
GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: EEMSDELTA, TEN BOER, BEDUM, EEMSMOND, MIDDEN-GRONINGEN
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Redactie / Adverteren? Bel: 0598-423200, info@krantregionieuws.nl of kijk op krantregionieuws.nl

Op zoek naar een stucadoor? Boek Woldstreek succesvolFleuropoort stopt Puzzelwinnaar in HoogezandUnieke samenwerking

egionieuws

Voor informatie of vrijblijvende off erte: Tel 0651157175

Tuinontwerp & Advies

Al 25 jaar groen gedaan!

Aanleg Onderhoud

Levering beplanting & tuinmaterialen

Grootse opruiming, alles moet weg, tot wel 75% korting!
Voor al uw diervoeders, scherpe prijzen

GROOT ASSORTIMENT DEURLUIFELS

WAGENBORGEN - Denk, bij het opknappen van je huis, 
eens aan een deurluifel. Het versiert de entree van je wo-
ning, het verlengt de kwaliteit van de deur en je schilder-
werk blijft langer mooi. Hans hekwerk heeft op zijn website 
www.dedeurluifel.nl 12 modellen van ijzeren deurluifels 

met een glazen dak. Maximaal comfort bij de voordeur en 
toch maximale licht inval achter de voordeur. En doordat 
de deurluifels verzinkt en gepoedercoat worden, hebben 
ze een lange levensduur.

Lees verder op pagina 15

GRONINGEN – Al sinds jaar en dag een begrip in de regio, 
de bekende rood/gele vrachtwagens van Gebr. Greving 
Groningen. Men levert bij u aan huis of op bouwlocatie  
zand, grond, grind, puin en granulaten. Handig wanneer u 
bijvoorbeeld bezig bent met uw tuin, oprit of terras. Naast 

de huidige situatie (corona) vinden veel mensen het een 
gedoe om zand te moeten kopen bij een bouwmarkt en 
dit op te halen met een aanhangwagen. U bestelt gemak-
kelijk online, u hoeft niet meer naar de bouwmarkt en dat 
voor een betere prijs.

GREVING GRONINGEN 70 JAAR KIPPERTRANSPORT

Lees verder op pagina 11

REGIO FM
Hits & Regionieuws!

www.regiofm.infowww.regiofm.info

Voel je thuis Voel je thuis 
bij ons!bij ons!

FM 95.3 

FM 106.1  

FM 105.2
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HOOGEZAND – Twee kwalitatief hoog-
staande en service gerichte winkels in 
winkelcentrum de Hooge Meeren gaan sa-
menwerken. Slijterij van Dijk is reeds sinds 
2006 gevestigd in het winkelcentrum in 
Hoogezand en staat voor een compleet 
en creatief assortiment van bieren, wij-
nen, whisky’s en likeuren. Men heeft een 
breed assortiment, juist ook dranken die 
niet bij een supermarkt te koop zijn. “En 
daar kunnen ze veel over vertellen en la-

ten proeven.” Naast gedistilleerd bieden 
ze een ruim assortiment (speciaal) bieren, 
wijnen, port, sherry, vermouth en veel ver-
schillende speciaalbieren. 

Slagerij Hofman heeft naast slagerijen 
in Groningen en Winschoten, een vesti-
ging in Winkelcentrum de Hooge Meeren 
in Hoogezand. Men staat bekend om hun 
overheerlijke droge worsten, leverwor-
sten, verder handgeknoopte rollades, die 

zie je niet veel meer, maar bij Slagerij Hof-
man nog wel. Ook voor hapjes schalen, 
gourmetschotels, maaltijden & salades en 
voor vegetarisch & glutenvrij ben u bij hun 
aan het juiste adres. 

Online bestellen
Slijterij van Dijk en Slagerij Hofman zijn een 
unieke samenwerking aan gegaan. Hun 
productenaanbod kunt u combineren in 
een overheerlijk door u zelf samengesteld 

pakket. Bestellen kan in hun winkels, maar 
nog gemakkelijker online. U stelt uw eigen 
cadeaupakket samen en laat deze bij u 
thuis bezorgen. Kiezen, bestellen en laten 
bezorgen! In deze tijd een zeer vertrouw-
de service van deze beide zaken. Ook 
voor de feestdagen kunt u feestpakketten 
samenstellen en thuis laten bezorgen.

Meer weten of bestellen? Ga naar www.
slijterijvandijk.nl.

UNIEKE SAMENWERKING SLAGERIJ HOFMAN EN SLIJTERIJ VAN DIJK
In Winkelcentrum De Hooge Meeren

Wol&Zo
Grote collectie haak en breigarens 
tegen scherpe prijzen!

Kado&Zo

Dijkstraat 52 Appingedam

Talent Dagbesteding! Een brug naar zelfredzaamheid is de maatschappij

Prachtige collectie cadeau 
artikelen en woon accessoires!

Dijkstraat 50 Appingedam

Ma t/m Vrij: 09.00 tot 17.00 / Zat 10.00 tot 17.00

Ma t/m vrij: 09.00 tot 16.00

Voor maximaal cv comfort werkt de hybride aroTHERM warmtepomp samen met uw 
huidige hr-ketel. Zo heeft u met de aroTHERM het duurzame antwoord op het kille 
Nederlandse klimaat.

