


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.H.L.M. van Weering
R. van Weering-Oosting
M.S. Dollekamp
R. Ottevanger
E. Winter
E. Reinders

Probeer nu 
5 maaltijden 
voor slechts 
€ 19,95!

Speciaal voor u

Bij apetito willen we u laten genieten van gemak… 
en kiest u uit 150 vriesverse maaltijden! 5 van deze 
maaltijden kunt u nu proberen in een proefpakket 
voor slechts € 19,95. Gratis aan huis bezorgd en 
zonder verdere verplichtingen. 
Bovendien ontvangt u nu 12 
ijsdesserts t.w.v. € 12,29 gratis!

Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket 
of bel 0800 - 023 29 75 (gratis), vermeld 
actiecode 108-SCD0322 en maak uw 
keuze uit 4 proefpakketten. Eet smakelijk!

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2022. 
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Nu 12 
ijsdesserts

gratis!









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

Alle type huurauto’s bij jou in de buurt!

Reserveer

makkelijk online

Toyota Aygo 

dagprijs €35,= incl. BTW

Thuiszorg Comfort levert:
• Zorg en ondersteuning vanuit de WMO 

(huishoudelijke hulp en begeleiding)

• De zorgverzekeringswet (verpleging en verzorging)

• Vanuit de WLZ (langdurige zorg thuis) 

Thuiszorg Comfort zoekt
nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u mailen naar mevrouw 
D. Peppenster: d.peppenster@actiefzorg.nl. Sluitingsdatum: 21 april.

Contactgegevens voor (vragen over) zorg:
Beethovenlaan 1, 9722 KJ Groningen

Tel: 050 - 503 2553
Email: info@thuiszorgcomfort.nl

Ook voordelig 
adverteren in

Bel Jan-Jaap Bakker: 0595 - 437 777

Of mail naar kranterij@noordpers.nl

















Wil je ook meer groen om je woning? Wil je 

een hek vervangen door een heg? Of minder  

tegels in je tuin? Wist je dat je bij de gemeente  

Groningen hiervoor de subsidie klimaat kunt 

aanvragen? Dien je aanvraag voor 1 mei in via  

www.gemeente.groningen.nl. 

www.nijestee.nl/meergroen

Meer groen? Gewoon doen!






