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Elke feestelijke gelegenheid geslaagd met Seasons Catering - Passion for service

Deze zomer genieten van de EK barbecue!
Door Marja Kiel
Het voorjaar is in aantocht en bij Seasons Catering betekent het dat het voorjaarsbuffet weer
op de menukaart staat. En heeft u met Pasen zin in ‘iets anders’, denk dan eens aan een heerlijke Paasbrunch van Seasons Catering. Voor het komende EK voetbal kunt u bij het cateringbedrijf de EK barbecue bestellen.

Het cateringbedrijf werkt veel met arrangementen en met thema’s. Nu het voorjaar weer
begint, kunt u vanaf 10 personen het voorjaarsbuffet bestellen. Het buffet is inclusief servies en
buffettafel en bestaat uit verscheidene voorgerechten, hoofdgerechten en een nagerecht. Het
voorjaar ligt bij wijze van spreken op uw bord, omdat er in het buffet wordt gewerkt met verse
asperges en vers voorjaarsfruit.

Voorjaarsbuffet
Seasons Catering maakt van elk evenement een ‘heerlijke’ aangelegenheid. Dat kan een personeelsfeest of bruiloft zijn, maar ook voor bijzondere evenementen draait Harmien Martens
haar hand niet om. Het afgelopen jaar bijvoorbeeld deed het bedrijf de catering van de Drentse
Blues Opera. Harmien vertelt: “Wij verzorgden vier weken lang de buffetten voorafgaand aan de
voorstellingen. Het was een intensieve en zeker ook leuke periode.”

Paasbrunch
Pasen is echt een moment om met een intiem gezelschap te genieten van een gezellig brunch.
De Paasbrunch van Seasons Catering geldt vanaf 6 personen en wordt kant-en-klaar bij u thuisgebracht.
U kunt het allemaal zelf regelen maar u kunt uw feest tevens met een gerust hart overlaten
aan Seasons Catering. Niet voor niets hanteert het bedrijf de slogan ‘Passion for service’. Alles
wordt tot in de puntjes geregeld en verzorgd, zowel het eten als de presentatie.
“Wij nemen de klanten heel wat werk uit handen op het gebied van catering en
partyservice. Het kan gaan om een voorjaarsbuffet op het werk, een Paasbrunch
thuis of om complete feesten. Onze kracht ligt in het werken met seizoensproducten. Elk seizoen heeft zijn eigen groenten en smaken en die vind je terug in
ons assortiment. Bovendien verzorgen wij elk klein en groot feest van a tot z.”
EK Barbecue
Aankomend zomer staat weer het EK voetbal op het programma. Bent u van
plan met een groep mensen te gaan kijken, dan heeft Seasons Catering de
perfecte oplossing. Want wat dacht u van de EK Barbecue? Geïnspireerd op de
tegenstanders van Oranje zijn er, naast een Nederlandse barbecue, een Portugese, Deense en Duitse barbecue. Aan vegetariërs en kinderen is eveneens gedacht. Komt het Nederlands elftal een ronde verder, dan worden de barbecues
aangepast aan de volgende tegenstanders.
Seasons Catering heeft trouwens een heel leuke actie rond de EK Barbecue,
zo laat Harmien weten: “Winnen of verliezen? Voor het aantal doelpunten dat
het Nederlands elftal maakt, krijgt men voor dat aantal personen de barbecue
gratis!”
Seasons Catering, Zuideind 39 Drouwenerveen. Mobiel: 06-48157494; e-mail:
info@seasonscatering.nl; internet: www.seasonscatering.nl.
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KRINGLOOP
“DE WISSEL”
Antiek, brokante, curiosa, kringloop, inbreng, enz.
Wilt u van uw inboedel af, wij komen het halen en nemen alles mee!!
Open: 5 dagen in de week, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur.
De laatste zondag van de maand van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Adres: Tramstraat 48 A, 7848 BL Schoonoord, tel 06-52340729
E-mail adres: dewisselkringloop@gmail.com

Voorjaar!

