat de vloeren 
ook bij sterke belasting in privé, commerci-
ele en industriële ruimtes toepasbaar zijn.

LAMINAAT
Parador-laminaatvloeren onderscheiden 
zich door een functionele opbouw en ge-
avanceerde techniek. Zo garandeert het 
gepatenteerd kliksysteem een eenvoudige 
plaatsing, kantenimpregnering, beschermt 
tegen vocht – en de slijtvaste deklaag uit 
melaminehars zorgt voor een zeer hoge be-
lastbaarheid. De gebruiksklassen tonen aan 
dat de vloeren zeer goed geschikt zijn voor 
sterke belasting. 

Loop eens binnen bij Jansen vloeren&par-
ket in de bouwmarkt aan de Hoofdweg 99a 
in Siddeburen.  U kunt de producten op uw 
gemak bekijken. De showroom is vrij toe-
gankelijk van maandag t/m vrijdag van 9:00 
tot 18:00 en zaterdag tot 17:00.

Voor advies op maat kunt u vrijblijvend een 
afspraak maken met Maarten Jansen.

0598-422497,06-5373-7777 of jansen.vloe-
ren@home.nl

REGIO FM
Hits & Regionieuws!
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SLOCHTEREN - Ieder jaar wordt op de 1e 
woensdag van oktober de Slochter Jaar-
markt georganiseerd. Dit jaar, op 3 okto-
ber begint de markt voor de 1e keer om 
09:00 uur ipv 08:00 uur. Van 09:00-17:00 
uur staat de Hoofdweg vanaf het Toren-
plein tot aan de Zuiderweg vol met kraam-
pjes met kleding, etenswaar, snuisterijen, 
huiswaar etc. En natuurlijk geen waren-
markt zonder de groep standwerkers die 
ieder hun waren op geheel eigen wijze 
aanprijzen. Ook voor de kinderen zijn 
extra activiteiten georganiseerd, kunt u 
huiswaarts keren met een karikatuur te-
kening en zorgen zangkoor Flexibel en 
shantykoor de Raaitvinken voor muzikale 
ondersteuning.

Aan de noordkant van de markt, richting 
de Freaylemaborg, vindt u aansluitend 
aan de warenmarkt de vrijmarkt. Dus 
even doorlopen om wellicht ook daar 
nog iets leuks op de kop te tikken.  En als 

u daar dan toch bent, moet u zeker een 
kijkje nemen bij het Politiepettenmuse-
um. Sinds 1993 kunt u in dit museum, ge-
vestigd aan de Zuiderweg 3 te Slochteren, 
één van de grootste collecties politiepet-
ten van de wereld bewonderen.

Aan de andere kant van de markt kunt u 
de Slochter Jaarmarkt en omgeving vanuit 
historisch perspectief beleven. In de Her-
vormde kerk Slochteren en bij de Slochter 
toren zullen leden van het vertelproject 
Rondom Piccard in historische kledij de 
geschiedenis vertellen van het turbulen-
te leven van Henric Piccardt (1636-1712). 
Henric Piccardt was borgheer van klein 
Martijn en de Fraeylemabord en bouwer 
van de kerk van Harkstede. 

Zeven historische personages vertellen 
over hun eigen leven en over dat van Hen-
ric Piccardt. Hun verhalen werpen ene 
blik op de lokale, regionale en (inter)na-
tionale geschiedenis en cultuur van die 
tijd.

Na het bezoek aan de historische figuren 
kunt u nog instappen in de prachtige 
oude bus van het Nationaal Bus Museum 
Hoogezand voor een mooie gratis rondrit 
van ongeveer 45 minuten rondom Sloch-
teren. U kunt genieten van de mooie om-
geving en tevens wordt er ook hier uitleg 
gegeven over de historie van en rondom 

Slochteren. Tijdschema bus/voorstelling 
historische figuren:

11:00 voorstelling
11:30 vertrek bus
12:30 voorstelling
13:00 vertrek bus
14:00 voorstelling
14:30 vertrek bus
15:30 voorstelling

De activiteiten rondom de Jaarmarkt 
starten al op dinsdag 2 oktober met een 
lampionnenoptocht en vuurwerk. Aan 
de Lampionnenoptocht mogen alle kin-
deren van de basisscholen in Slochteren 
deelnemen. 

