


Dierenriemstraat 112 in Groningen

HAAR EN HUIDVERZORGING
VOOR JONG EN OUD!

Fijne sfeer, aandacht en vakmanschap!

Maak een afspraak via onze site

www.HairBeauty-Salon.nl
of even bellen naar 050 571 1607

Christelijke Woningstichting Patrimonium is een eigenzinnige, nuchtere, actieve corporatie 
in de stad Groningen, die midden tussen haar huurders staat. Christelijke Woningstichting 
Patrimonium staat voor goed wonen. Al meer dan honderd jaar realiseren, beheren en verhuren 
we woningen in de stad Groningen. U vindt onze 6700 woningen verspreid over de hele stad. 
We werken op integere, transparante en klantgerichte wijze samen met aandacht voor mens en 
maatschappij. In verband met het intern doorstromen van een collega zoeken wij een:

Doel en inhoud van de functie
Als technisch servicemedewerker los je klachten van onze huurders op en voer je reparatieverzoeken uit  
in verschillende technische disciplines. De diverse opdrachten voer je tijdig en kwalitatief goed uit.  
Een tevreden huurder is je doel. Je bent de ogen en oren in de wijk en zorgt ervoor dat de signalen  
intern op de juiste plek terecht komen. 

Kerntaken
 • Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig oplossen van klachten en reparatieverzoeken in  

verschillende aanverwante technische disciplines (timmer-, loodgieter- en installatiewerkzaamheden). 
 • Je signaleert en rapporteert toekomstig onderhoud, gebreken en afwijkende leefsituaties in de wijk.
 • Je voert de nodige onderhoudswerkzaamheden uit bij de mutatie van de woning.
 • Je zorgt ervoor dat de voorraad in de bedrijfsauto op orde is en je houdt je gereedschap, materialen  

en bedrijfsauto in goede staat. 
 • Je geeft tijdig opdrachten voor bestellingen in de werkplaats door.
 • Je legt verantwoording af aan de teamleider technisch service onderhoud.
 • Je bent een goede en geduldige leermeester voor onze leerlingen.

Competenties/Profiel
 • Je beschikt over een vakgerichte opleiding op (v)mbo-niveau en je bent bereid om je verder  

te ontwikkelen.
 • Je hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met het afhandelen van technische reparatie-verzoeken. 

Kennis en ervaring met loodgieterswerkzaamheden is een pré.
 • Je hebt kennis van en ervaring met klantvragen.
 • Je bent collegiaal en kunt goed samenwerken.
 • Je werkt klantgericht, integer en bent communicatief sterk.
 • Je hebt aandacht voor mens en maatschappij.
 • Je kunt goed luisteren, gaat met bewoners in overleg en je kunt je aanpassen aan verschillende situaties.

Aanstelling
De functie is ingeschaald in schaal E (minimaal € 2551,- en maximaal € 3036,-). De CAO Woondiensten is van 
toepassing. Het betreft een functie voor 32-36 uur per week. In eerste instantie voor de duur van 1 jaar, met 
kans op een contract voor onbepaalde tijd. Patrimonium hecht veel aandacht aan de scholing en ontwikke-
ling van haar medewerkers en biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Informatie
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Henk van Guldener,  
Teamleider technisch service onderhoud, telefoonnummer 050-5299937. 

Sollicitatie
Is je belangstelling gewekt en beschik je over de gevraagde competenties en respecteer je de  
christelijke identiteit? Stuur dan je motivatie en Curriculum Vitae vóór 24 december 2021 naar  
secretariaat@patrimonium-groningen.nl. 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Technisch servicemedewerker
32-36 uur per week

Ook voordelig adverteren
in de wijkkrant

van 19 januari ?
Bel 0595-437777 of 

mail naar kranterij@noordpers.nl  

Huis-aan-huis wijkkrant in Selwerd en PaddepoelHuis-aan-huis wijkkrant in Selwerd en Paddepoel
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ZA. 21 & ZO. 29 SEPTEMBER
Kom GRATIS proeven en extra feestelijk winkelen

“PADDEPOEL SLAAT DOOR!”\
OVERZICHTELIJK WINKELEN

OVERZICHTELIJK WINKELEN
elke dag nieuwe prijzen

geen lampionnen, wel blije kinderen

 Op zoek naar onvergetelijke cadeaus, 
 decoraties, lekkernijen en outfi ts? 
 Je vindt het allemaal onder 1 dak! 