Colofon
Uitgever
: Week in Week uit
Opmaak
: Studio Week in Week uit (Jarno Radix)
Verspreiding : Frowein Emmen
Advertenties en Bedrijfsreportages :Mariska Teerling
Algemeen telefoonnummer: 0599 - 61 33 36
Wilt u ook een eigen krant? Voor bijvoorbeeld uw bedrijf of evenement?
Bel Week in Week uit: 0599 - 61 33 36. www.weekinweekuit.com
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Tuinwinkel Klinkers biedt alles wat u van een veelzijdig tuincentrum mag verwachten
ten, ruim assortiment aan heesters, fruitbomen, struiken, vijverbeplanting, etc. “Ook is er volop
keus in eenjarige planten als violen, geraniums, petunia’s, fuchsia’s en noem maar op”, vult
Tineke aan. “Kortom, wij hebben met Tuinwinkel Klinkers een ruim en gevarieerd assortiment en
bieden daarom alles wat je van een veelzijdig tuincentrum mag verwachten.”
Webwinkel
Om de steeds maar groeiende klantenkring tegemoet te komen start Tuinwinkel Klinkers binnenkort met een webwinkel op het internet. “Dat biedt bijvoorbeeld klanten die wat verder weg
wonen de mogelijkheid om op een eenvoudige manier een bestelling bij ons te plaatsen”, legt
Tineke uit. “De webwinkel zal medio april geopend worden.”
Hoveniersbedrijf Klinkers
Hoveniersbedrijf Klinkers is gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van tuinen. “Dat varieert
van het aanleggen van een nieuwe oprit tot een volledige achtertuin”, geeft Jan Luurt Klinkers
aan. “Maar ook voor jaarlijks onderhoud aan de tuin, zoals een voorjaarsbeurt, zijn wij de mensen graag van dienst.” Hoveniersbedrijf en Tuinwinkel Klinkers zijn gevestigd achter winkelcentrum d’Anloop in Annen. Telefoon: 06 25555 012. Voor meer informatie over het tuincentrum en
het hoveniersbedrijf kunt u kijken op www.tuinwinkelklinkers.nl en
www.hoveniersbedrijfklinkers.nl.
door Jaap Ruiter
Wat vier jaar geleden begon als iets kleinschaligs is inmiddels uitgegroeid tot een tuincentrum van formaat! Vorige maand zijn de deuren van Tuinwinkel Klinkers aan de Nije Dijk 2a in
Annen na een rigoureuze verbouwing weer geopend. “We hadden niet gedacht dat we zo’n
spectaculaire ontwikkeling zouden doormaken toen we in 2008 op bescheiden schaal een
klein tuincentrum naast ons goedlopend hoveniersbedrijf zijn begonnen”, zegt Tineke Klinkers,
die zojuist een zeer geslaagde en goed bezochte Open Dag achter de rug heeft. “De reacties
waren allemaal even enthousiast!”
Vier keer zo groot
En dat de reacties van de bezoekers op de hernieuwde Tuinwinkel Klinkers allemaal even enthousiast waren is heel goed voor te stellen. En helemaal als je het vergelijkt met het vorige onderkomen. “Het overdekte deel van ons tuincentrum is bijna vier keer zo groot”, vertelt Tineke
trots, als ze de verslaggever rond leidt langs tuingereedschap, Gardena producten, tuinzaden,
bloembollen, vijverproducten, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, potten, sfeervolle tuindecoraties, leuke cadeau-artikelen, producten om zelf creatief te bewerken en allerlei seizoensproducten.
Veelzijdig tuincentrum
Buiten op het showterrein kunt u terecht voor tuinhout, picknicktafels, tuinhuisjes en erfscheidingen en kunt u diverse soorten sierbestrating bewonderen, naast de 150 soorten vaste plan-
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Paasbrunch

Paasdiners

1e en 2e paasdag van 11.00 - 13.00 uur

Speciaal voor u hebben we
smaakvolle paasmenu’s
samengesteld:

met o.a.: Gevogeltebouillon met reepjes
kruidenomelet - Diverse luxe broodsoorten Vruchtensappen - Vruchtenyoghurt - Kwark Verschillende soorten bavarois, mini gebakjes en
pudding - Vers fruit
Vegetarische Italiaanse pastasalade - Frisse salade
met gerookte kip en voorjaarsgroente - Eiersalade
met prei en bieslook - Gekookte eieren - Pastasalade met gerookte zalm - Gerookte vissoorten
gepocheerde zalmforel - Rouleau van zalm en
makreel en ketjapkaramel - Rundertaraar met
groene kruidenmayonaise en kwarteleitjes
Verschillende soorten patés - luxe vleeswaren
Seranoham met een frisse salade met noten,
peer en appel - Kippenvleugels - Roerei - Lamsstoof
Geglaceerde Ambachtelijke ham - Kalkoenragout
met fetuccini - Gegrilde botervis met een frisse
citroenknoflooksaus - Huisgemaakte groentequiche
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Volwassenen
Kinderen t/m 4 jaar
Kinderen van 5 tot 14 jaar

€ 22,50 p.p.
Gratis .
€ 12,50 p.p.

