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Eenergietransitie Fietsmoaker HansTrip gevelservice Puzzelwinnaar bij AngermanNieuw installatiebedrijf

egionieuws

Voor informatie of vrijblijvende off erte: Tel 0651157175

Tuinontwerp & Advies

Al 25 jaar groen gedaan!

Aanleg Onderhoud

Levering beplanting & tuinmaterialen WINNEWEER – Voor al uw straatwerk, grondverbetering,-
drainages en tuinwerk maakt VerMar zich sterk. Jarenlan-
ge ervaring maken het bedrijf tot een betrouwbare part-
ner voor uw straat, tuin en graafwerk. Tevens de levering 

van vele soorten straatstenen, tegels, vul zand, erfverhar-
ding (Noors graniet, Mijnsteen, etc). Verder levert VerMar 
teelaarde die zonder toevoeging kan worden gebruikt.

VAN GRAAFWERK TOT BESTRATING

Lees verder op pagina 5

HOOGWERKER NODIG? … JUNIORVERHUUR.NL
AANHANGER, SCHAAR, SPIN HOOGWERKERS

FM 95.3  FM106.1  FM105.2

UNIEKE KERSTPAKKETTEN BIJ SPAR WAGENBORGEN

WAGENBORGEN – Voor u het door heeft zitten we weer 
met elkaar onder de kerstboom en genieten van sfeer en 
gezelligheid. Voor bedrijven en particulieren kan Spar Kap-
pen Wagenborgen uniek samengestelde kerstpakketten 
leveren. Men stelt unieke kerstpakketten samen waarbij ze 

gericht kijken naar de doelgroep. Op basis daarvan stel-
len ze een pakket samen met producten die aansluiten bij 
het personeel of de relaties die ze mogen ontvangen. Een 
bouwbedrijf heeft immers een hele andere club werkne-
mers dan een administratiekantoor.

Lees verder op pagina 7

VOEL JE THUIS!

Siddeburen - Uw droomtuin werkelijkheid zien wor-
den begint bij een goede basis. Derk en Mike-Pieter 
helpen u graag met het realiseren hiervan. Zij zijn 
gespecialiseerd in alle voorkomende grondwerk-
zaamheden. “Onze 3,5 ton’s mini graafmachine kan in 
vrijwel elke tuin komen, hierdoor kunnen we snel en 
professioneel grond of zand aan/afvoeren, boom-
wortels rooien, riolering of drainage aanleggen, of 
een oprit, terras, zwembad of vijver uitgraven. Te-
vens beschikt onze kraan over een vacuümpomp/
zuignap voor het tillen van grote en zware tuintegels. 
Maar ook voor het frezen van uw tuin beschikken wij 
over het juiste materiaal. Kortom: Gaat niet…..bestaat 
niet! Wij realiseren al uw tuinplannen vakkundig en 
met persoonlijke service. Graag komen we bij u langs 
om het project te bekijken en uw wensen te bespre-
ken.’’ Voor vragen of een vrijblijvende offerte kunt u 
bellen naar 06 20122465 of neem alvast een kijkje op 
www.machinistenverhuur-derkbulthuis.nl.

GAAT NIET BESTAAT NIET!





STREEKKRANT REGIONIEUWS Altijd positief nieuws! Pagina 3 www.krantregionieuws.nl

WAGENBORGEN – Een aantal maan-
den geleden is het bedrijf van Jan 
Vedelaar in Wagenborgen gestart.

Ervaring is er zeker bij dit bedrijf, sinds 
jaar en dag is Jan bezig met instal-
latiewerk. De werkzaamheden die hij 
voor z’n klanten verzorgt zijn zeer di-
vers. Installatie van groepenkasten, 
storingen of wat dacht u van de aan-
leg van complete cv installaties. Ook 
kan men de aanleg en onderhoud 
van waterontharders voor u verzor-
gen. De steeds warmere dagen zor-
gen er voor dat airco’s behoorlijk zijn 
gegroeid in populariteit, men kan het 
hele traject van aanleg tot onder-
houd voor u verzorgen. De complexi-

teit van moderne installaties vraagt 
vaak om een professionele aanpak. 
Hun aanpak zorgt altijd voor een op-
lossing opmaat.

Een badkamer raakt in de loop van 
de jaren gedateerd, wilt u het moder-
niseren? Wanneer u dit wilt laten uit-
voeren door een betrouwbare speci-
alist die dit betaalbaar kan verzorgen, 
moet u zeker contact zoeken met het 
bedrijf van Jan Vedelaar.

Meer weten over JV installaties uit 
Wagenborgen? Kijk dan op www.
j v - i n s t a l l at i e s w a g e n b o r g e n . n l , 
onze Facebookpagina. Of bel met 
(06)23422155.

OP ZOEK NAAR EEN INSTALLATIEBEDRIJF IN DE REGIO?
JV installaties in Wagenborgen is allround

WITTEWIERUM - Het motorseizoen is zo 
langzaam aan weer voorbij. Veel motorrij-
ders willen dat hun motor een winter/voor-
jaarsbeurt krijgt. 

Voor de prijs van €130,--, krijgt uw geliefde 
motorfiets een onderhoudsbeurt incl nieuwe 
motorolie, oliefilter, remvloeistof voor en ach-
ter, koppelingsvloeistof, brandstoftoevoe-
ging, Algehele controle van aandrijving, lagers, 
remmen, banden, etc en is uw motor weer 
helemaal gereed voor een prachtig voorjaar. 
Ook is het nu de tijd om problemen op te 
lossen. Loopt uw motor niet naar uw zin? 
Verbruikt hij te veel, loopt niet mooi, of wilt 
u hem naar uw wensen afgesteld hebben? 
Heeft u een ander uitlaat systeem gemon-
teerd en moet de afstelling daar op aange-
past worden? de tuningafdeling van Rinket 
Motorsport staat voor u klaar. Mocht u , al of 
niet in combinatie met onderhoud of repa-
ratie, uw motor in de stalling willen zetten? 
Dat kan uiteraard ook bij Rinket Motorsport. 
De kosten voor het stallen van uw motor zijn 
€20,--  per maand. Daarbij komt uw accu 
aan de onderhoudslader en staat uw mo-
tor verwarmd, veilig in de stalling. Het bedrijf 
Rinket motorsport heeft al jaren een goede 
naam opgebouwd in de regio. 