De tocht start om 18:45 vanaf het dorps-
plein en eindigt om ongeveer 20.00 uur 
op de IJsbaan in het Slochterbosch. Aan-
sluiten vindt daar om 20:15 een spette-
rend vuurwerk plaats.

37ste Slochter Jaarmarkt 2018 
in historisch perspectief

GARRELSWEER - Bent u op zoek naar een profes-
sioneel, betrouwbaar en vakkundig klusbedrijf in 
de regio? Bouw en klussenbedrijf Timmers ver-
zorgt uw project van A tot Z. U heeft één contact-
persoon gedurende het hele project. Samen met u 
zorgt men er voor dat er een duidelijke planning 
wordt gemaakt en wat uw wensen zijn.

U wilt uw huis of bedrijfspand aanpassen aan de 
huidige tijd of levensloopbestendig maken. Wilt u 
het grondig aanpakken en wilt u bijvoorbeeld meer 
profiteren van uw keuken of is uw badkamer aan ver-

vanging toe of wilt u een gedeelte bij uw woning aan-
bouwen? Bouw en  klussenbedrijf Timmers regelt het 
voor u. Is uw woning of bedrijfspand toe aan renova-
tie of onderhoud, of wilt u iets nieuws realiseren? Bij 
het renoveren van een woning of bedrijfspand komt 
erg veel kijken. 

Het is dan ook belangrijk om een vakman in dienst te 
nemen die u kan helpen bij het bedenken van prak-
tische oplossingen en ervoor zorgt dat u geen zaken 
over het hoofd ziet. Bouw en  klussenbedrijf Timmers 
helpt u om die juiste keuzes te maken. 

Wilt u weten wat Bouw en klussenbedrijf Timmers 
voor u kan betekenen? Bouw en  klussenbedrijf Tim-
mers zorgt altijd voor een vrijblijvende offerte. Tij-
dens het persoonlijke gesprek kijkt men samen met 
u naar uw plannen en geeft zo een vrijblijvende prijs-
opgave. Bouw en  klussenbedrijf Timmers vindt u aan 
de Stadsweg 99A in Garrelsweer. 0596-210000. Meer 
weten? Kijk dan op www.klussenbedrijftimmers.nl.

BOUW EN KLUSSENBEDRIJF TIMMERS VOOR 
VERBOUW, RENOVATIE EN NIEUWBOUW

NOORDBROEK - Het college heeft ingestemd 
met het wijzigingsplan Sappemeersterweg 
45 in Noordbroek. Dit maakt de uitbreiding 
van het daar gevestigde gemengd agrarisch 
bedrijf en loonwerkbedrijf mogelijk. 

De uitbreidingen passen niet binnen het be-
staande bouwvlak, zoals dat op grond van het 
geldende bestemmingsplan is toegekend. Het 
bestemmingsplan biedt wel de mogelijkheid 
om het bouwvlak te vergroten. Hiervoor is een 
wijzigingsplan opgesteld. In overleg met initi-
atiefnemer is een erfinrichtingsplan opgesteld 
voor een goede inpassing van de uitbreiding 
in het landschap. Dit erfinrichtingsplan is on-
derdeel van het wijzigingsplan. De voorgeno-
men uitbreiding voldoet verder aan de wet- en 
regelgeving. Het ontwerpwijzigingsplan heeft 
formeel ter visie gelegen en daarop zijn geen 
zienswijzen ingediend.