3-gangen paasdiner

€ 34,50

âDrents nagelhout

met gekonfijte ananas en een
kruidige salade

âHollands rugfilet

onder kruidenkorst met een
rozemarijn portsaus

âArretjescake

met sinaasappelsorbetijs en
vanillemascarpone

6-gangen surprise-menu

€ 49,50
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HKB Hoving Kunststofbouw, kwaliteit in kozijnen en serres
Het echtpaar Gerrit Jan en Hennie Hoving en
de monteurs van HKB hebben het druk gehad
het afgelopen jaar. Menig woning hebben
ze voorzien van kunststof kozijnen, deuren,
schuifpuien en gevelbekleding. De opdrachten blijven binnen komen, ook voor het renoveren van dakkapellen en vervangen van
bestaande dakramen voor nieuwe kunststof
dakramen.
“Dat komt voornamelijk omdat klanten zo
tevreden zijn over de goede prijs-kwaliteitverhouding, onze nette manier van werken en omdat ze weten waar ze bij ons aan toe zijn. De
jarenlange ervaring speelt natuurlijk ook mee,”
geeft Gerrit Jan als verklaring. Hoving Kunststofbouw levert producten volgens de bouw
NEN-norm, het KOMO-keurmerk en het politiekeurmerk Veilig Wonen. Op de producten zit
standaard tien jaar garantie.
Hennie: “Mensen waren
verrast dat het aanzicht
van houten en kunststof
kozijnen niet van elkaar
te onderscheiden zijn. Je
hebt er geen omkijken
naar. Ze hebben een hoge
isolatiewaarde en zijn ook
nog eens zelfdovend, dus
veilig bij brand.”
In onze showroom vindt u
een ruime keuze in kleuren en modellen kozijnen,
schuifpuien en 25 modellen deuren e.d.
Vanwege het succes van
voorgaande jaren organiseert het echtpaar dit
jaar weer een show op
2de Paasdag en wel op
Paasmaandag 9 april, van
10.00 tot 17.00 uur. U
krijgt naast een goed advies een heldere offerte.
Ieder kozijn komt apart
op de offerte te staan, de
kozijnen in fasen laten
plaatsen is ook mogelijk.
Wie naar aanleiding van
deze show de offerte
omzet naar een opdracht,
krijgt naast een goed
advies 15% korting op de
kozijnen (vraag naar de
voorwaarden). Hennie en
Gerrit Jan ontvangen u
graag tijdens deze open
show.
U vindt Hoving Kunststofbouw aan de Hoevenkamp 4, 9461 HE Gieten.
Bel voor meer informatie
met 0592-266010 of
kijk eens op
www.hkb-gieten.nl.
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‘Zeldenrust Sierbestrating’ ook Tweede Paasdag open
‘Het enige wat we niet hebben zijn planten’
door Jaap Ruiter
Na een bezoek aan de ruime showroom
en de naastgelegen fraaie showtuin is
de conclusie duidelijk: de bedrijfsnaam
‘Zeldenrust Sierbestrating’ dekt niet de
lading van het veelzijdige tuincentrum aan
de Bloemakkers 7 in Gieten. Want behalve
sierbestrating heeft ‘Zeldenrust Sierbestrating’ een uitgebreid assortiment aan
grint, split, tuinhuisjes, aluminium overkappingen, tuinhout, hekwerk, steenkorven,
tuinverlichting, tuinmeubelen, parasols,
barbecues, tuinhaarden, waterornamenten
en tuindecoraties.
Nieuwe tuinproducten in het assortiment
Bij ‘Zeldenrust Sierbestrating’ worden de
laatste puntjes op de i gezet om op Tweede
Paasdag weer goed voor de dag te komen.
“We verwachten tussen 10.00 en 17.00
uur weer veel bezoekers”, zegt Mirjam van
der Zwaag. “En zoals ieder jaar hebben we nu ook weer tal van nieuwe tuinproducten in ons
assortiment opgenomen. Zo ligt er in de showtuin ruim 150 vierkante meter aan nieuwe bestrating. We hebben vooral gekozen voor uitbreiding van de gebakken materialen. Die zijn erg
populair en lijken op de ouderwetse straatklinkers. Bovendien verkleurt klei niet.”