VOORDELEN
- Comfortabel: verwarming en koeling (alleen bij vloerverwarming)
- Flexibel: voor elke situatie een oplossing
- Efficiënt: tot wel 35% besparing op uw energieverbruik
- Milieuvriendelijk: 35% vermindering CO2-uitstoot

Meer weten? Ga langs bij Huizinga techniek aan het Zwet 33 in Appingedam. 
0596-533273. Of kijk op www.huizingatechniek.nl.

APPINGEDAM - Volop aangename warm-
te in huis tijdens de winter en heerlijk koel 
in de zomer. Met altijd lekker veel warm 
water uit de kraan zonder dat dit extra 
energie kost. De krachtige aroTHERM 

warmtepomp is uw energiezuinige, com-
fortabele allemansvriend. De compacte 
warmtepomp is gemakkelijk te plaatsen 
in uw bestaande woning of nieuwbouw-
huis.

AROTHERM WARMTEPOMP, ENERGIE BESPAREND

MIDDEN-GRONINGEN - Midden-Groningen 
start op 1 januari met een vroegsignale-
ringsteam dat contact legt met inwoners 
met betalingsachterstanden. De gemeen-
te krijgt informatie van woningcorporaties, 
energiebedrijven, zorgverzekeraars en het 
waterbedrijf en biedt vervolgens hulp aan, 
aan mensen die schulden hebben. 

Wethouder Verschuren: 'Zo'n 5000 huis-

houdens hebben problematische schul-
den met een gezamenlijk bedrag van €25 
miljoen. Dat heeft grote maatschappelijke 
gevolgen. 

’Het vroegsignaleringsteam is maar één 
van de middelen die we inzetten om de 
schuldenproblematiek terug te dringen’, 
aldus Verschuren. 

MIDDEN-GRONINGEN: PROBLEMATISCHE SCHULDEN



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

en een Goed 2021
Hele fi jne feestdagen 

Siddeburen wenst u een fijne kerstSiddeburen wenst u een fijne kerst

Hoofdweg 46 Tjuchem

Fleuropoort

Hoofdweg 127 Siddeburen

met zorg!

06-25053621 Siddeburen
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Siddeburen heeft het!
Zeer compleet winkelaanbod!

Voor uw dagelijkse boodschappen!

Ruime parkeergelegenheid!

SIDDEBUREN – Stephan Poort moet 
nog even wennen aan de gedachte dat 
zijn bloemenzaak is gestopt. In de eerste 
week van december zijn de deuren dicht 
gegaan van de winkel aan het Lougpadje 
in het dorp. 

Naast de bloemenwinkel heeft Stephan 
ook een dagbesteding voor mensen met 
een beperking, hij runt deze samen met 
z’n dochter. “Het is me te druk geworden, 
ik kan de druk en stress van de winkel er 
niet meer bij hebben. De gezondheid van 
mijzelf en de sfeer voor de rest om mij 
heen is belangrijker voor mij en voor mijn 

gezin,” aldus Stephan.  Klanten hebben  
teleurgesteld maar begripvol gereageerd 
op het sluiten van de winkel. Velen heb-
ben een bericht via sociale media of een 
kaartje gestuurd.

32 jaar geleden begon de bloemenzaak 
in het ouderlijk huis aan de Hoofdweg in 
Siddeburen, het huis waar Stephan nog 
steeds woont en ook de dagbesteding is 
gevestigd. Tijdens zijn opleiding tot bloe-
mist startte hij de winkel en heeft sinds 
die tijd zich altijd bezig gehouden met 
bloemen. Hele generaties heeft hij voor-
bij zien komen in de winkel, eerst aan de 

hand bij de moeder en later zelf met kin-
deren om bloemen te kopen. Je bent be-
trokken bij het dorp; geboorte, trouwen, 
ik heb het allemaal gezien zegt Stephan. 
De dagopvang voor mensen met een be-
perking is een goed lopende organisatie, 
ooit begonnen omdat een vriend met een 
beperking dagopvang zocht, deze vriend 
kreeg een herseninfarct en raakte gehan-
dicapt. Nu twaalf jaar later zijn er dertien 
cliënten en is men nog steeds groeiende. 
Dochter Carmen is een belangrijk onder-
deel van de dagopvang. Zij heeft hiervoor 
opleidingen gedaan en zorgt voor een 
groot gedeelte van de kennis binnen het 

bedrijf, men is dan ook trots op het feit 
dat het bedrijf aan alle voorschriften en 
vergunningen voldoen.

Op de vraag aan Stephan of het voor-
goed voorbij is met bloemen in z’n leven 
zegt hij; we gaan in de dagopvang probe-
ren om het te combineren, geen bloemen 
maar iets meer met planten. Per seizoen 
gaat men creatieve producten verkopen. 
Hoe het exact er uit gaat zien weet hij nog 
niet, de tijd zal het leren.

BLOEMENHUIS FLEUROPOORT STOPT NA 32 JAAR
Dagopvang gaat wel door

SIDDEBUREN - Voor de bouw van het 
nieuwe Kindcentrum Siddeburen is 
de bouwvergunning aangevraagd. De 
afgelopen periode is veel nagedacht 
over hoe de omgeving van de school 
ingericht kan worden. De schoolplei-
nen, de kiss'n ride, fiets- en voetpaden, 
parkeerplaatsen moeten allemaal een 
plekje krijgen en dit moet zorgvuldig ge-
beuren.