 Op zoek naar onvergetelijke cadeaus,                    
 decoraties, lekkernijen en outfi ts?     
 Je vindt het allemaal onder 1 dak!    

 Op zoek naar onvergetelijke cadeaus,               
 decoraties, lekkernijen en outfi ts?   
 Je vindt het allemaal onder 1 dak!    

 Op zoek naar onvergetelijke cadeaus, 
 decoraties, maaltijden en outfi ts? 
 Je vindt het allemaal onder 1 dak! 

 Shop voor minimaal €10,– en maak     
 de hele maand elke dag kans op een 

 van de 125 gevarieerde prijzen!   

Mede mogelijk gemaakt door:

D-reizen • Kremer • Albert Heijn • Vodafone • Phonehouse • Bakker Bart • Domino’s • Barista • Primera • 
Lubbers • Pasel • Norah • Brainwash • Onnes Hairstyling • SNS • Top 1 Toys • Jamin • Paddepoel fi etsen 
• Grillhuis • Hans Anders • MS mode • Univé • EyeWish • Xenos • Kruidvat • Takko • Slagerij Oosterhof • 
Mitra • Pets Place • Bakkerij van Esch • NewYork Pizza • Subway • BP tankstation • HEMA • Specsavers

Bekijk de actievoorwaarden en een overzicht van alle prijzen 
op de actielocatie of op onze site. Promotiemateriaal kan 
afwijken van het echte product.

OVERZICHTELIJK DECEMBERSHOPPEN

 Bij een aankoop vanaf slechts 10,–     
 ontvang jij een unieke scankaart. 

 Hiermee maak jij kans op een van de     
 meer dan 3.800 gevarieerde prijzen!   

ZA. 21 & ZO. 29 SEPTEMBER
Kom GRATIS proeven en extra feestelijk winkelen

“PADDEPOEL SLAAT DOOR!”\

OVERZICHTELIJK WINKELEN

OVERZICHTELIJK WINKELEN
elke dag nieuwe prijzen

geen lampionnen, wel blije kinderen

 Op zoek naar onvergetelijke cadeaus, 
 decoraties, lekkernijen en outfi ts? 
 Je vindt het allemaal onder 1 dak! 

 Op zoek naar onvergetelijke cadeaus,                    
 decoraties, lekkernijen en outfi ts?     
 Je vindt het allemaal onder 1 dak!    

 Op zoek naar onvergetelijke cadeaus,               
 decoraties, lekkernijen en outfi ts?   
 Je vindt het allemaal onder 1 dak!    

 Op zoek naar onvergetelijke cadeaus, 
 decoraties, maaltijden en outfi ts? 
 Je vindt het allemaal onder 1 dak! 

 Shop voor minimaal €10,– en maak     
 de hele maand elke dag kans op een 

 van de 125 gevarieerde prijzen!   

Mede mogelijk gemaakt door:

D-reizen • Kremer • Albert Heijn • Vodafone • Phonehouse • Bakker Bart • Domino’s • Barista • Primera • 
Lubbers • Pasel • Norah • Brainwash • Onnes Hairstyling • SNS • Top 1 Toys • Jamin • Paddepoel fi etsen 
• Grillhuis • Hans Anders • MS mode • Univé • EyeWish • Xenos • Kruidvat • Takko • Slagerij Oosterhof • 
Mitra • Pets Place • Bakkerij van Esch • NewYork Pizza • Subway • BP tankstation • HEMA • Specsavers

Bekijk de actievoorwaarden en een overzicht van alle prijzen 
op de actielocatie of op onze site. Promotiemateriaal kan 
afwijken van het echte product.

OVERZICHTELIJK DECEMBERSHOPPEN

 Bij een aankoop vanaf slechts 10,–     
 ontvang jij een unieke scankaart. 

 Hiermee maak jij kans op een van de     
 meer dan 3.800 gevarieerde prijzen!   

ZA. 21 & ZO. 29 SEPTEMBER
Kom GRATIS proeven en extra feestelijk winkelen

“PADDEPOEL SLAAT DOOR!”\

OVERZICHTELIJK WINKELEN

OVERZICHTELIJK WINKELEN
elke dag nieuwe prijzen

geen lampionnen, wel blije kinderen

 Op zoek naar onvergetelijke cadeaus, 
 decoraties, lekkernijen en outfi ts? 
 Je vindt het allemaal onder 1 dak! 