Vele motorliefhebbers weten dat Henk Rin-
ket met plezier en passie werkt aan elk 
merk en type motor en dat doet hij inmid-
dels al ruim 15 jaar met liefde en aandacht. 
Let op! Rinket Motorsport is ook een offici-
eel TEXA diagnosecentrum met de nieuw-
ste software en apparatuur. Dus ook voor 
diagnose van storingen, uitlezen, resetten 
van servicemeldingen, etc. van alle mer-
ken motoren waaronder BMW, Triumph 
en Ducati bent u er aan het juiste adres. 
Kortom voor Banden, Onderhoud, Repara-
ties, Onderdelen, Tuning, Testwerk.Styling, 

Veringaanpassing/afstelling, Specialbouw, 
Uitlaten, Circuitevenementen, naar Rinket 
Motorsport, aan de Woldjerweg 21-1 in Wit-
tewierum. Tel 06-29036145. Ook in geval 
van nood s’avonds en s’nachts bereikbaar.  

Kijk ook eens op: www.rinketmotorsport.nl. 
Of volg Rinket motorsport op facebook.

HELAAS, DE ZOMER IS VOORBIJ
Tijd voor onderhoud aan uw motor!

ZEERIJP - Julius Jonker 
is sinds donderdag 28 
oktober de nieuwe diri-
gent van Popkoor Ripa. 
In aanwezigheid van alle 
koorleden tekende hij 
het contract om bij Ripa 
aan de slag te gaan.

Jonker is een muzikale 
duizendpoot die niet al-
leen kan dirigeren, maar 

ook klarinet, gitaar, pia-
no, drums en saxofoon 
speelt. Hij studeerde aan 
het Prins Claus Conser-
vatorium in Groningen.

Popkoor Ripa uit Zee-
rijp is een gemengd koor 
van ongeveer 40 leden. 
Het koor repeteert ie-
dere donderdagavond 
van 20-22 uur in Zee-

rijp. Zangers zijn altijd 
welkom, vooral man-
nen. Geïnteresseerden 
zijn welkom een paar 
proefrepetities mee te 
zingen. Kijk daarvoor op 
de website van het koor: 
www.popkoorripa.nl. Op 
de foto: voorzitter Harrie 
Tilman en dirigent Julius 
Jonker bij de onderteke-
ning van het contract.

NIEUWE DIRIGENT VOOR POPKOOR RIPA

LOPPERSUM - Het voormalige school-
gebouw Roemte In Loppersum krijgt een 
nieuwe bestemming. Wethouder Pier 
Prins (vastgoed) heeft een intentieover-
eenkomst getekend voor de herontwik-
keling van het gebouw. Het is de bedoe-
ling dat hier een huisartsenpraktijk met 
apotheek en drie woningen worden ge-
realiseerd. Het pand wordt verkocht aan 
de huisartsen en Tandem Vormgeving & 
Bouwadvies, die hun plannen nu verder 
kunnen uitwerken. Het schoolgebouw aan 
de Wirdumerweg is sinds 2016 niet meer 
in gebruik, omdat na inspectie bleek dat 
het pand niet aardbevingsbestendig was.

De volgende stap is het opstellen van de 
verkoopstukken en het ondertekenen van 
de samenwerkingsovereenkomst. Als alles 
volgens planning verloopt is eind 2022 de 
oplevering en wordt begin 2023 het 
gebouw in gebruik genomen.

NIEUWE BESTEMMING 
SCHOOLGEBOUW ROEMTE

Woon je, leef je, in Midden-Groningen?

Wij zijn thuis Wij zijn thuis 
in Midden-Groningenin Midden-GroningenActueel, objectief, betrokken!

MIDDENGRONINGENNIEUWS.NL



HOOFDWEG 19B HARKSTEDE      06 - 18 18 05 42

www.tripgevelservice.nl

INBRAAK
PREVENTIE

HANG & 
SLUITWERK

SCHUIFPUIEN GLAS
PREVENTIE

HOUTROT
HERSTEL

ISOLATIE GEVEL
ONDERHOUD

INBRAAKPREVENTIE      ISOLATIE      ONDERHOUD VAN UW GEVEL 

    ALLES VOOR EEN VEILIGE ÉN DUURZAME WONING!

EEN VEILIGE ÉN DUURZAME WONING

WAT KUNNEN WE VOOR UW GEVEL BETEKENEN?
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HARKSTEDE – De gevels van uw huis zijn belangrijk 
om goed te onderhouden, Trip gevelservice is een 
specialist op dit gebied. Ze maken uw woning tech-
nisch beter, veiliger en duurzamer. Hun diensten zijn 
gefocust op inbraakpreventie, isolatie en onderhoud 
van de gevel van uw pand. Voor een optimale op-
waardering van uw woning maken ze samen met u 
een plan van aanpak.

Hun diensten bestaan uit meerdere onderdelen:

Inbraakpreventie; voelt u zich niet veilig en zou u ad-
vies willen hoe u uw woning preventief kunt verbe-
teren? Ze kunnen opwaarderen of het huidige ver-
vanging.

Het vervangen van hang en sluitwerk; Heeft u een 
sleutel die hapert of een slot dat niet goed werkt? 
Trip gevel service repareert het huidige hang- en 
sluitwerk of vervangt het. Voor problemen met alle 
soorten draai, kiep- en valramen kunt u ook bij hun 
terecht. 

Onderhouden en plaatsen van nieuwe schuifpuien; 
Indien de deur zwaar aanloopt of niet helemaal goed 

sluit, herstellen of vervangen ze het beslag en toebe-
horen van diverse schuifdeursystemen.

Vervangen van alle soorten glas; een upgrade van 
uw beglazing of het herstellen van een barst in de 
ruit.

Het herstellen van houtrot; Heeft u een kozijn dat 
een rotte plek heeft? Geen nood, er zijn oplossingen 
voor. Ze kunnen het rot weg frezen en het deel repa-
reren of het complete kozijn vervangen.

Isoleren van uw woning; Tocht het in uw woning? 
Heeft u last van een koude vloer? Met behulp van 
‘chips’ en isolatietape kan er zonder al te veel moeite 
en hoge kosten een doeltreffende oplossing gevon-
den worden. 