Momenteel wordt er nog hard gewerkt 
aan de ideeën voor het plein, de plein 
inrichting en een eventueel thema. Van-
uit de scholen is hiervoor een werkgroep 
samengesteld. Het plein zal uitdagend 

en sportief worden ingericht, waarbij 
alle gebruikers hun plekje hebben. De 
ontsluiting van het gebied heeft ook bij-
zondere aandacht. Het belangrijkste is 
om straks de kinderen veilig naar en van 
school te krijgen. Daarbij wordt ook me-
teen bekeken hoe bestaandeverkeers-
situaties die niet optimaal zijn, beter 
kunnen worden gemaakt.

Aannemer Jansman gaat samen met 
onder andere de architect, vertegen-
woordiging van de scholen, de advi-
seurs en de gemeente het bouwplan-
verder technisch uitwerken.

BOUWVERGUNNING NIEUW KINDCENTRUM 
SIDDEBUREN AANGEVRAAGD

SIDDEBUREN – Het einde van het jaar is 
weer in zicht, een opmerkelijk jaar. Van 
de een op de andere dag hadden we 
daar ineens Corona, waardoor veel eve-
nementen in onze omgeving niet door 
konden gaan. Ook Kloksmeer Siddeburen 
moet hier aan geloven, Kloksmeer 2020 
zal niet door gaan. Om toch onze mooie 
traditie voort te kunnen zetten heeft 
men iets bedacht wat wel kan in deze tijd. 

Oudjaarsavond en de nieuwjaarsnacht 
zal er toch Sint Thomas geluid worden 
om de boze geesten in 2021 te verjagen. 
Natuurlijk kan men dit niet alleen en is 

men opzoek naar Luiders. Er zijn verschil-
lende mogelijkheden, ze kunnen zoals al-
tijd van 20:00 tot 08:00 luiden, maar ook 
is er de mogelijkheid om dit te verkorten 
naar bijvoorbeeld 22:00 tot 02:00. Een 
en ander is afhankelijk van het aantal 
vrijwillige luiders.

Mocht jij je geroepen voelen, dan kun je 
je aanmelden via de WhatsApp of SMS 
van Jasper de Haan via +31629323351. 
Geef dan aan welke tijd jij graag zou 
willen luiden.

LUIDERS GEZOCHT VOOR MOOIE TRADITIE 
KLOKSMEER IN SIDDEBUREN



Oudeweg 58
9628 CG Siddeburen
T. 0598 - 43 03 13
www.tegelcentrumsiddeburen.nl

OP MAANDAG GEOPEND
Ma. t/m Vr. 9.00 - 18.00 uur 
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur 

Deskundig advies

Grote showroom

Veel uit voorraad leverbaar

Gratis bezorging

Tegelzetwerk en vloerverwarming
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Autobedrijf H. Kuper

Oudeweg 126 Siddeburen Tel. 0598-431721

CITROËN C4 CACTUS 1.2 PURETECH SHINE
(2019) 27.380KM: AIRCONDITIONING, REGENSENSOR, 
EXTRA GETINT GLAS, LICHTMETALEN VELGEN 17”, PARKEER 
-SENSOR VOOR/ACHTER, NAVIGATIE, CRUISE CONTROL

€ 18.790,-€ 18.790,-

HYUNDAI TUCSON 1.2 PURETECH SHINE(2019)  
8.498KM: CRUISE CONTROL, REGENSENSOR, EXTRA GE-
TINT GLAS, LICHTMETALEN VELGEN 17”, DAB ONTVANGER, 
NAVIGATIE, LED VERLICHTING, WARMTEWEREND GLAS

€ 25.990,-
€ 25.990,-

NISSAN MICRA 1.0 IG-T TEKNA(2020) 2.904KM: 
ACHTERSPOILER, AIRCONDITIONING, CRUISE CONTROL, 
REGENSENSOR, DAB ONTVANGER, EXTRA GETINT GLAS, 
LICHTMETALEN VELGEN, KEYLESS ENTRY, NAVIGATIE

HYUNDAI I20 1.0 T-GDI ACTIVE (2019) 8.628KM: LICHT-
SPORT VELGEN,  DAKRAILS, AIRCONDITIONING, CRUISE 
CONTROL, PARKEER SENSOREN ACHTER, METAALKLEUR, 
ANTI BLOKKEER SYSTEEM, BESTUURDERSAIRBAG

€ 19.995,-€ 19.995,-

PEUGEOT 208 1.2 PURETECH ACTIVE(2020) 11KM: NA-
VIGATIESYSTEEM, AIRCONDITIONING, CRUISE CONTROL, 
RADIO-CD/MP3 SPELER, BESTUURDERSAIRBAG, ELEK. 
VERSTELBARE SPIEGELS, BUITENSPIEGELS VERWARMBAAR

€ 18.990,-€ 18.990,-

www.autobedrijfhkuper.nlwww.autobedrijfhkuper.nl

€ 16.995,-€ 16.995,-

Uw kans op een jonge occasion!Uw kans op een jonge occasion!