Vergroten bouwvlak 
Sappemeersterweg

WAAROM UW GAZON 
BEMESTEN IN HET NAJAAR

HOOGEZAND - Het college stelt de ge-
meenteraad van Midden-Groningen 
voor om geen milieueffectrapport op 
te stellen voor de ontwikkeling van het 
Stadshart Noord in Hoogezand omdat 
blijkt dat er geen relevante milieuef-
fecten te verwachten zijn.

De gemeente zet zich al jaren in voor de 
ontwikkeling van het Stadshart Noord. 
Het Stadshart Noord ligt in het centrum 
van Hoogezand. Nu wordt de volgende 
stap in de ontwikkeling van het Stads-
hart gezet, namelijk het noordelijk deel. 
In het Stadshart Noord worden circa 300 

wooneenheden voor verschillende doel-
groepen (grondgebonden woningen en 
appartementen) met bijbehorende par-
keervoorzieningen gerealiseerd. Om deze 
ontwikkeling mogelijk te maken moet 
het geldende bestemmingsplan worden 
aangepast.

GEEN MILIEUEFFECTRAPPORT STADSHART NOORD IN HOOGEZAND

SIDDEBUREN - DCM organische gazonmest-
stof voor het najaar is de gazonvoeding die 
speciaal is afgestemd voor een ijzersterk ga-
zon in het najaar en gedurende de winter-
periode. Want ook dan kunt u het gazon wel 
degelijk diepgroen houden. 

DCM organische gazonmeststof voor het najaar 
bevat:

-Een hoog gehalte aan kalium voor een sterke 
en dichte grasmat die goed bestand is tegen 
vorst en betreding.

-Door de dichte grasmat krijgt mos geen kans.

-Magnesium en ijzer voor een blijvende diep-
groene graskleur de hele winter door.

Waarom DCM organische gazonmeststof voor 
het najaar? Door deze meststof te gebruiken 
geef je het gazon voldoende voeding en weer-
stand tegen de zware en gure herfstomstandig-
heden. En met deze voeding komt hij zelfs de 
winter uitstekend door. Door de voeding blijft 
de grasmat compact en geeft zo eveneens mos-
groei geen kans. 

Meer info: 
Kwekerij Koning, Hoofdweg 35 Siddeburen, 
0598-430688, www.kwekerijkoning.nl.



ACTIE!

Ter waarde van
€ 49,95

incl. BTW

ACTIE!ACTIE!

• Voor het opbergen van uw documenten
 en kostbaarheden

• Elektronisch slot (incl. batterijen)
• Kleur: antraciet

Korenmolenweg 6 Slochteren Hoofdweg 99a Siddeburen

www.huboslochteren.nl

DOE DE GRATIS PREVENTIE CHECK EN BEL HUBO SLOCHTEREN!

Doe de GRATIS PREVENTIE CHECK en wanneer u Hubo Slochteren uw woning laat 

beveiligen, ontvangt u een meubelkluis gratis! Bel voor een afspraak naar 0598-421203.



Noteer de oplossing op een briefkaart en 
stuur deze vóór 8 okt 2018 a.s. naar: Krant 
“Regionieuws” Hoofdweg 99a 9628 CL Sidde-
buren of stuur een email naar: 

puzzel@regiomediagroningen.nl. Vergeet 
niet je naam, adres, woonplaats en je 
mobiele telefoonnummer te noteren! De 
winnaar staat in de volgende krant.

e Waardebon 50 euro

Puzzel plezier

Bij Restaurant Veldzicht in Oosterwijtwerd werd de prijs van de
vorige krant uitgereikt aan de familie van Gelderen.

Puzzelwinnaar
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Prijs

en  Sappemeer
Jumbo Hoogezand
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Aanlegger
Azijnvat
Bierkan
Dekstro
Dodenlijst
Eensdeels
Graai

Grieks
Kaasboer
Knaap
Kruisigen
Kweek-
kunst
Lease

Manege
Meitijd
Nakind
Ondank
Parel
Rijder
Ritme

Samen-
doen
Soepvlees
Stukje
Tussentoon
Vervloeien
Vrijspre-

ken
Wedde
Zaadkiem
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SIDDEBUREN - Nadat 
Schanspop besloot om 
in 2017 te stoppen met 
hun festival in de licht en 
klank week, is het gat op-
gevuld door bokpop om er 
voor te zorgen dat er toch 
weer een feesttent in het 
dorp aanwezig zal zijn met 
vermaak voor jong en oud. 