Het onderhouden van uw gevel; Niets is vervelender 
dan schade door lekkage. Ook voor nieuwe gevelbe-
kleding zoals rabat, Keralit of Trespa kunt u bij hun 
terecht.

Meer weten? Kijk dan op www.tripgevelservice.nl of 
bel met (06) 18180542.

UW WONING DUURZAAM EN VEILIG MAKEN
Inbraakpreventie, isolatie en onderhoud van uw gevel

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

Managed wifi
Glasvezelverbindingen
Internetverbindingen

Voice over IP
Camerasystemen

tel. (0596) 681555   e-mail info@tillema-telecom.nl

Uw adres voor

WINNEWEER – Voor al uw straat-
werk, grondverbetering, drainages 
en tuinwerk maakt VerMar zich sterk. 
Jarenlange ervaring maken het be-
drijf tot een betrouwbare partner 
voor uw straat, tuin en graafwerk. 

De kleinste van de drie kranen heeft 
een doorgang nodig van 85 cm. De 
middelste 150 cm en de grootste 185 
cm. De eventuele aan/afvoer van 
zand of grond gebeurt met eigen 
tractor en kieper(s). Voor aan/af-

voer grond of zand achter uw woning 
heeft VerMar een rupsdumpertje van 
80 cm breedte.

Tevens de levering van vele soorten 
straatstenen, tegels, vul zand, erf-
verharding (Noors graniet, Mijnsteen, 
etc). Verder levert VerMar teelaarde 
die zonder toevoeging kan worden ge-
bruikt. De aarde is gezeefd, gemengd 
met 20% compost en gecertificeerd. 
Gazon dor, uitgeleefd en vol mos? Leg 
het voor aan VerMar en die komt bij u 

langs voor vakkundig advies. VerMar 
kan verticuteren maar ook uw gazon 
aanleggen met graszoden. Voor het 
plaatsen van beschoeiing, terras van 
hout en schuttingen bent u bij VerMar 
met een ruime ervaring op het juiste 
adres.

Meer weten? Vermar minikraanver-
huur Rijksweg 243 in Winneweer. 
(050)3021473 of 06-53379224

VAN GRAAFWERK TOT BESTRATING
Vermar regelt het van A tot Z



Volop aangename warmte 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 duurzame syste-men maken gebruik van gratis energiebronnen, zoals de zon, 
grond of buitenlucht. Wilt u comfortabel wonen, energiezuinig leven en flink 
besparen? Dan zijn de duurzame systemen van Vaillant de oplossing. 

Vraag Huizinga installatie naar de mogelijkheden!

Het goede gevoel, het juiste te doen.

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
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APPINGEDAM –  Vanaf 1 april volgend 
jaar mogen werkzaamheden aan 
gasverbrandingsinstallaties, zoals 
cv-ketels, gashaarden en geisers, uit-
sluitend onder zeer strenge wettelijk 
eisen worden uitgevoerd.

 Jaarlijks moet iedere werknemer een 
zeer strenge wettelijke certificering 
halen. Hierdoor zijn de kosten extreem 
hoog, deze zou men door moeten be-
rekenen aan hun klanten. Los daarvan 
is er in Nederland, zeker in onze een 
energietransitie gaande. 

Zeker als je kijkt naar de transitie in 
onze regio, immers wonen we in het 
aardbevingsgebied waar duurzaam-
heid al jaren een belangrijk thema is.
Gasinstallaties zijn reeds voor een 

groot gedeelte verdwenen en worden 
de komende jaren definitief  uitgefa-
seerd in onze regio, Huizinga kan u ad-
viseren om voor een duurzaam alter-
natief voor de gasinstallatie te kiezen, 
bijvoorbeeld een warmtepomp. Laat 
u informeren om tijdig de transitie te 
maken naar de toekomst.

Meer weten? Of een vrijblijvende of-
ferte opmaat? 

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

HUIZINGA STOPT MET VERKOOP EN ONDERHOUD GASKETELS
Bedrijf zet in op duurzaamheid

DORENBOS ZONWERING EN KUNSTSTOFKOZIJNEN 
Actie met rolluiken

Appingedam – In 1994 is Dorenbos 
kunststofkozijnen en zonweringen 
ontstaan, Dick Dorenbos startte in 
Farmsum met het plaatsen en later 
verkopen van kunststofkozijnen en zon-
wering, achter- en voordeuren, ramen, 
dakkapellen, gevelbekleding en hef-
schuifpuien. Nu anno 2021 is het bedrijf 
een aantal maanden geleden overge-
nomen door Kerbof Schilders in Delfzijl, 
onderdeel van de Sanders groep. 

Men zet in op innovatieve producten, 
duurzaamheid en service naar de klan-
ten. Het bedrijf heeft een grote affiniteit 
met de (af)bouwsector. Om in de toe-
komst ook aan alle wensen van de klant 
te kunnen voldoen worden er ook mon-
teurs intern opgeleid. De combinatie van 
het plaatsen van kunststofkozijnen door 
Dorenbos en het schilderwerk door Ker-

bof schilders is uniek te noemen, men 
kan een compleet pakket op gebied van 
gevelrenovatie aanvragen voor een wo-
ning, bedrijfspand of ander vastgoed. 
Zo blijft er één aanspreekpunt voor 
een project en kunnen werkzaamheden 
worden gecombineerd.

Onze winteractie
Gedurende de maanden december, 
januari en februari krijgt u, bij opdracht, 
10% korting op een rolluik. Rolluiken zijn 
de ideale oplossing voor meerdere 
doeleinden. Onder andere zijn rolluiken 
inbraakveilig en zonwerend, maar wist u 
dat de isolatiewaarde van rolluiken zeer 
groot is? De luchtlaag tussen rolluik en 
raam werkt als een perfecte isolatie. 
Daardoor bespaart u veel energie! Het 
aluminium pantser is zo sterk, dat inbre-
kers hun pogingen al snel zullen staken. 