Steenkorf met ingebouwde tuinhaard
Nieuw in het assortiment zijn de steenkorven met diverse hoogte tot een maximum van 1.80
meter. “Ideaal voor een sfeervolle erfscheiding”, vult Mirjam aan. “De steenkorven kunnen
we leveren inclusief ingebouwde tuinhaard! In de showtuin staan een aantal voorbeelden.”
Volgens Mirjam is het koken in de tuin niet meer weg te denken. “Vandaar onze uitgebreide
collectie Weber barbecues. Weber staat voor degelijkheid, kwaliteit en is een lust voor het
oog. Verder leveren we nu ook aluminium overkappingen voor diverse doeleinden.”
Leuk, verrassend en creatief
Om zo lang mogelijk van het tuinleven te kunnen genieten is een goede tuinverlichting onmisbaar. Ook op dat gebied bent u bij ‘Zeldenrust Sierbestrating’ op het juiste adres. Daarnaast
blijken de robuuste picknickbanken (rond, vierkant of klassiek) en de vrij hangende parasols
onverminderd populair. “En schenken tuinliefhebbers steeds meer aandacht aan het verfraaien van de tuin met allerlei artikelen en decoraties”, weet Mirjam uit ervaring. “Binnen in de
showroom en buiten in de showtuin bieden we weer tal van leuke, verrassende en creatieve
mogelijkheden.”
www.zeldenrustsierbestrating.nl
“Het enige wat we niet hebben zijn planten”, omschrijft Mirjam het assortiment van ‘Zeldenrust Sierbestrating’. “Voor de rest bieden we alles op tuingebied, zelfs open haardhout. We
adviseren en leveren niet alleen, maar we nemen desgewenst ook de plaatsing, montage,
aanleg en het bestraten voor onze rekening.” Het veelzijdige ‘Zeldenrust Sierbestrating’ is
gevestigd aan de Bloemakkers 7 in Gieten. Telefoon: 0592-262533. Voor meer informatie zie
ook www.zeldenrustsierbestrating.nl.
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Van Wijk dienstverlening, uw groene dienstverlener
Het wordt weer voorjaar, een prachtige tijd vol groei en bloei! Groei en bloei betekent echter ook tuinonderhoud. En dat begint
nu; de tijd is gekomen om
weer eens door te tuin te
gaan, te planten, te wieden
en te snoeien. Heeft u daar
zelf geen tijd voor of wordt
het u simpelweg te veel?
Van Wijk Dienstverlening
is een eenmansbedrijf dat
zich gespecialiseerd heeft in
het werken met groen.Flexibiliteit is kenmerkend voor
het bedrijf. Die flexibiliteit
zit hem voornamelijk in
werktijden en de vele mogelijkheden. Of het nu een voorjaarsbeurt betreft of het aanleggen van een gehele
tuin, ruime ervaring is aanwezig.
Zo kan Van Wijk dienstverlening u van A tot Z helpen met en adviseren over uw tuin. Zo kan deze, in overleg
en overeenstemming met uw wensen, ontworpen worden. De bijbehorende materialen en planten kunnen
voordelig bij Van Wijk dienstverlening besteld worden en voor de aanleg van uw tuin kunt u ze ook inschakelen. Naast het aanleggen van bloembakken, bloemperken, grasvelden etc., wordt ook de bestrating door hen
zelf aangelegd.
Mocht u dan nog (tuin)afval hebben, dan neemt van Wijk dienstverlening ook dit mee of u kunt gebruik
maken van de versnipperaar.
Als laatste wil van Wijk dienstverlening u er op attent maken dat zij gespecialiseerd is in het rooien van
bomen. De benodige diploma’s plus ervaring zijn uiteraard in het bezit. Dus wilt u die grote lichtwerende
boom uit uw tuin verwijderen op een veilige en verantwoorde manier? Neemt dan contact op met van Wijk
dienstverlening en kijk voor actiefoto’s alvast op de website.
Nieuwsgierig? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte. Van Wijk dienstverlening komt graag
bij u langs om uw wensen met u te bespreken.
Kijk op www.vanwijkdienstverlening.nl ; voor een compleet overzicht van onze diensten.
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Diner-Café Bussemaker in Exloo treft ook in het voorjaar de juiste sfeer

