Groningen
Adverteren? info@zadkinemedia.nl - T. 010 - 436 91 24 - maakuwadvertentie.nl

Dating
e-Matching.nl
Dating hoger opgeleiden
Durft ú het aan...

www.vve-beheer.nl

Direct online uw advertentie
in print opgeven?
www.MAAKUWADVERTENTIE.nl
Betaal gemakkelijk via iDeal!

HET GROOTSTE MUSEUM VAN NEDERLAND
Bezoek de prachtige Groningse middeleeuwse kerkjes vanuit
Landgoed Ekenstein, Appingedam. Twee nachten logies ontbijt,
1 maal driegangendiner, E119,-. Op basis van beschikbaarheid wordt
er geen eenpersoonstoeslag gerekend. Wij houden ons uiteraard aan
de huidige corona maatregelen. Meer info via 0596-628528 of
www.ekenstein.com | Alberdaweg 70 | 9901 TA Appingedam

Exclusieve reizen

SCHIETHART REIZEN

Man zoekt Vrouw

CULTURELE GROEPSREIZEN

“AL BIJNA 30 JAAR!”

www.schiethartreizen.nl of 072-5204550
Zaken & transacties
VANSLOBBEDATING.NL
+31 (0)6 5397 INSLAG
54 26
ERUDIETE
WERELDBURGER MET BOURGONDISCHE
reist graag verder met een

JONG OGENDE DAME, zo tussen de 60 en 70, die zich in
zijn wereld herkent en zich daarin moeiteloos beweegt
Samen ontdekken, vieren, lief en leed delen en vooral
genieten van elkaar en het leven.
Het volledige uitgebreide profiel staat op vanslobbedating.
nl Reageer vertrouwelijk en kosteloos via het profiel of
bel +31 6 53975426

Onroerend goed

UITHUIZEN
MENKEMAWEG 5
Prachtige jaren ‘30 woning met
karakter en comfort in één

Vraagprijs € 399.500,- k.k.

Meer informatie: Midden-Groningen@iQMakelaars.nl 0598-592395

PRACHTIG
RECREATIECHALET
Geheel energieneutraal, naar eigen
smaak in te delen en mogelijk op
iedere gewenste locatie.
Prijs op aanvraag.

Meer informatie: Midden-Groningen@iQMakelaars.nl 0598-592395

CURSUS DAY TRADEN
€475 all in

2e persoon half geld

www.robwessels.nl
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“Boeiend en leuk team”
“Super gezellig, leerzaam,
leuke groep vol humor”
“Leerzaam en gelachen”
“Een plus van €450 vandaag”
“Risico’s goed uitgelegd”
“Hoi Rob, Robbin en Adam,
ik vind jullie super kerels”
www.robwessels.nl

Rob Wessels (81)

Robbin Fokker
Rob’s rechterhand

Adam Demirkol
Daytrader en coach

010 519 21 15

Let op! U kunt snel winst boeken maar net zo snel een groot verlies lijden

