


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.

Wij wensen iedereen fijne 

feestdagen en een voorspoedig 2022!

Reserveer 

makkelijk online













Mark en Joep

gebrandNbakker

@gebrandenbakker www.bakker-meijer.nl

06 - 4316 1688

vanaf

vanaf

vanaf

10 stuks

slechts

* Hele broden 
(o.a. Fijn volkoren, Vikorn, Waldkorn, Meijers Goud) ...................2.85

* Ontbijt/Lunchdeal 
(koffie/thee/cappuccino, croissant, jam of kaas, 

yoghurt + granola en krentjebrij) ....................................................10.00

* Kerstkransen  .............................9.50

* Kerststollen  ....................................8.75

* Oliebollen  ......................................................11.00

Dé plek dichtbij voor goede koffie, thee, een heerlijk 

stukje taart en koeken uit de buurt. Daarnaast hét 

verkooppunt van het ambachtelijk brood en andere 

(kerst)specialiteiten van Bakker Meijer, in de Ooster-

parkwijk.

Kom ook in december gezellig bij ons langs voor een 

cappuccino en een worteltaart, of neem je koffie met 

een warm kaneelbroodje mee naar huis. Geniet van 

fijne thee en Groninger koek, of ontbijt met een crois-

sant, huisgemaakte granola en een glaasje krentjebrij.

Iedere ochtend op dinsdag t/m zaterdag ligt er vers 

brood voor je klaar. Wil je brood bestellen of ben je 

op zoek naar een specifiek brood of lekkernij? Geef 

dit door aan de bar, of stuur ons een whatsapp vóór 

16:30 en de bestelling ligt de volgende dag vanaf 

09.00 voor je klaar.

In deze feestmaand hebben we ook een aantal leuke 

specials! Onder andere zelfgemaakte warme chocola-

demelk, pumpkin spice latte, kerststollen en-kransen 

en met oud & nieuw uiteraard oliebollen!

Je bent van harte welkom in onze gezellige zaak! 

Alleen even een frisse neus halen of liever thuis 

genieten? Geen probleem, al onze producten kunnen 

ook ‘to go’. Tot vaak!

Gebrand en BakkerKen jeKen je
al?al?

H.A. Kooykerplein 5, 9713 GT Groningen

Voor fietswaardig vakmanschap
Bij Herman van der Meulen bent u van harte welkom voor uw:

• nieuwe fietsen
• gebruikte fietsen

• onderdelen
• reparaties

Onze openingstijden vindt u op www.hermanvandermeulen.nl

Voldoende elektrische fietsen beschikbaar!

Batavus-Gazelle-Koga-Socibike-Sparta-Union-Ridley

Ook voordelig 
adverteren in

Bel Jan-Jaap Bakker: 0595 - 437 777

Of mail naar kranterij@noordpers.nl

De volgende krant is op 17 februari









H.L.M. van Weering
R. van Weering-Oosting
M.S. Dollekamp
R. Ottevanger
E. Winter
E. Reinders
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De medewerkers van Service Apotheek Hanzeplein wensen u 
fijne feestdagen en alvast een goede jaarwisseling!  

 

www.hanzeplein.nl   050 – 311 50 20 

Openingstijden 
Maandag   8.00 – 20.00 
Dinsdag  8.00 – 20.00 
Woensdag  8.00 – 20.00 
Donderdag 8.00 – 20.00 
Vrijdag  8.00 – 20.00 
Zaterdag  9.00 – 17.30 
Zondag         12.00 – 17.00 









www.nijestee.nl/reparatieverzoek

We helpen je graag!
Bij spoedreparaties in het weekend, 

op feestdagen en doordeweeks na 17.00 

uur zijn wij ook bereikbaar voor onze  

bewoners. Heb je jezelf buitengesloten? Is 

er een gas- of waterlekkage in je woning? 

Bel ons op (050) 853 35 33. 