De rolluiken zijn vervaardigd van sterk 
aluminium, dat in vele standaard kleu-
ren te verkrijgen is. Dat geldt voor de 
cassette, maar ook voor de lamellen. 
Naar wens kunnen de omkasting, gelei-
ders en onderlijst in elke gewenste RAL-
kleur gemoffeld worden. Zo blijft uw 
woning stijlvol ogen, ook als de rolluiken 
zijn gesloten. De rolluiken van Dorenbos 
worden geleverd met een draadloze af-
standsbediening.
 
U bent van harte welkom in hun 
showroom aan het Zwet 33c in Appin-
gedam.  (0596) 631106. Openingstijden: 
dinsdag 13:00 – 17:00, woensdag t/m 
vrijdag 10:00 - 17:00 en zaterdag 10:00 
- 14:00.

WAGENBORGEN – Voor u het door heeft 
zitten we weer met elkaar onder de kerst-
boom en genieten van sfeer en gezelligheid. 
Voor bedrijven en particulieren kan Spar 
Wagenborgen uniek samengestelde kerst-
pakketten leveren. Men stelt unieke kerst-
pakketten samen waarbij ze gericht kijken 
naar de doelgroep. Op basis daarvan stel-
len ze een pakket samen met producten die 
aansluiten bij het personeel of de relaties 
die ze mogen ontvangen. Een bouwbedrijf 
heeft immers een hele andere club werkne-
mers dan een administratiekantoor.

Met een mooi assortiment aan regionale 
producten, private label producten voorzien 
van uw eigen logo of persoonlijke kerstwens 
en jarenlange ervaring in het maken van 
geschenkpakketten bent u bij hun aan het 
juiste adres. Uiteraard is bezorgen ook een 
mogelijkheid.

Vrijblijvend meer weten? U vindt Spar 
Kappen Wagenborgen aan de Kerkstraat 
58 in Wagenborgen. (0596) 541 397.

KERSTPAKKETTEN 
BIJ SPAR KAPPEN

DELFZIJL - Op 4 november 
2021 wordt het grondwa-
termeetnet in Eemsdelta 
opgeleverd. Dit meetnet 
zorgt ervoor dat het gemak-
kelijk is om de hoogte van 
grondwater te peilen. Wet-

houder Pier Prins (Open-
bare Ruimte) "We hebben 
als gemeente de plicht om 
structurele overlast door 
hoge grondwaterstanden te 
voorkomen. Daarom willen 
we inzicht hebben in de deze 

waterstanden. Doordat we 
nu een grondwatermeetnet 
hebben, kunnen we de data 
op elk gewenst moment uit-
lezen. Deze gegevens dra-
gen bij aan het achterhalen 
van de oorzaken van vocht-

problemen". Te hoge grond-
waterstanden kunnen zor-
gen voor vochtproblemen 
in gebouwen, schade aan 
gebouwen en gezondheids-
klachten.

EEMSDELTA KAN HOOGTE GRONDWATER PEILEN



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

KAPSALON

KRULLENSPECIALIST

NAGELSTUDIO

LASH&BROWBAR

VISAGIE

Sluiskade 34 Hoogezand & Hoofdweg 99a Siddeburen

LET OP! NU OOK IN SIDDEBUREN!LET OP! NU OOK IN SIDDEBUREN!

AFSPRAAK IN ÉÉN VAN ONZE VESTIGINGEN? BEL (0598) 201057

OF VIA WWW.1KAPPER.NL

R. Hillenga - Spakman

Hoofdweg 108 Siddeburen 

(0598)432049 I (06)20679997

www.vitalhuidenvoetverzorging.nl

25 jaar

Achter elk deurtje een verrassing!

Dompel je onder in de magische
wereld van Babor.

Advents kalender
2021
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Siddeburen heeft het!
Zeer compleet winkelaanbod!

Voor uw dagelijkse boodschappen!

Ruime parkeergelegenheid!

BOSMA INSTALLATIETECHNIEK, TOTAALINSTALLATEUR

GROOT 
ASSORTIMENT

Met sta-op hulp!

BETAALBARE MEUBELEN

Kasten
Tafels

TV meubels Dressoirs

ERVAAR ENORM VEEL WOONPLEZIER!

HEEL VEEL KEUZE!

3000 M2 WOONPLEZIER!

Heel veel keus in 

woonprogramma’s!

Salontafels

   HOEKBANKEN 

   2-3 ZITSBANKEN

   (RELAX)FAUTEUILS

   EETKAMERSTOELEN

SIDDEBUREN – Al sinds 
jaar en dag is Bosma In-
stallatietechniek een to-
taalinstallateur voor gas, 
water en elektrotechni-
sche installaties in de re-
gio, betreffende de secto-
ren verbouw, renovatie, 
vervangen en nieuwbouw. 
We zijn een bedrijf wat op 
heel veel fronten actief is, 
warmtepompen, sanitair, 
verwarming, zonnepane-
len, dakbedekking, aldus 
eigenaar Koos Molema. 
Men is actief in een groot 
gedeelte van de provincie 
Groningen. 

Zo is men niet alleen ac-
tief op het gebied van 
installeren en 24/7 sto-
ringsdiensten voor con-
sumenten, maar ook voor 
woningstichtingen en zor-
ginstellingen. Kwaliteit is 
iets wat bij Bosma Instal-
latietechniek voorop staat, 
men maakt voor u vaak 
een opmaat oplossing. 

Soms zijn de vraagstuk-
ken groot, immers duur-
zaamheid is een belang-
rijk thema anno 2021. De 
term duurzame energie 
staat voor het opwekken 
van energie uit zon, water 
of aardwarmte waarbij 
het milieu en toekomsti-
ge generaties niet worden 
benadeeld. Duurzame 
energie is niet alleen be-
ter voor het milieu maar u 
kunt met de juiste maatre-
gelen ook nog eens kosten 
besparen op uw energie 
nota. In sommige gevallen 
kunt u ook nog (gedeel-
telijk) subsidie ontvangen 
van de overheid. Enkele 
voorbeelden zijn: Zonne-
panelen, warmtepompen 
en hybride toestellen. Het 
is belangrijk om u goed te 
laten adviseren, zodat u 
weet wat de voor u juiste 
keuze is. Men begeleid u 
van idee naar de uitvoe-
ring. Ook voor de doe-het-
zelver  staat men klaar, 

men levert uit voorraad 
een groot assortiment aan 
materialen. 