CITROËN C3 1.2 PURETECH S&S BUSINESS (2019) 
11.322KM: MISTLAMPEN VOOR, LICHTMETALEN VELGEN 
17”, AIRCONDITIONING, CRUISE CONTROL, REGENSENSOR, 
NAVIGATIE, LEDEREN STUURWIEL, DAB ONTVANGER

€ 13.490,-€ 13.490,-automaat!automaat!

automaat!automaat!

Nieuw!Nieuw!

Hoofdweg 160 Siddeburen 0598 431 413

€ 199.=€ 199.=

Minimalistisch, modern en elegant

Fijne feestdagen
Machinistenverhuur Derk Bulthuis

Siddeburen – De winter staat voor de deur 
en dat houdt in dat uw auto weer een ander 
jaargetijde door moet. Is uw auto al klaar voor 
de winter, heeft u al winterbanden onder uw 
wagen? 

Door de corona tijd werken veel mensen thuis 
en staat hun auto stil, ook dan heeft een auto 
onderhoud nodig. Remmen, de motor, accu's  
staan stil en gaan vast zitten en moeten on-
derhouden worden. Bij autobedrijf H. Kuper in 
Siddeburen kunt u uw auto klaar laten maken 
voor deze periode met onder andere een 
winterbeurt.

Ook een goed werkende airco is van belang, 
om niet met beslagen ramen te rijden. Een 
goed werkende airco moet met regelmaat 
worden gereinigd. 

Tevens zijn goede banden (winterbanden) 
van belang. Met winterbanden heb je meer 
grip op de weg, veel minder last van aquapla-
ning en daarnaast ook een kortere remweg. 

U bent van harte welkom bij autobedrijf 
H. Kuper Oudeweg 126 Siddeburen.

Appingedam– Wanneer u op zoek 
bent naar een stukadoor dan is stu-
kadoorsbedrijf J. Bakker een goede 
keuze. Dit bedrijf biedt u een breed 
aanbod aan werkzaamheden, pro-
ducten en vooral kwaliteit als het 
gaat om het uitvoeren van de op-
dracht. 

Ook het traditionele stukadoren is 
één van de werkzaamheden die men 
uitvoert. Ook kunt u Sierpleisterwerk, 
Fijn schuurwerk, Lijsten & ornamen-
ten, Decoratieve afwerking en Buiten 
stucwerk bij hun laten uitvoeren.
Een andere mogelijkheid is om het 
zogenaamde decoratieve stucwerk 
aan te brengen in uw woning. Een 
prachtig alternatief voor bijvoor-
beeld behang. U kunt deze prachtige 
gladde wand in wit of diverse andere 
kleuren laten aanbrengen.

Aardbevingsschade
Een ander vaak voorkomend on-
derdeel binnen het bedrijf is het op-
lossen van schade door de huidige 
aardbevingen. Uw huis kan van bin-
nen en buiten worden gerepareerd 
als het gaat om het stucwerk.
Stucadoorsbedrijf J. Bakker heeft 
professionaliteit en netheid hoog in 
het vaandel staan, ook beschikt men 
over ruime ervaring en doelgerichte 
expertise, zodat alle stucwerkzaam-
heden tot in perfectie worden uitge-
voerd. Door de ervaring in de parti-
culiere en zakelijke afbouwbranche 
verricht men alle voorkomende tra-
ditionele en moderne stukadoors 
werkzaamheden. 

Meer weten? Kijk maar eens op 
www.stukadoorsbedrijfjbakker.nl of 
bel met 06-55180267.

OP ZOEK NAAR EEN STUCADOOR?

Siddeburen heeft het!

IS UW AUTO KLAAR VOOR DE WINTER?



Farmsumerweg 66 - Appingedam - www.pand66.nl

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

Gratis bezorgen!*

Gratis parkeren 
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3000 m woonplezier2

WOONACCESSOIRES!

Barkast
193 x 97 x 50cm

€ 940,- Salontafel
135 x 67cm € 590,- 

Dressoir klein
85 x 177 x 50cm

€ 798,- 

3000 m woonplezier

Salontafel
135 x 67cm € 590,- € 590,- € 590,- 

Broodkast
193 x 69 x 40cm

€ 790,- 

Boekenkast
193 x 69 x 50cm

€ 790,- 

Hoektafel
67 x 67cm

€ 215,- 

* Programma ook leverbaar met bijpassende eetkamertafel!

Set
bijzettafels
Mango hout 
met metaal

€ 189,- 

In Stof en leer leverbaar!   Manueel & Electrisch verstelbaar!

Met sta-op hulp!

TV kast
47 x 130 x 50cm

€ 540,- 

€550,-

Keuze uit meer dan 

100 verschillende 

relaxfauteuils!

Stuntverkoop 
painting the past!

Nu of nooit! 50% korting
Letop! op=op!!!
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Zwet 33C Appingedam
0596 - 631106

www.dorenboskunststofkozijnen.nl

Fijne feestdagen
en gelukkig 2021

Fijne feestdagen en een goed 2021

SCHILDWOLDE - In oktober 
is supermarkt Plus Spithoff in 
Schildwolde gestart met een 
heel bijzondere historische ac-
tie voor haar klanten. Bij elke 10 
euro aan boodschappen, krijgt 
men een zakje met plaatjes/stic-
kers voor in het historische al-
bum: “De Wold streek, daar hou-
den we van”. In samenwerking 
met  de historische vereniging 
’Het Wold’ kwam dit  project tot 
stand.