 Op zoek naar onvergetelijke cadeaus,                    
 decoraties, lekkernijen en outfi ts?     
 Je vindt het allemaal onder 1 dak!    

 Op zoek naar onvergetelijke cadeaus,               
 decoraties, lekkernijen en outfi ts?   
 Je vindt het allemaal onder 1 dak!    

 Op zoek naar onvergetelijke cadeaus, 
 decoraties, maaltijden en outfi ts? 
 Je vindt het allemaal onder 1 dak! 

 Shop voor minimaal €10,– en maak     
 de hele maand elke dag kans op een 

 van de 125 gevarieerde prijzen!   

Mede mogelijk gemaakt door:

D-reizen • Kremer • Albert Heijn • Vodafone • Phonehouse • Bakker Bart • Domino’s • Barista • Primera • 
Lubbers • Pasel • Norah • Brainwash • Onnes Hairstyling • SNS • Top 1 Toys • Jamin • Paddepoel fi etsen 
• Grillhuis • Hans Anders • MS mode • Univé • EyeWish • Xenos • Kruidvat • Takko • Slagerij Oosterhof • 
Mitra • Pets Place • Bakkerij van Esch • NewYork Pizza • Subway • BP tankstation • HEMA • Specsavers

Bekijk de actievoorwaarden en een overzicht van alle prijzen 
op de actielocatie of op onze site. Promotiemateriaal kan 
afwijken van het echte product.

OVERZICHTELIJK DECEMBERSHOPPEN

 Bij een aankoop vanaf slechts 10,–     
 ontvang jij een unieke scankaart. 

 Hiermee maak jij kans op een van de     
 meer dan 3.800 gevarieerde prijzen!   

paddepoel.nl
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KOOPZONDAG 

19 DECEMBER VAN 12.00 -17.00 UUR

1 e en 2 e kerstdag gesloten

Parkeer 1,5 uur gratis op P1 en P2
Volg ons online



In verband met de corona maatregelen is er voorlopig GEEN  
inloopspreekuur op donderdag van 15.30 uur tot 17.30. 

U kunt ons wel bellen voor een gratis adviesgesprek.

GELDIG T/M DONDERDAG 23 DECEMBER 2021

Naast droogwaren 
uit verschillende 
keukens zoals:
    Marokkaans
    Turks
    Surinaams
    Indonesisch
    Perzisch
    Indiaas/
        Pakistaans
    Aziatisch
    Balkan
    Russisch
    Iranees
    Afrikaans
vindt u bij ons 
dagelijks:
    Vers brood
    Diverse groenten
    Fruit
    Alle soorten 
        kruiden

Eikenlaan 45, Winkelplein Selwerd

KERSTAANBIEDINGEN:
Hele kalkoen ..........................................................................................................................kilo e 6,98
Kalkoen dijfilet ...............................................................................................................kilo e 5,95
Kalkoen drumsticks ...................................................................................kilo e 4,95
Kalfsrollade .................................................................................................................................kilo e 11,98
Kiprollade ...........................................................................................................................................kilo e 7,50
Kalkoenrollade ...............................................................................................................kilo e 7,50

Kom en ontdek nog veel meer !
Dagelijks verse groenten, fruit, kruiden, turks brood
BEZOEK ONZE WINKEL VOOR MEER AANBIEDINGEN
Breed assortiment producten uit wereldkeukens
OPEN: Maandag t/m vrijdag 09.00 - 19.00 uur
            Zaterdag tot 18.00 uur

Deze acties gelden
zolang de voorraad strekt.

BESTEL NU UW KALKOEN OF ROLLADE VOOR DE KERST!









WIJK-ENERGIECOACH 
(participatiebaan)

Steeds meer mensen gaan aan de slag met het verduurzamen van hun 
woning. De grote vraag is: hoe maak je je huis duurzaam en groen? 
 
Wat verwachten we van jou? 
Van een wijk-energiecoach verwachten we dat hij/zij minimaal vier 
dagdelen per week beschikbaar is voor huisbezoeken. Met het team 
van energiecoaches stellen we samen het rooster vast. We bieden elke 
startende wijk-energiecoach ook een basistraining, die je volgt om 
nieuwe kennis op te doen en kennis te delen. Bovenal vinden we het 
belangrijk dat we een gezellige en leerzame groep met elkaar vormen! 
 