Om de kans op storingen 
tot een minimum te be-
perken, is het belangrijk 
uw cv-ketel regelmatig te 
laten controleren. U kunt 
hiervoor een servicecon-
tract afsluiten. Ook kunt u 
een all-in contract nemen. 
Dit houdt in dat Uw CV ke-
tel, voor een vast bedrag 
per jaar, regelmatig wordt 
gecontroleerd en dat sto-
ringen kosteloos worden 
verholpen, dus géén mate-
riaalkosten en geen werk-
loon. Een hele geruststel-
ling dus.

Onlangs heeft men de ver-
koopruimte een update 
gegeven zodat men u nog 
beter van dienst kan zijn. 

Bosma Installatietechniek
Hoofdweg 18 Siddeburen
(0598) 432585

Rijksweg 243 WINNEWEER  I (050)3021473 of 06-53379224

Voor al uw straatwerk/grondverbetering/drainages 
en tuinwerk maakt VerMar zich sterk!

SIDDEBUREN – Onlangs zijn de prijzen na-
mens "Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit" 
en "Ondernemersvereniging Siddeburen 
Schildmeergebied " overhandigd aan de 
winnaars van lichtjesavond, welke tijdens de 
licht en klankweek is georganiseerd.

Alle winnaars nogmaals gefeliciteerd. Ook 
maakte men het thema voor volgend jaar 
alvast bekend. Dit thema zal zijn: disco. De 
organisatie hoopt volgend jaar nog meer 
straten te zien die mee doen. En misschien 
sleep dan ook jij als individu of jullie als straat 
volgend jaar een prijs in de wacht. (foto win-
naars straatprijs).

WINNAARS VAN DE 
LICHTJESAVOND



Hoofdweg 160 Siddeburen 0598 431 413

COLIER 

€ 169,=

Prachtige sieraden met een passie voor modern design 

Perfectie tot in het kleinste detail!

Presenteert!

OORBELLEN € 109,=

GEEN OPVANGBAK 
NODIG!

Elektrisch, Benzine & Accu

HET MAAIEN ZONDER OPVANGEN!
nieuw!

Kom ‘m nu Kom ‘m nu 
bij ons testen!bij ons testen!

Autobedrijf H. Kuper

Oudeweg 126 Siddeburen Tel. 0598-431721

SEAT ARONA 1.0 TSI XCELLENCE INTENSE (2019)  
24.742KM: LED VERLICHTING, LICHTMETALEN VELGEN, 
REGENSENSOR, LED VERLICHTING, CLIMATE CONTROL, 
BOORDCOMPUTER, GEKLEURD DAK, RADIO/CD SPELER

€21.495,-€21.495,-

OPEL MOKKA 1.2 TURBO GS LINE(2021) 2.154KM: 
CRUISE CONTROL, REGENSENSOR, CLIMATE CONTROL, 
LICHTMETALEN VELGEN, PARKEERSENSOR, ALARM KLAS-
SE, VOORSTOELEN VERWARMD, LED VERLICHTING

FIAT 500 1.4 T-JET ABARTH COMPETIZIONE 70TH 
ANNIVERSARY(2020) 1.007KM: REGENSENSOR, AIRCONDITI-
ONING, EXTRA GETINT GLAS, LICHTMETALEN VELGEN 17”, 
NAVIGATIE, PORTSTOELEN, PARKEERSENSOR, ALARM

€ 36.5o0,-€ 36.5o0,-

TOYOTA C-HR 1.8 HYBRID FIRST EDITION (2021) 
19.846KM: CRUISE CONTROL, KEYLESS ENTRY, EXTRA GE-
TINT GLAS, LICHTMETALEN VELGEN 18”, PARKEERSENSOR, 
ELEKTRISCHE RAMEN, LED MISTLAMPEN, ALARM

€ 29.495,-€ 29.495,-

www.autobedrijfhkuper.nlwww.autobedrijfhkuper.nl

€32.745,-€32.745,-

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

SEAT LEON ST 1.4 TSIX-PERIENCE  (2016) 75.092KM: 
AIRCONDITIONING, BOORDCOMPUTER, DAKRAILS, LICHT-
METALEN VELGEN, AUDIO INSTALLATIE RADIO CD, CRUISE 
CONTROL, STUURKOLOM VERSTELBAAR, ARIBAGS

€ 13.750,-€ 13.750,-

automaat!automaat!

OPEL CORSA 1.2 GS LINE (2020) 23.950KM: DAB ONT-
VANGER , AIRCONDITIONING, CRUISE CONTROL, LICHT-
METALEN VELGEN 16”, MISTLAMPEN VOOR, ELEKTRISCHE 
RAMEN, LED VERLICHTING, SPORTSTOELEN, ALARM

€ 18.990,-€ 18.990,-

automaat!automaat!

automaat!automaat!
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FIETSMOAKER HANS, REPAREERT EN ONDERHOUD FIETSEN
Siddeburen blij dat er weer een fietsenmaker in het dorp is!

SIDDEBUREN – Sinds januari 
2021 is Fietsmoaker Hans ge-
start met een bedrijf voor het re-
pareren van fietsen. Hans werkt 
overdag in loondienst en doet de 
reparaties in de avonduren en in 
het weekend. 

Zijn werkplaats heeft hij in zijn ga-

rage aan huis, aan de Reint Dijke-
mastraat 14 in Siddeburen.

Hans heeft altijd interesse gehad 
in brommers en fietsen. Hij is zich 
gaan specialiseren in de fietsen.
Dagelijks vanaf 18 uur en in het 
weekend, kun je bij Fietsmoaker 
Hans terecht op afspraak, om je 
fiets te laten repareren of onder-
houden. Hij heeft inmiddels een 
voorraad aan buiten -en binnen-
banden opgebouwd en heeft de 
meest voorkomende onderdelen 
zoals verlichting, standers, ket-
tingen, spatborden, handvatten, 
trappers op voorraad. Het komt 
ook voor dat onderdelen besteld 
moeten worden, dan duurt de 
reparatie iets langer. 