Het boek is samengesteld door  
de historische vereniging “Het 
Wold”. Klaas Spithoff en mede-
werkers van De Plus Spithoff in 
Schildwolde zijn heel dankbaar 

voor de geweldige inzet en het 
uit eindelijke resultaat. In het al-
bum, die klanten gratis bij de win-
kel kunnen verkrijgen zijn foto’s 
en teksten over de geschiedenis  
van alle dorpen in de Woldstreek 
beschreven. 84 pagina’s vol met 
de mooiste teksten en illustra-
ties, over de historie van de su-
permarkt en de geschiedenis 
van de dorpen Kolham, Froom-
bosch, Woudbloem, Slochteren, 
Denemarken en Schaaphok, 
Schildwolde, Overschild, Hellum, 
Siddeburen, Steendam-Schild-
meer en Tjuchem. 

Inwoners, jong en oud, zijn heel 
erg blij met de actie, die zij zien 

als een prachtige collectors item. 
Het verzamelen via de bood-
schappen is een groot succes. 
Het uitwisselen van de plaatjes, 
gaat meestal via facebook. Er 
is zelfs een speciale groep ge-
maakt op facebook (De weggeef 
en Ruilhoek Spaaracties PLUS 
Spithoff), voor het ruilen en weg-
geven, met de nummers van de 
plaatjes die ze missen erbij. Ook 
kan men daar op de hoogte te 
blijven van alle acties van Plus 
Spithoff. 

De actie loopt nog tot 31 decem-
ber 2020. 

HISTORISCH BOEK WOLDSTREEK 
SUCCESVOL COLLECTORS ITEM
Actie loopt tot 31 december 2020

Fijne feestdagen!

Sportief 2021! 2021

Voor  meer informatie:
tel. 0596-681555
E-mail: info@tillema-telcom.nl

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GOED

20162021
Loonbedrijf Alex Schanssema

Marsumerweg 16  Marsum 0596-620213

Een historische foto uit het boek (Klaas en Hillian Spithoff)



Stel uw eigen pakket samen!

Slijterij van Dijk en Slagerij Hofman zijn een unieke samenwerking aan gegaan. Hun productenaanbod kunt u combineren 
in een overheerlijk door u zelf samengesteld pakket. Bestellen kan in hun winkels, maar nog gemakkelijker online. 

U stelt uw eigen cadeaupakket samen en laat deze bij u thuis bezorgen. Kiezen, bestellen en laten bezorgen!  
Ook voor de feestdagen kunt u feestpakketten samenstellen en thuis laten bezorgen.

Bestel online via www.slijterijvandijk.nl

Gorecht oost 2 Hoogezand Gorecht oost 39a Hoogezand
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GRONINGEN – Al sinds jaar en dag een 
begrip in de regio, de bekende rood/gele 
vrachtwagens van Gebr. Greving Gronin-
gen. Men levert bij u aan huis of op  bouw-
locatie zand, grond, grind, puin en gra-
nulaten. Handig wanneer u bijvoorbeeld 
bezig bent met uw tuin, oprit of terras. 

Naast de huidige situatie vinden veel 
mensen het een gedoe om zand te moe-
ten kopen bij de bouwmarkt en dit op te 
halen met een aanhangwagen. U bestelt 
gemakkelijk online, u hoeft niet meer naar 
de bouwmarkt en dat voor een betere 
prijs. Hun prijzen voor klanten in Gronin-
gen, Drenthe en Friesland zijn altijd inclu-

sief levering. Om het u gemakkelijk te ma-
ken, kunt u op www.grevingtransport.com 
berekenen hoeveel m3 u nodig bent. Met 
deze gegevens mailt men u een offerte. 
Voor een offerte kunt u uiteraard ook bel-
len met 050 541 0272 of email naar 
grevingtransport@gmail.com. Hun slogan 
is: Iets afspreken en dan ook doen. 

HEERLIJK, ER EVEN TUSSEN UIT MET 
EEN CAMPER.
Wie wil dat nu niet in deze tijd, er even 
tussen uit. Even alles vergeten en op een 
coronaproof manier genieten van rust 
en ruimte. Wel eens gedacht aan een 
camper? Camper Verhuur Groningen 

verhuurd Premium Campers, jong en uit-
sluitend van topkwaliteit. Met weinig kilo-
meters en voorzien van veel luxe. Camper 
Verhuur Groningen is een onderdeel van 
Greving Transport Groningen, een familie-
bedrijf met 70 jaar ervaring. De campers 
rijden erg gemakkelijk en het weggedrag 
is te vergelijken met een moderne per-
sonen auto. Bij de prijs inbegrepen is een 
complete keukeninventaris (bestek, ser-
vies e.d.), volle gasflessen, oprij blokken, 
etc. Ook kunt u kosteloos uw privé auto bij 
Camper Verhuur Groningen parkeren tij-
dens uw vakantie. Men is gevestigd aan de 
rand van de ringweg in de stad Groningen, 
bij hun kunt u een camper huren en halen 

in de stad Groningen. Als u een camper bij 
Camper Verhuur Groningen huurt, gaat u 
compleet met persoonlijke service op reis. 
U krijgt bij hun een volledige uitleg voordat 
u met de camper op pad gaat. 