Na het succes van 2017 met 
4 uitverkochte avonden is er 
dit jaar wederom een editie 
gevuld met 4 avonden.Bok-
pop heeft een programma-
opgesteldmet een variateit 
van artiesten voor jong en 
oud.

Op vrijdag 28 september is 

de foute avond met Q-music 
The party incl. het foute uur, 
aangevuld met Snollebol-
lekes,  bekend van de hits, 
vrouwkes, alaafrojack en 
links rechts is het een avond 
om flink uit je dak te gaan.

Zaterdag 29 september is een 
avond voor iedereen die van 
feesten houdt met The Dirty 
daddies, een zevenkoppige 
band met 120 hits in 120 
min, aangevuld met special 
effects en spektakel zoals 
vlammen en vuurwerk, deze 
avond wordt aangevuld met 
Jelle B en Dj A-Matic. 

Op vrijdag  5 oktober is er 
het Oktoberfest met: Wir 

Sind Spitze, die Tolle Leute 
met Knut de ijsbeer en DjIk-
Willem. Vele Duitstalige dij-
enkletsers zullen deze avond 
voorbijkomen.

Zaterdag 6 Oktober is er de 
Hollandse avond met Joost 
mag het weten,de band die 
na het succes van de vorige 
editie het publiek weer luid-
keels mee laat zingen met de 
vele Nederlandstalige hits. 

Ook treden er drie zeeman-
nen op genaamd Ancora die 
vele zeemansliederen ten ge-
hore zal brengen, de avond 
wordt compleet gemaakt 
met een optreden van René 
Becker.

BOKPOP WEDEROM IN 2018

HOOGEZAND - Dit jaar 
viert de scholengemeen-
schap in Hoogezand het 
150-jarig bestaan, onder 
andere met een reünie op 
zaterdag 13 oktober 2018. 

Er is een middagprogram-
ma (12.00 - 17.00 uur) en 
een avondprogramma (17.00 
- 20.00 uur, met o.a. food-
truckfestival). Een feest van 

ontmoeten en terugkijken; 
een gezellige happening 
bestemd voor de oud-leer-
lingen en oud-medewerkers 
van het Aletta en alle scho-
len openbaar voortgezet on-
derwijs die in het Aletta zijn 
opgegaan. U kunt oud-klas-
genoten op 13 oktober ont-
moeten in de klaslokalen 
en met ze op de foto op het 
schoolplein. Op de website 

van het Aletta Jacobs College 
vind u  alle informatie over 
deze reünie.

REUNIE ALETTA JACOBS

Specialist in bos-, tuin- en parkmachines



AL MEER DAN 20 JAAR!

www.timmersbouw.nl

Wij ontzorgen u van A tot Z

Verbouw, Renovatie, Nieuwbouw, Onderhoud

Altijd een gratis o  erte!

Voor bedrijven en particulieren
Bouw en klussenbedrijf Timmers verzorgt uw project van A tot Z. 

U hee�  één contactpersoon gedurende het hele project. Samen met u zorgt men 

er voor dat er een duidelijke planning wordt gemaakt en wat uw wensen zijn!

Wat kunnen we voor u betekenen?

B. V.

V  GM

C  hecklist
A  annemers

STADSWEG 99A GARRELSWEER

BOUW & KLUSSENBEDRIJF   BV

BOUW & KLUSSENBEDRIJF   BV

0596-210000 
info@timmersbouw.nl

GEZOCHT: COLLEGA’S (TIMMERMAN EN SCHILDER)