“Asperges, ze komen er weer aan!”
Door Marja Kiel
Hoe kun je het voorjaar nu beter inluiden dan met asperges! Diner-Café Bussemaker in Exloo heeft er een traditie van gemaakt om met Pasen de eerste asperges te serveren. Heerlijk
vers met zalm, lamsham of beenham. Veel gasten komen er speciaal voor naar Exloo. Als
het mooi weer is, kunt u ook op het gezellige terras genieten van een driegangen asperge
menu of asperge plate.
Met liefde bereid
Al vijftien jaar serveert DinerCafé Bussemaker in de lente
asperges. Jan en Aaljo Tuin
vertellen: “Bij ons geniet je
puur van de asperge. Het is
misschien een bewerkelijke
groente, maar wij bereiden
hem met liefde. Uiteraard krijg
je een compleet gerecht –
naar keuze met zalm, lams- of
beenham – maar de asperge
staat in het middelpunt. Het
is letterlijk een ‘beproefd’
concept. En je moet erbij zijn, want asperges zijn maar kort verkrijgbaar. Op 21 juni is het afgelopen. Wat wij merken is dat men tot het einde van het aspergeseizoen volop komt genieten
van het driegangen aspergemenu of een asperge plate.”
In de serre of op het terras
U kunt binnen een plaatsje zoeken in de stijlvolle serre, maar extra leuk is het om, als het
warmer is, buiten op het terras plaats te nemen voor diner of lunch. En u zit bij Bussemaker
ook perfect met een kopje koffie of thee met ‘de lekkerste punt’, oftewel één van de drie eigen
soorten gebak. Een glaasje prosecco met allerlei hapjes kan natuurlijk ook… Even uitblazen
van een wandeling op de hei of gewoon even een pitstop maken tijdens een fietstocht door
de schitterende omgeving van Exloo.
Zomerkaart
Drie keer per jaar past Bussemaker de kaart aan. “We zijn nu bijvoorbeeld bezig met de zomerkaart. Je treft bij ons regelmatig nieuwe gerechten, streekgerechten en seizoensgerechten
op de menukaart aan. Ook voor dagverse voor- en hoofdgerechten kun je bij ons uitstekend
terecht”, legt Jan Tuin uit. Zo weet de horecagelegenheid telkens weer de juiste sfeer te tref-

fen. Bussemaker is met recht een plek voor genieters. Het team van Diner-Café Bussemaker
maakt het u graag naar de zin. Door de openheid van de keuken, kunt u toekijken hoe de
creatieve koks uw maaltijd bereiden.
Feesten en partijen
Diner-Café Bussemaker beschikt over verschillende zalen én een gezellig café die perfect zijn
voor feesten en partijen. “Veel mensen weten niet dat we boven een gezellig café, met de
passende naam De Verdieping, hebben. Je viert er je feestje in je ‘eigen’ café dat compleet
is uitgerust met bar, geluidsinstallatie, stamtafel en rokersruimte. Voor bruiloften en partijen
hebben we bovendien sfeervolle zalen beschikbaar”, aldus Aaljo Tuin.
Arrangementen
Met het juiste arrangement wordt elk feest een onvergetelijke belevenis. Van een gezellige
koffietafel tot een buffet met spectaculaire ijstaarten: het kan allemaal bij Bussemaker. Ook
een arrangement op maat behoort tot de mogelijkheden. U kunt zelfs het hele bedrijf exclusief tot uw beschikking krijgen voor feesten tot 300 personen.
Jan en Aaljo Tuin heten u graag van harte welkom bij Diner-Café Bussemaker. Het etablissement is van woensdag tot en met zondag vanaf 10.00 uur geopend. De keuken is open vanaf
het middaguur. In juli en augustus kunt u er ook op de dinsdag terecht.
Diner-Café Bussemaker, Zuiderhoofdstraat 1 Exloo. Telefoon: 0591-549063;
e-mail: exloo@bussemaker.nl; Internet: www.bussemaker.nl.
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Kia Dealer VAN STAALDUINEN organiseert
regionale voorronde Kia 5 tegen 5 voetbal
• Europese 5 tegen 5 voetbalcompetitie van Kia Motors

groots uit door de nieuwe Kia cee’d, ruim voor dat dit model bij de Nederlandse Kia

• Regionale voorronde op 9 april bij V.V. Nieuw-Buinen

dealers te zien is, alvast te tonen aan het publiek.