Meer weten? Kijk dan op 
www.camperverhuurgroningen.com of 
bel met 050 – 5410272.

U vindt Greving Groningen aan de 
Timpweg 17 in Groningen. 

GREVING GRONINGEN 70 JAAR KIPPERTRANSPORT
Ook voor het huren van een camper

Edama 49 Uithuizen 0595 - 433 609 tonmedendorp.nl

STIL & SCHOON

Pssssssssst!!!

ROBOTMAAIERS 
EN ACCUGEREEDSCHAP

Specialist in bos, tuin en parkmachines

SCHILDWOLDE – In het hart van Midden 
Groningen vindt u Haan verf en wonen, 
voor bedrijf en particulier. Of het nu om 
binnen of buiten verven gaat, u krijgt hier 
advies op maat van de specialist en kunt 
hierbij rekenen op 56 jaar aan ervaring. 
Haan verf en wonen is leverancier van de 
bekende merken Sikkens, Koopmans, Wij-
zonol, Painting the Past, Motip (spuitbus-
sen) en hun eigen professioneel A label 
Haan verf en wonen (vergelijkbaar met 
Sikkens, maar stukken voordeliger).

Haan verf en wonen biedt professione-
le verf voor de vakman en de doe-het-
zelver; kortom kwaliteit voor een scherpe 
prijs. Haan verf en wonen heeft service 
hoog in het vaandel staan. Er worden dan 
ook enkel kwaliteitsproducten voor binnen 
en buiten aangeboden waarmee je verze-
kerd bent van een geweldig eindresultaat.
Ook voor alle soorten glas bent u bij hun 
aan het juiste adres, niet alleen leveren ze 
het product, ze kunnen ook plaatsen.

Ook voor al uw woonwensen
Met gordijnen of raamdecoratie regel je 

snel en eenvoudig hoeveel licht je jouw 
woning binnenlaat. Maar er zijn veel keuze-
mogelijkheden en welke producten werken 
nu het beste voor jouw woonsituatie? Met 
deze vraag helpt Haan voor Verf & Wonen 
je graag. Ze hebben oog voor detail en een 
passie voor het interieur. Of bent u opzoek 
naar een nieuwe vloer? Hun assortiment 
bestaat uit traditioneel parket, meer laags 
parket en planken, Laminaat, PVC vloeren, 
Traprenovatie en daarnaast heeft men 
alle gangbare onderhoudsproducten voor 
vloeren. Ook voor behang bent u bij hun 
aan het juiste adres (120 voorbeeld be-
hangboeken onder andere van Eijffinger, 
Hookedonwalls, Noordwand, Rasch, BN/
voca, @walls).

Met hun advies en ervaring komt u tot 
een oplossing die jouw woonwens ver-
vult. Haan verf en wonen is gemakkelijk te 
bereiken. U vindt hun aan de N387 (weg 
Hoogezand – Siddeburen), Hoofdweg 138 
Schildwolde. Gratis parkeren voor de zaak. 
Telefoon: 0598-421981.

VERFSPECIAALZAAK HAAN VOOR 
HEEL MIDDEN GRONINGEN



Eestumerweg 49 Ten Post   050 520 1100

Onze expertises

www.bengs.nl

DEUREN

ZONWERING

TOEGANGSTECHNIEK

BEVEILIGING

Voor bedrijven en particulieren

SCHILDERS
Schilder Behanger Glaszetter

Wat kunnen we voor u betekenen?

Altijd een gratis o� erte!

Meesterchilders
voor

meesterwerkSCHILDERS

Hoofdstraat 238-242 Uithuizermeeden 0595-412236

Nissan Micra 0.9 IG-T 90 N-CONNECTA, (2017) 
22.430KM: NAVIGATIESYSTEEM, EXTRA GETINT 
GLAS, DIMLICHTEN AUTOMATISCH, LICHTMETALEN 
VELGEN 16”, CRUISE CONTROL, REGENSENSOR

€ € 12.95012.950

Kom langs voor een proefrit!

Autobedrijf Den Hartogh

€ € 34.95034.950

€ € 19.65019.650 € € 30.95030.950

€ € 12.95012.950

€ € 26.95026.950

Nissan QASHQAI 1.3 DIG-T 160 DCT TEKNA 
+ DYNAMIC PACK(2020) 4.620KM: PANORA-
MADAK, PARKEER ASSISTENT, VERWARMDE 
VOORRUIT, REGENSENSOR, METAALKLEUR

Nissan Micra IG-T 100 N-STYLE LEER NAVIGATIE, 
(2020) 4.571KM: ACHTERSPOILER, NAVIGA-
TIESYSTEEM, EXTRA GETINT GLAS, AIRCO, 
CRUISE CONTROL, KEYLESS START, RADIO

Nissan QASHQAI 1.3 DIG-T 160 DCT TEKNA + 
DYNAMIC PACK, (2019) 16.305KM: PANORAMA-
DAK, PARKEER ASSISTENT, LICHTMETALEN 
VELGEN, RONDOMZICHT CAMERA