Naast de reparaties voert Fiets-
moaker Hans ook onderhouds-
beurten uit voor uw fiets. De fiets 
wordt dan helemaal nagekeken. 
Hiermee voorkomt u vroegtijdige 
slijtage aan uw fiets en loopt u 
minder kans op pech onderweg 
als u wilt gaan fietsen. Het is ook 
mogelijk om bij Fietsmoaker Hans 
accessoires als bijvoorbeeld fiet-

stassen, een spiegel, ligstuur of 
kaartleeshouder te bestellen. 

Hans: Tot dusver lopen de za-
ken goed. Er zijn al een hoop 
mensen die mij weten te vin-
den. De reacties zijn positief. 
Snelle service, lekker in de 
buurt. Siddeburen is blij dat er 
weer een fietsenmaker in het 
dorp is! Op dit moment repa-
reert Fietsmoaker Hans veelal 
gewone fietsen. Een elektri-
sche fiets kan hij repareren 
zolang er maar niet aan de 
aandrijving van de motor moet 
worden gewerkt. 

Moet jouw fiets gerepareerd 
worden? Bel of app 06-
42145100 of via messenger 
van facebook Fietsmoaker 
Hans. 

Siddeburen heeft het!
Zeer compleet winkelaanbod!

Voor uw dagelijkse boodschappen!

Ruime parkeergelegenheid!

SIDDEBUREN – Met het geoctrooieerde 
Grin maaisysteem - MAAI, ZONDER OP-
VANGEN, DUS GEEN AFVAL - wordt het 
gras tijdens het maaien vermaald. Met Grin 
hoeft het gras niet opgevangen te worden 
in een zak, die vervolgens geleegd moet 
worden. Het gras wordt niet verzameld en 
hoeft dus ook niet als afval weggebracht te 
worden.

Het gras zweeft enkele fracties van een 
seconde in het geoctrooieerde Grin maai-
dek. Dankzij de luchtwerveling die door het 
geoctooieerde Grin maaimes en schroef-
blad in beweging wordt gebracht, wordt het 
gras gecentrifugeerd en vermalen. Op deze 

manier, vermindert het volume van het 
gras. Vermalen in miniscule deeltjes, wordt 
het nagenoeg onzichtbaar. Deze deeltjes 
zakken direct naar de grond - zonder het 
oppervlak van het gazon te bedekken - en 
worden in korte tijd door het terrein ver-
teerd. Grin verwerkt het gras optimaal in 
het maaidek, vermaalt tot de fijnste deel-
tjes, uitstekende voeding voor uw gazon.

Het uiterlijke resultaat, na maaien in norma-
le omstandigheden, is hetzelfde als maaien 
met grasopvangbak. Het Grin maaidek is 
dusdanig diep en glad, dat er geen sprake 
is van ophoping en verstopping tijdens het 
maaien, welke juist typisch zijn voor maaien 

met grasopvangbak. Alle Grin grasmaaiers 
zijn gebouwd op een speciaal frame, wel-
ke specifiek in dit type maaien voorziet. Het 
Grin frame haalt het meeste uit het geoc-
trooieerde maaiprincipe en levert een uit-
stekend resultaat in bijzonder lastige om-
standigheden: hoog gras, nat gras, oneffen 
terrein e.d. De maaiers zijn te kopen als 
elektrisch, benzine en accumaaier.

Meer weten over dit uniek product of ande-
re producten als bijvoorbeeld bladblazers? 
Everts Tuinmachines heeft demomodellen 
voor u klaar staan om te testen. U vindt 
hun aan de Geerlandweg 4 in Siddeburen, 
0598-223040.

GEEN GRASOPVANGBAK BIJ GRIN GRASMAAIERS
Uniek, bij Everts tuinmachines

Midden-Groningen - De Noordelijke 
Uitdagingen slaan handen ineen en 
organiseren een online event ‘De-
len werkt!’ inclusief een Beursvloer. 
‘Delen werkt’ vindt plaats op dins-
dag 16 november van 15:30 uur tot 
18:00 uur.

De Noordelijke Uitdagingen (be-
staande uit: Asser Uitdaging, 
Hoogeveense Uitdaging,  Mid-
den-Groningse Uitdaging, Noorden-
veldse Uitdaging, Haren-Tynaar-
lose Uitdaging, Smallingerlandse 
Uitdaging en Hardenbergse Uitda-
ging) organiseren het online event 
‘Delen werkt’ op dinsdag 16 novem-
ber van 15:30 uur tot 18:00 uur. Het 
online event is voor maatschappelijk 
betrokken ondernemers en vereni-
gingen, stichtingen en maatschap-
pelijke initiatieven in Noord-Neder-
land en daar wil je bij zijn.
 
Samen met de lokale uitdagingen 
in Noord Nederland hebben ze de 
krachten gebundeld. Tijdens het 
event brengen we het bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties 
bij elkaar met als doel meerwaarde 
bieden voor de samenleving. 

Elk bedrijf en elke organisatie kan 
op een eenvoudige manier een bij-
drage leveren en krijgt hier veel 
voor terug. 

NOORDELIJKE 
UITDAGINGEN



Mijn assortiment staat niet op elke hoek 
van de straat en is “Nét even Anders”

kadootjes
betaalbare

Meint Veningastraat 8 in Hoogezand

www.antjeanderswonen.nl

Openingstijden: Donderdag, vrijdag, zaterdag 13-17uur

Edama 49 Uithuizen 0595 - 433 609 tonmedendorp.nl

DE EGO POWER+ RUGGEDRAGEN BLADBLAZER LEVERT DE HOOGSTE 

PRESTATIES. DE UNIEKE 56V ARC LITHIUM-ACCU HEEFT EEN INDRUKWEK-

KENDE GEBRUIKSDUUR, EEN TOONAANGEVENDE LAADTIJD EN LEVERT 

VERGELIJKBARE OF BETERE PRESTATIES DAN EEN BRANDSTOF AAN-

GEDREVEN BLADBLAZER. ZONDER GEDOE, LAWAAI EN STANK! DE EGO 

POWER+ BLADBLAZER IS ONTWORPEN OM ZELFS DE ZWAARSTE KLUS TE 

KLAREN. HET GEWATTEERDE EN UITERST ERGONOMISCH DRAAGHARNAS 

MAAKT EEN EINDE AAN VERMOEIDE ARMEN. DE BLADBLAZER IS OOK 

NOG EENS HEEL COMFORTABEL IN GEBRUIK, LEVERT MEER VERMOGEN

EN MEER COMFORT. WEDEROM BAANBREKENDE TECHNOLOGIE VAN EGO.

