
Btrere K$ ns
. 4 stuks gemarineerde varkensf,letlapjes
. 4 stuks BBQ worsten
. 4 stuks hamburgers a la minute
. 350 gram Indische kipfiletblokjes

" 3 soorten sauzen (Conimex & Calve)

NORMALE TOTAALPRI)S:

Nu voor slechts: 1090

Page kussenzacht toiletpapier
Pak à fe rollen: 8.99 nu 2" pak GRATIS!

Mmmrïr...
tekker smulle
verse apPeltaart
per sttrk à 800 gram van 6.99 nu:

HEINEKEN BIER T'IET|ÏïI
Set van 6 blikjes à 500 ml. nu voor:

NU 4 SETS HALEN EN
SLECHTS 3 BETALEN

Zaterdagsmikkel!
BROODIE BEENHAM
Met Honing-Mosterdsaus.
Alleen op zaterdag per sruk voor:

Verkrijgbaar van 11.00 - 13.00 u. Alleen geldig op zaterdag 03-07-2070
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in Natuurgte,cn
(nlae
Ro€At wii sàaí
6wng tr

Fensooer B Ej k of Enadit§oatele v@flrs! ge gevef,n

krjk op unm.matuunsteemgilde.ml
Tel 0528 -34 49 16 EÍnail wassink@natuursteengi,de.nl

- Restatrrant
Zwwdw o§d§ g e r M *i,ees kewee r

Hoofdstraat 67 - Zuidwolde
naast het gemeentehuis

tel.: 0528-372678
www.zuudwoldigerhuuskamer.nl

ln de maanden juli en augustus is er een duo-ex-
positie in Ziekenhuis Bethesda van Janny, B:--
man en haar oudste dochter BerthilCe Boi.:-:-.
De expositie is vanaÍ 2 juli te zien op bc-','. :=;
1 in het Bethesda Ziekenhuis te Hcc::,::-
Openingstijden: B- 20 uur. Moeder e^ :::-:.-
schilderen uitsluitend met olieverf e. r::'- -:-
foto's als voorbeeld. Janny en Benh :: -::::-
vijf jaar intensieÍ schildercursuss:- ;=. - ): ' .

guraiieve schilderkunst) bij beë ::- : - -- ='=- -'
Caroline Verschoor in Dalen. È=-.' :: '=:-.'-:-
workshops beeldhouv'rer ?' a --' '- -': -:-::-
gevolgd. Janny scnio:a -:: ::-:- :- ,' :-
toe met een schilderspa e:-:.. *:: ::::-:s
gebruikt ze bij expressieve -.-::- '.'::- -':--
matie: www.jannybouma:.' :-,',,', ",.::':- :3-

Oosterurcg 1 - Zuidurolde - tel: 0528-37Í:723
. ma. Um do.: 8.00-20.00 u.

. wij.:8.00-21.00 u. o zat.: 8.00-20.00 u.