Nissan Micra 0.9 IG-T 90 TEKNA, (2017) 
23.681KM: EXTRA GETINT GLAS, LICHTME-
TALEN VELGEN, TREKHAAK AFNEEMBAAR, 
CRUISE CONTROL, REGENSENSOR

Nissan QASHQAI 1.3 DIG-T 140 N-CONNECTA + 
DESIGN PACK, (2020) 3.230KM: KEYLESS ENTRY, 
EXTRA GETINT GLAS,  PANORAMADAK, PAR-
KEERSENSOR, CRUISE CONTROL, DAKRAILS

SALES &
SERVICE

AUTOMAAT

AUTOMAAT
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Twee wielerspecialist
Verkoop van nieuwe fietsen, reparatie en accessoires
CARBID EN F1 VUURWERK 

VANAF NU LEVERBAAR!

VUURWERKSPECIALIST!

UITHUIZEN - Bij Juwelier 
Draaijer in Uithuizen kunt u 
terecht voor al uw repara-
ties aan klokken, uurwer-
ken en sieraden. Al meer 
dan dertig jaar repare-
ren en restaureren ze alle 
soorten uurwerken, of het 
nu gaat om een torenuur-
werk of een quarts horlo-
ge. Bij hun is uw reparatie 
in vertrouwde handen. 
Juwelier Draaijer repa-
reert zelf, dus niets wordt 
opgestuurd. 

“Als allround uurwerkma-
ker mag ik mijzelf, denk ik, 
een gedegen vakman noe-
men. Al in de jaren tachtig 
leerde ik tijdens mijn op-
leiding aan de uurwerk-
makersvakschool dat alles 
gerepareerd kan worden. 
Duizenden klokken zijn on-
dertussen door mijn han-
den gegaan en ook door 

veel te lezen, te onderzoe-
ken en te overleggen met 
collega’s heb ik veel kennis 
opgedaan. Ik krijg elke klok 
weer aan het tikken, of het 
nu om een eenvoudig hor-
loge gaat of om een to-
renklok. Op mijn reparaties 
geef ik natuurlijk garantie. 
De betaalbaarheid van 
de reparatie verlies ik ook 
niet uit het oog. Zowel de 
klant als ik als klokkenmaker 
moet tevreden zijn met het 
eindresultaat. U hoort ook 
van te voren wat de re-
paratie gaat kosten, zodat 
u nooit voor verrassingen 
komt te staan, aldus ju-
welier Draaier. Van elk oud 
sieraad kan men weer iets 
moderns maken. Een oude 
trouwring is bijvoorbeeld 
prima om te toveren tot 
een prachtig nieuw sie-
raad. Samen met u kunnen 
ze een ontwerp maken. 

Verder kan men alle repa-
raties aan sieraden uitvoe-
ren, of het nu gaat om een 
ketting, ring, armband, alles 
is te repareren. Ook kunt u 
sieraden laten ontwerpen 
naar uw of hun idee. De re-
paratie of nieuwe aankoop 
kunt u ook afrekenen met 
oud goud en zilver. Maar 
ook kan het oud goud en 
zilver contant worden uit-
betaald.

Nieuwsgierig geworden 
naar hun bedrijf? Gaat u 
dan eens langs op de Blink 
4 in Uithuizen. Men kan uw 
klok ook ophalen als u niet 
in staat bent hem te bren-
gen.”

Voor meer informatie kunt 
u bellen met 0595-
434600 en kijken op 
www.juwelierdraaijer.nl.

JUWELIER DRAAIJER IN UITHUIZEN
Klokkenmaker – Horlogemaker – Edelsmid

GARRELSWEER - Wanneer u op zoek bent 
naar een all round schildersbedrijf, denk 
dan eens aan Bagnay schilders (onderdeel 
van Timmers Schilders B.V.)

ONTZORGEN VAN A TOT Z
Timmers Bouw is hét regionale VCA ge-
certificeerde bouwbedrijf. Ze ontzorgen 
hun klanten al sinds jaar en dag op het 
gebied van aanbouw,  verbouwingen, re-
novatie, onderhoud, aardbevingsschade 
herstel en levensloopbestendig wonen. 
“Nu kunnen we in het totaalpakket voor de 
klant ook schilderwerken, glaszetten en be-
hangen aanbieden,“ aldus eigenaar Simon 
Timmers.

KWALITEIT WANDBEKLEDING
Een andere specialiteit van het bedrijf 
is wandbekleding, behang met een uit-
gesproken eigen stijl en zeer smaakvol, 
behang is tegenwoordig erg hip. Design 

merken zoals, HookedOnWalls, Arte en 
BN Wallcoverings maken uw muren tot 
design. Hoge kwaliteit en professioneel 
bij u thuis door hun behangen en u heeft 
keuze uit meer dan honderd voorbeeld 
design boeken. Wanneer u besluit om uw 
woning te laten behangen door Bagnay 
schilders, maakt men samen met u een 
stappenplan. In de eerste stap geven zij 
een uitgebreid advies over welke opties er 
mogelijk zijn. U maakt dan een keuze voor 
de juiste behangsoort en behangprint uit 
hun uitgebreide collectie. Dan worden de 
werkzaamheden zorgvuldig voorbereid, 
middels het selecteren en gebruiken van 
de beste materialen. 