EGO POWER+ 
RUGGEDRAGEN 

BLADBLAZER 

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

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 Ma t/m Vrij 08:00 - 17:00 uur
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Industrieweg 9 Uithuizen 0595-433000

Kom nu langs voor een proefrit!

FORD C-MAX 1.0 TREND (2014) 88.911KM: PARKEER-
SENSOR ACHTER, AIRCO, START/STOP SYSTEEM, ALARM 
KLASSE 1, SPORTVELGEN, VERWARMDE VOORRUIT

€ 9.450,-€ 9.450,-

CHEVROLET SPARK 1.0 16V LS BI-FUEL (2010)  
167.944KM: LPG INSTALLATIE , LICHTMETALEN VELGEN 14”, 
ACHTERSPOILER, AIRCO, METAALKLEUR, MISTLAMPEN

€2.950,-€2.950,-

KIA VENGA  1.4 CVVT EDITION (2018) 21.126KM: 
TREKHAAK, LICHTMETALEN VELGEN 16”,  PARKEERSENSOR, 
EXTRA GETINT GLAS, NAVIGATIE, AIRCO, ALARMSYSTEEM

€ 15.950,-€ 15.950,-

TOYOTA AURIS 1.6-16V TERRA(2008) 189.006KM: 
AIRCO, ELEKTRISCHE RAMEN VOOR, ANTI BLOKKEER SYS-
TEEM, ALARM KLASSE 1, RADIO-CD/MP3 SPELER

€ 3.850,-€ 3.850,-

SEAT IBIZA ST 1.0 ECOTSI STYLE CONNECT(2016) 
131.896KM:  CRUISE CONTROL, PARKEERSENSOR, DAK-
RAILS, NAVIGATIE, LED ACHTERLICHTEN, RADIO-CD/MP3

€ 10.500,-€ 10.500,-

automaat!automaat!

AUTOCENTER BOL TOP OCCASIONS

AUTOCENTER BOL, UW UNIVERSELE AUTOGARAGE

VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI ACT HIGHLINE (2013) 
146.897KM: GETINT GLAS, LEDEREN INTERIEUR, AIRCO, 
SPORTVELGEN, NAVIGATIE, NAVIGATIE, SPORTSTOELEN

€ 9.975,-€ 9.975,-

automaat!automaat!
Twee wielerspecialist

Verkoop van nieuwe fietsen, reparatie en accessoires

STEDUM – Als ZZP’er, eigen on-
dernemer kun je niet de hele 
dag iemand op kantoor zetten 
die voor jou de telefoon aan-
neemt en afspraken voor je kan 
inplannen.  Daarom biedt Ro-
nald CT nu voor u voordelig bel-
len via het internet met hun te-
lefonieplatform. Volop handige 
functionaliteiten die je bereik-

baarheid verbeteren. Zeg maar 
dag tegen de telefooncentra-
le in de meterkast en die hoge 
gesprekskosten. Telefonie regel 
je voortaan in de cloud, tegen 
een vast laag tarief per gebrui-
ker. Voordelige gesprekskosten. 
Geen kleine lettertjes of bijbe-
talen voor extra functies.

Met telefonie van 
RonaldCT heb je 
de telefonie bin-
nen jouw bedrijf 
gewoon goed 
geregeld en bel 
je voordelig via 
het internet. Bij 
telefonie van Ro-

naldCT krijgt men een volledige 
telefooncentrale in de cloud, vol 
met handige functies, zoals een 
handig belplan, of zelfs een eigen 
callcenter die de bereikbaarheid 
van jouw bedrijf verbeteren. Na 
sluitingstijd automatisch op de 
voicemail, en bij opening gaat de 
telefoon gewoon weer over.  Je 
kunt gebruik maken van vaste 
telefoons, je mobieltje of bellen 
via je laptop. Waar en wanneer 
je maar wilt. 

Vast & mobiel geïntegreerd
Ze leveren zowel vaste als mo-
biele telefonie via hun platform. 
Neem je ze beide af? Dan zijn ze 
standaard zonder extra kosten- 

volledig geïntegreerd. Zo ben je 
goed bereikbaar, overal. Je kunt 
bijvoorbeeld zakelijke oproepen 
gratis op je mobiel ontvangen. 
Of met je mobiele telefoon uit-
bellen met je vaste zakelijke 
nummer.

Natuurlijk helpen ze jou met een 
naadloze overstap. Je kunt de 
centrale zelf instellen maar als 
je liever toch hulp wil hebben 
dan regelen ze dat graag voor 
je? 

Ronald CT (0596) 551175 of kijk 
op www.ronaldct.nl.

TELEFONIE VOOR ORGANISATIES DIE VOORUIT WILLEN
VOIP telefonie van RonaldCT

SLOCHTEREN - In het 
Koetshuis van de Frae-
ylemaborg is een ten-
toonstelling te zien met 
kleurrijke keramiek van de 

bekende Franse keramist 
Gilbert Portanier. 
In de collectie van de Ger-
rit van Houten Stichting, 
eigenaar van de Frae-
ylemaborg, bevinden zich 
tientallen objecten van 
deze kunstenaar. Ze wer-
den aangekocht in 1975 
en zijn nooit eerder ten-
toongesteld.  Ze worden 
aangevuld met prachtige 
bruiklenen uit de eigen col-
lectie van Portanier. Gilbert 
Portanier was oorspron-
kelijk opgeleid als schilder, 
dat is te zien aan zijn liefde 
voor decor en kleur. Hij is 
ook bekend door zijn vari-
atie aan vormen, variërend 

van klassiek tot barok. Deze 
vormen zijn altijd verras-
send en lijken ontworpen 
om de schilderingen tot le-
ven te brengen. 
In de tentoonstelling zijn 
naast de stukken uit ei-
gen collectie ook ruim 40 
objecten opgenomen uit 
de collectie van Portanier, 
die tegenwoordig een ga-
lerie heeft in zijn atelier in 
Vallauris. 

De tentoonstelling duurt 
van 6 november 2021 tot 
en met 15 april 2022.