Wat kun je van ons verwachten? 
Natuurlijk laten we je niet zwemmen in het grote gebied van 
de verduurzaming van woningen. Vooraf doe je mee met de 
basistraining tot wijk-energiecoach. In de training leer je meer over 
energiebesparende maatregelen en andere vaardigheden die je 
nodig hebt als energiecoach. 
Ook in andere wijken van Groningen gaan energiecoaches aan de 
slag. Je wordt dus onderdeel van een stedelijk netwerk van mensen en 
bedrijven die actief zijn in de energiesector. 
 
Voor vragen of om te reageren op deze vacature kun je contact 
opnemen met Karin Brinkhuizen (06-40383630). Dat kan ook via 
de e-mail: kbrinkhuizen@gmail.com. 
 
 
 

GASTOUDERS/
PEDAGOGISCH 
MEDEWERKERS
 
Word jij enthousiast van het werken met kinderen, ben je creatief en 
gemotiveerd?  
Wij zoeken Gastouders vanuit eigen woning en Gastouders aan 
huis. Daarnaast zoeken wij Pedagogisch medewerkers voor diverse 
kinderopvang locaties in de stad Groningen.

Gastouder
De Gastouder draagt zorg voor de opvang en verzorging van de 
kinderen en alle huishoudelijke taken die voortvloeien uit deze opvang 
en verzorging. Het betreft alleen taken die betrekking hebben op de 
opvang van de kinderen.

Pedagogisch medewerker
De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor het begeleiden 
en verzorgen van kinderen van 0 tot 4 jaar op de kinderopvang. 
Daarnaast worden de contacten onderhouden met ouders of 
verzorgers.

Wat voor kandidaat wordt gezocht?
• In het bezit van een passend diploma (Gastouder: minimaal MBO 2    
   Helpende zorg & welzijn en Pedagogisch medewerker: minimaal   
   MBO 3 Pedagogisch medewerker kinderopvang)
• Affiniteit met de zorg voor kinderen
• Bereidheid om flexibel te kunnen werken Sociaal, betrokken en   
   communicatief vaardig

Voor meer informatie of interesse kun je contact opnemen met 
Brenda via breda.schurer@groningen.nl.  

 

ALLROUND ASSISTENT 
(OFFICE MANAGER)
 
Deeltijd loondienstverband, uren in per week in overleg.
Warmtestad is een duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen 
en Waterbedrijf Groningen. Warmtestad is bezig met de aanleg 
van een warmtenet in het noordwesten van Groningen (Zernike, 
Paddepoel, Selwerd,Vinkhuizen). De afdeling projecten zoekt een 
allround assistent. Deze assistent zal vooral bijdragen aan het borgen 
van kennis en verwerken van administratieve processen.
Je bent bij voorkeur ook meerdere dagen/week fysiek aanwezig op 
het veldkantoor om de project medewerkers te ondersteunen.  
 
Taken:
• Ondersteuning implementatie vernieuwde werkmethodiek(en);
• Ondersteuning bij administratieve processen;
• Ondersteuning bij planning;
• Ondersteuning opzetten/beheren Tekenkamer;
• Ondersteuning bij inrichten/beheren Materialen opslag;
• Ondersteuning bij opzetten/beheren Projectendashboard en   
   projectenrapportages;
• Incidenteel notuleren bij (bouw)vergaderingen;
• Ondersteuning afdelingshoofd bij HR zaken.
 
Heb je belangstelling? Dan komen we graag met je in contact.
Info: Haaije Koenders. Tel: 06-36493169 
E-mail: haaije@sunnyselwerd.nl
www.warmtestad.nl

Hoi,
Ik ben Janneke van Nierop. Op maandag- en donderdagochtend 
geef ik Nederlandse les aan anderstaligen in het Wijkbedrijf. Ook 
geef ik les in Vinkhuizen op het Noorderpoort College aan de 
Diamantlaan. Deze lessen zijn voor beginners (Wijkbedrijf) en voor 
gevorderden (Vinkhuizen).  