• Winnende landenteams als VIP naar EK 5 tegen 5 in Polen
• Nieuwe Kia cee’d van dealer VAN STAALDUINEN te zien tijdens regionale voorronde

Regionale voorrondes

• Inschrijven op www.facebook.com/kianederland

Kia’s 5 tegen 5 competitie is een sportieve krachtmeting waar iedereen aan mee kan
doen. Gelegenheidsteams, amateurteams, semi professionals, iedereen kan zich

Stadskanaal, 28 maart 2012 – De Oranje-koorts begint al enigszins de kop op te steken.

inschrijven. Elk team bestaat uit zes spelers of speelsters, inclusief de keeper en een

Na de presentatie van het opvallende zwarte voetbaltenue voor de uitwedstrijden, wordt

reserve. De minimale leeftijd voor deelname is 20 jaar en inschrijven kan via www.face-

nu een tweede belangrijke stap gezet. In aanloop naar het Europees Kampioenschap

book.com/kianederland

Voetbal 2012 organiseert Kia Motors als officieel sponsor van het EK haar eigen Europese 5 tegen 5 voetbaltoernooi. Het Nederlandse 5 tegen 5 team zal als één van de

De vijf Nederlandse voorrondes worden in de gehele maand april gespeeld:

grote favorieten afreizen naar Warschau om daar de eer van de Nederlandse Leeuw

Datum

Plaats

Meewerkende voetbalclub

hoog te houden.

zondag 1 april

Zutphen

FC Zutphen

maandag 9 april

Stadskanaal   VV Nieuw Buinen

In Nieuw-Buinen wordt op 9 april de regionale voorronde gehouden door dealer van

zaterdag 14 april

Eindhoven

FC Eindhoven

Staalduinen in samenwerking met voetbalclub v.v. Nieuw-Buinen. De winnaar van deze

zondag 22 april

Den Haag

VV Wilhelmus

voorronde zal tijdens de finale op 5 mei in Almere strijden om een plaats in de Europese

zondag 29 april

Utrecht

USV Elinkwijk

finale. Inschrijven voor het Kia 5 tegen 5 kan uitsluitend via Facebook.
De vijf winnende teams uit de voorrondes spelen vervolgens de Nationale Finale. Deze
Als geen ander automerk is Kia Motors nauw betrokken bij sport. Voorbeelden hiervan

zal op 5 mei plaatsvinden tijdens het Bevrijdingsfestival op de Esplanade in Almere.

zijn de Kia schaatsers, de sponsoring van het Australian Open en de diverse FIFA-voet-

Het winnende team uit de finale zal Nederland vertegenwoordigen tijdens het Kia EK 5

balkampioenschappen. Sport zit in de genen van het Koreaanse merk en net als tijdens

tegen 5 dat op 27 juni zal worden georganiseerd in Warschau, Polen.

het WK voetbal in Zuid Afrika, organiseert Kia tijdens het EK dit jaar de spectaculaire 5
tegen 5 kampioenschappen om te bepalen welke landenteams in Polen zullen strijden

De Nederlandse Kia-kampioenen vertrekken 26 juni voor vier dagen en drie nachten

om de hoogste eer. 16 landenteams, waaronder dat van Nederland, maken van 26 t/m

naar Warschau. Daar zullen zij de strijd aanbinden met de beste teams uit de rest van

29 juni in Warschau uit welk team gekroond zal worden tot de Europees kampioen 5

de wereld.

tegen 5 2012.
Op 28 juni zullen de teamleden daarnaast ook nog te gast zijn bij een halve finale van
Nieuwe Kia cee’d primeur tijdens regionale voorronde

het EK 2012, dat op dat moment in Polen plaats vindt. En met een beetje geluk is dat

Tijdens de Nederlandse voorronde pakt Kia dealer van Staalduinen uit Stadskanaal

een wedstrijd van het grote Oranje.

WIN EEN TRIP VOOR 2 NAAR HET EK

KNAL JEZELF NAAR EURO 2012!
WANNEER: 2E PAASDAG
HOE LAAT: 11.30 UUR
WAAR: VV NIEUW-BUINEN, SPORTCOMPLEX BUUNERDROME, ZUIDERDIEP 156
Kom naar de voorronde van het Kia NK 5-tegen-5 toernooi en zie de teams strijden om een finaleplaats.
Je ontmoet er de geweldige nieuwe Kia cee’d en kunt ook zelf prijsschieten. Wie weet knal jij jezelf
naar de hoofdprijs: een geheel verzorgde trip voor twee naar Euro 2012! Kijk voor meer informatie op
www.kia.nl of facebook.com/kianederland.

HET KIA 5-TEGEN-5 TOERNOOI WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

VAN STAALDUINEN-STADSKANAAL