KLEURRIJKE KERAMIEK VAN 
GILBERT PORTANIER

HOOGEZAND - Vrijdag 12 novem-
ber van 20.00 tot 23.00 uur wordt 
voor de vierde keer Woordta-
lenten, hét grote proza- en poë-
zie-evenement van Midden-Gro-
ningen gehouden in Hotel Faber, 
Meint Veningastraat 123 in Hooge-
zand.  23 schrijvers en dichters 
dragen voor in een sfeervolle set-
ting. Krzysztof Groen verzorgt de 
livemuziek en de presentatie is in 
handen van Eltje Doddema. Dich-
ter Gerard Rozeboom is initiatief-
nemer en organisator van Woord-
talenten. De deelnemers vormen 
een mooie mix van jong en oud, 
amateur en professional.

Kom luisteren naar korte verhalen, 
gedichten en muziek, zowel in het 
Nederlands als Gronings. Bezoe-
kers krijgen het eerste kopje koffie 
of thee met cake gratis aangebo-
den. Ook de toegang is gratis, wel 
is reserveren verplicht. Reserve-
ren kan door te mailen naar: info@
woordtalentenmiddengroningen.
nl. 

PROZA EN 
POËZIE EVENEMENT



Eestumerweg 49 Ten Post   050 520 1100

Onze expertises

www.bengs.nl

DEUREN

ZONWERING

TOEGANGSTECHNIEK

BEVEILIGING

Hoofdstraat 238-242 Uithuizermeeden 0595-412236

Nissan Juke 1.0 DIG-T 117 N-CONNECTA, (2020) 
19.095KM: EXTRA GETINT GLAS, KEYLESS ENTRY, 
LED LAMPEN, LICHTMETALEN VELGEN 17”, AIRCO, 
CRUISE CONTROL, REGENSENSOR, NAVIGATIE

€ € 24.95024.950

Kom langs voor een proefrit!

Autobedrijf Den Hartogh
€ € 5.9505.950

€ € 14.95014.950 € € 5.5005.500

€ € 8.9508.950 € € 5.9505.950

Chevrolet Aveo 1.4 LT (2011) 44.458KM: 
TREKHAAK, CRUISE CONTROL, AIRCO, ELEK-
TRISCHE RAMEN, LICHTMETALEN VELGEN 15”, 
EXTRA GETINT GLAS, CAMERA, ABS

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 N-SPORT, (2019) 
15.674KM: AIRCO, EXTRA GETINT GLAS, NA-
VIGATIE, CRUISE CONTROL, KEYLESS START, 
ACHTERUITRIJCAMERA, ACHTERSPOILER

Peugeot 107 1.0-12V XS, (2011) 60.252KM: 
AIRCO,  ELEKTRISCHE RAMEN VOOR, ALARM 
KLASSE 1, LICHTMETALEN VELGEN, RADIO CD 
SPELER, AIRBAG(S), 

Nissan Note 1.2 80 ACENTA, (2014) 92.238KM: 
CRUISE CONTROL, ELEKTRISCHE RAMEN, 
TREKHAAK, AIRCO, METAALKLEUR, CENTRALE 
DEURVERGRENDELING, RADIO-CD/MP3

Opel Meriva 1.4 TURBO COSMO, (2011) 
130.487KM: TREKHAAK, CRUISE CONTROL, 
MISTLAMPEN VOOR, EXTRA GETINT GLAS, 
ALARM KLASSE 1, CLIMATE CONTROLE

SALES &
SERVICE

AUTOMAAT

RESTAURANT DE MOLENSTEEN

Hotel Café Restaurant
Ekamper

0596-516355

Radsweg 12
Roodeschool

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

Vernieuwd!
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Noteer de oplossing op een briefkaart en 
stuur deze vóór 22 november 2021 a.s. 
naar: Krant “Regionieuws” Hoofdweg 118 
9628 CS Siddeburen of stuur een email 

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

Puzzel plezier

Bij Slagerij Angerman in Siddeburen  werd de prijs van 
de vorige krant uitgereikt.
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Puzzelwinnaar
e Krat Boodschappen

Prijs
Appingedam
Albert Heijn

Hoofdweg 138 Schildwolde

www.haanverfenwonen.nl
T (0598) 42 19 81

Tijd omTijd om
te behangente behangen

NuNu
20% korting20% korting
op behang!op behang!

t/m 31 dec 2021t/m 31 dec 2021

U I T T R E K S E L F M A D E

I V T U O B S A E D N W F O V

T A R P B I A K A E E S W M O

B K L O U E N D L S K R A K L

U S C H U I F L U I K N T O G

N G T C W W O K L B A O E P K

D E R E S H M I R I B R R C O

I W D I N O F E D A F E I S E

G IJ K A N T O N N A A L N E T

Z S A A W D L O D S C G G L S

AALNET
AANHOLLEN
AFBAKKEN

AFWATERING
ASBOUT

BEFKRAAG
CLICK

DIANA
DOLDWAAS

DOMKOP
DUBBEN

ECHOPUT
GRIND

KAASKORST

KANTONNAAL
OPTREDE

SCHUIFLUIK
SELFMADE

SKILIFT
THUIS

UITBUNDIG

UITTREKSEL
VAKSGEWIJS
VOLGKOETS

VROUWMENS
ZIJDEWINKEL

Hoofdweg 27 Wagenborgen

(06)23422155 www.jv-installatieswagenborgen.nl

ELEKTROTECHNIEK

 WATERONTHARDERS 

CV INSTALLATIE

AIRCO

WC/BADKAMER RENOVATIE

Wat kunnen we voor u betekenen?



Voor bedrijven en particulieren

Wind, regen, zon, een hittegolf hier en een vorstperiode daar! Schilderwerk 

heeft in Nederland het nodige te verduren. Je wilt dan ook dat je kozijnen, 

deuren en daklijsten door vakmensen in de verf worden gezet. 

Met Timmers Schilders heb je die garantie. Ook verzorgen we 

binnenschilderwerk, behangwerk en kleine stukadoorswerkzaamheden!

WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?

Meesterchilders
voor

meesterwerk

www.timmersschilders.nl

voorheen
info@timmersschilders.nl
www.timmersschilders.nl

Schilder Glaszetter Behanger