Naast mijn baan als docent NT2 (Nederlands als tweede taal) ben 
ik ook actief als taalhuiscoördinator in de wijken Selwerd, De Wijert 
en Ten boer. Elke dinsdagmorgen is er inloopspreekuur in de 
bibliotheek in Selwerd van 10:00 uur tot 12:00 uur. Mensen die graag 
ondersteuning wensen bij het leren van de Nederlandse taal kunnen 
naar het spreekuur komen of een afspraak maken. Dan ga ik in 
gesprek om de leerbehoefte te achterhalen. Ik verwijs mensen door 
naar het Noorderpoort of het Alfa College of  ik zoek een geschikte 
taalvrijwilliger. Daarnaast zijn er op dinsdagmorgen van 9:00 uur tot 
10:30 Nederlandse lessen in de bibliotheek. Op dinsdagmiddag van 
13:00 tot 14:00 uur is er spreekuur in de bibliotheek in De Wijert. En 
op donderdagmiddag van 14:00 tot 15:00 uur is er inloopspreekuur 
in Ten Boer. Ook vrijwilligers zijn van harte welkom.  

In de bibliotheken en in het Wijkbedrijf liggen flyers met mijn 
gegevens. Wees welkom!
 
Janneke van Nierop

Interview

Meedoen in Sunny Selwerd



In het bijna afgelopen jaar hebben 
we veel geleerd over de noodzaak 
van duurzaamheid. De gevolgen 
van klimaatverandering hebben we 
kunnen zien via overstromingen 
in Limburg, België en Duitsland, 
hevige bosbranden in Zuid-Europa en 
recordtemperaturen elders in de wereld. 
De prijzen van fossiele brandstoffen 
zijn tot recordhoogte gestegen. We 
weten hierdoor inmiddels dat duurzame 
energie niet alleen schoner is, maar ook 
steeds beter voor de portemonnee.

Paddepoel Energiek staat midden in 
de duurzaamheidtransitie. We zijn 
betrokken bij het traject Buurtwarmte. 
We helpen bewoners bij het nemen 
van beslissingen over isolatie, 
zonnepanelen of andere technieken. 
Hiervoor hebben we energiecoaches die 
graag bij u langskomen om oplossingen 
op uw thuissituatie af te stemmen.

Berna, onze nieuwe energiecoach
Eerder stelden we aan u voor onze 
nieuwe energiecoach Berna Holleboom. 
Graag vertelt ze iets over zichzelf:

“Mijn naam is Berna Holleboom. Ik 
woon, samen met mijn man Nico, 
nu zo’n 5 jaar met veel plezier in 
Paddepoel. Ik vind het leuk om iets 
te doen in en voor de wijk waarin ik 
woon. Ik zag in de Nummer 1 een 
oproep van Paddepoel Energiek 
voor energiecoaches. Ik ben vanuit 
mijn werk (bouwbegeleider in het 
aardbevingsgebied) veel bezig met 
duurzaamheid en gasloos bouwen. 
Ook thuis probeer ik bewust met 
energie om te gaan. Kortom, ik heb 
me meteen aangemeld en ik ben me 
nu, na een gedegen opleiding en met 
een zeer ervaren energiecoach, aan het 
inwerken. Wellicht (led, natuurlijk) zien 
we elkaar in de wijk!”

Voor het maken van een afspraak  
met Berna of de andere energie- 
coaches stuurt u een e-mail naar  
info@PaddepoelEnergiek.nl of belt u 
naar 06 37421816. Zelf energiecoach 
worden? Voel u vrij om hierover meer 
informatie te vragen.

Subsidiemogelijkheden
Een van de onderwerpen waar de 
energiecoaches u meer over kunnen 

vertellen is subsidies. Er zijn diverse 
‘potjes’ waar u gebruik van kunt 
maken bij duurzame investeringen. 
Geïnteresseerd?  
Vraag het onze energiecoaches  
(info@PaddepoelEnergiek.nl).

Bestuur en energiecoaches Bestuur en energiecoaches 
van Paddepoel Energiek van Paddepoel Energiek 
wensen u een fijne kerst wensen u een fijne kerst 

en een goed 2022!en een goed 2022!

Energiek richting 2022

Paddepoel Energie en Grunneger power met koffiekar tijdens Duurzame Burendag

 

WERKEN ALS 
HUISHOUDELIJK HULP IN 

DE THUISZORG? 
W I J  H E B B E N  V A C A T U R E S !  

 - Wil jij bij mensen thuis 
ondersteuning bieden in de 
huishouding? 

- Ben jij communicatief vaardig? 
- Ben jij parttime beschikbaar? 
- Zoek je afwisseling en plezier in je 

werk? 

- Kun je zelfstandig werken? 