Meer weten over wat Timmers  Bouw of 
Schildersbedrijf Bagnay voor u kan bete-
kenen? Kijk op www.timmersbouw.nl of 
www.bagnayschilders.nl.

BAGNAY SCHILDERS VOOR KWALITEIT

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!

Abel Tasman
kringloopwinkel

Fijne kerstdagenFijne kerstdagen
gelukkig 2021gelukkig 2021



De Klokkenmaker
Het adres voor al uw reparaties aan klokken, horloges en sieraden!

De Blink 4 Uithuizen
0595-434600

Vakkundig, vertrouwd en goede service!
Altijd van tevoren een GRATIS prijsopgave. 

Fijne feestdagen!Fijne feestdagen!

AANDACHT EN ZORG 

VOOR UW OPDRACHT!

06-215 74 607

Mr. Anita Bos-van der Meer FFP RB

0596-574815

Stationslaan 1 Loppersum Eenumerweg 5 Zeerijp

Nu ook budgetbeheer en bewindvoering

WWW.VOUWWAGENCENTRUM-SIDDEBUREN.NL

Akkereindenweg 10 Siddeburen

0598-432222

FIJNE KERSTDAGEN EN 

EEN DIAMANTEN 2021

     KLUS &

SCHOORSTEENVEEG
   BEDRIJF
info@klusschoorsteenveegbedrijfjd.nl

www.klusschoorsteenveegbedrijfjd.nl

Telefoon: 0599-332596  I  06-18968238 ONSTWEDDE

J D
SCHOORSTEENVEEG
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Noteer de oplossing op een briefkaart en 
stuur deze vóór 12 januari 2021 a.s. naar: 
Krant “Regionieuws” Hoofdweg 118 9628 CS 
Siddeburen of stuur een email naar: puz-

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

Puzzel plezier

Bij Koken en Wonen in Hoogezand  werd de prijs van 
de vorige krant uitgereikt.
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Puzzelwinnaar

e Boodschappen pakket

Prijs
Wagenborgen

Nou, daar sta je dan! Het giet van de regen. 
Je rent je auto uit naar de voordeur. Waar 
zijn nou mijn sleutels! Met je ene hand zoek 
je in de zakken naar de huissleutel, ter-
wijl je met je andere hand krampachtig de 
boodschappen bijeen probeert te houden. 
Langzaam drupt het regenwater in je nek 
en blijken de naden van je schoenen ook 
niet waterdicht. Eindelijk friemel je de sleu-
tels uit je binnenzak en open je de voordeur. 
Druipnat struikel je over de deurmat en 
verzucht: “Had ik maar een mooie Deurlui-
fel”.

Tja, dat blijkt niet zo eenvoudig. Bij de bouw-
markt blijken ze alleen van de halfronde 
boogkapjes te hebben. Niet tevreden en net 
te klein. Keuze uit 1. Dan maar een zoektocht 
via google. De keus is beperkt. Veel van 
hetzelfde. Glas met roestvaststaal of plas-
tic met kunststof. En ondanks dat er voor 
elk product wel een vergelijking en testsite 

is, blijkt een deurluifel een product te zijn, 
waar niemand iets van weet. O ja, er is een 
deurluifeltest te vinden op internet. Iemand 
test zijn eigen deurluifels door er aan te 
gaan hangen. Als je doorklikt naar zijn site 
blijkt er zelfs een pagina te zijn waar alle-
maal klanten aan de luifel mogen hangen, 
grappig. Maar behalve deze visuele test is 
een deurluifel een “grijs”product. Ook voor 
woon, tuin en lifestyle bladen is een deur-
luifel een onbekend product. Wat overblijft 
is maar 1 site waar echte informatie te vin-
den is over deurluifels, het hoe en waarom. 
Het blijkt trouwens ook de enige verkoper 
die zijn luifels ook zelf maakt. Dat past dus 
altijd en keus genoeg. Ook voor jou blijkt er 
een model te zijn elegant, in jouw kleur en 
ook nog thuis gebracht. Vanachter een dro-
ge pc zoek je contact en bestel je de luifel. 
En in gedachte neem je een sprong, om er 
even aan te hangen. Meer weten? Kijk dan 
op www.dedeurluifel.nl.

GROOT ASSORTIMENT DEURLUIFELS

S W E A T S H I R T K A A N N

C E J T L A D A U E W O U T A

H G T Z E E A R M M I T N E B

IJ S S O E L F M E S S S T G O

N T A M U S E M E N T G P D O

R R O T T I G X U T N E R A T

E E T E N E R G I E K I R I S

D P K N E T I U L S F A W E I

E E R I V S N A I T T I L E N

N N N G E L D I G H E I D V G

afsluiten
amusement
dalengte
deemoed
drift
eiker
eiwit
energiek

eventueel
ewout
geldigheid
grind
gunst
hamsteren
kongo
naakt

nabootsing
reispas
rottig
schijnreden
sweatshirt
telexist
toastje
turfsteken

uilig
vlaktemaat
wegstrepen
winner
zeearm

Spar kappen



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

0596 - 567479