- Ervaring is niet nodig! 
 

Meer informatie? Neem contact op Gonul, Adviseur Werving & Selectie van  
gemeente Groningen via: 

gonul.yagmur@groningen.nl  
 

 
Stukadoor  
 worden in 12 weken

met baangarantie!

Werk jij graag met je handen?
En zie je het liefst direct resultaat?
Dan is deze opleiding écht iets voor jou! 

Werk- en leertraject

Start: 7 februari 2022

Locatie: Groningen
Geef je op via:  
info@leerbouwen.nl  
of neem contact op met je coach







 Groningen, Dierenriemstraat 106 

 SNS 
Groningen 
   Wenst je fi jne 
   feestdagen en 
   een gelukkig 
   2022 

Vertel ons wat je jouw buur wenst voor 2022 en waarom. Wie weet 
kunnen we jouw wens uit laten komen...  

*Deadline is 19 december. Alleen huurders van Nijestee kunnen meedoen. 

www.nijestee.nl/kerstwens

Heb jij een warme kerstwens voor je buur?

Buurtrestaurant Buurtrestaurant 

Buurten bij Bernlef Buurten bij Bernlef 

wenst u wenst u 

prettige kerstdagen prettige kerstdagen 

en een en een 

glansrijk 2022 toeglansrijk 2022 toe





   

MET GRATIS FIETSTAS!

“Das E-bike Original“
- Duits topmerk
- 4 jaar accugarantie
- 30 jaar frame garantie

VANAF

€ 2499.-

Victoria E-bikes
VANAF

€ 1999.-

REPARATIE VAN ALLE MERKEN, ‘S OCHTENDS GEBRACHT, ‘S MIDDAGS KLAAR!

Wij wensen u fijne Kerstdagen 
en een gelukkig 2022 !

Geef uw fiets een 

WINTERBEURT
nu slechts € 35,-

(elektrische fietsen € 45,-)

   

MET GRATIS FIETSTAS!

“Das E-bike Original“
- Duits topmerk
- 4 jaar accugarantie
- 30 jaar frame garantie

VANAF

€ 2499.-

Victoria E-bikes
VANAF

€ 1999.-
We verkopen sinds kort weer MERIDA FIETSEN.  

Een prachtig A-merk voor een scherpe prijs.

Speciale aanbieding: 
AXA Defender
ringslot met insteekkabel 

van € 53,- voor € 40,-
Alleen voor lezers van de Wijkkrant.









visspecialist

Een kleine greep uit ons assortiment    Heeft u andere wensen? Laat het ons weten!

Bestel nu vast
voor de feestdagen!

Openingstijden: Maandag: 11:00 - 18:00
Dinsdag: 09:00 - 18:00
Woensdag: 09:00 - 18:00

Donderdag: 09:00 - 18:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00
Zaterdag: 09:00 - 17:00

Zondag: gesloten
1e + 2e Kerstdag gesloten
Nieuwjaarsdag gesloten

Winkelcentrum Paddepoel  |  Dierenriemstraat 126  |  9742 AK  |  Groningen  |  050 - 577 1101
info@visspecialistpasel.nl  |  www. visspecialistpasel.nl

Voorkom
teleurstellen

en bestel zeker
dit jaar op tijd!

Bestellen kan in de winkel,
per telefoon of via

info@visspecialistpasel.nl

Heerlijke schotels en salades voor heerlijke feestdagen!

Vissalade met diverse ambachtelijke 
gerookte vis. Per persoon .....................................................t 8.95
Visgourmet diverse soorten vis gemarineerd 
voor op de gourmet. Per persoon .......................................t 8.95
Visbuffet luxe ambachtelijke gerookte vis 
op schaal. Per persoon ........................................................t 10.95
Schepsalades voor op toast of stokbrood. Huisgemaakt

Tonijnsalade 100 gram ............................................................t 2.95
Gerookte zalm salades ...........................................................t 3.95
Makreel salade ..........................................................................t 2.95
Garnaal knoflook ....................................................................t 3.50
Feest salade met diverse soorten vis en garnalen .........t 3.25

Bakje makreel filet t 3.75

Mosselen (per kilo) t 5.95

Coquille (per 100 gram) t 3.95

Gerookte Heilbot (per 100 gram) t 5.95

Steurgarnalen (per 100 gram) t 1.45

Hollandse garnalen (per 100 gram) t 4.95


