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The 1:1 Diet met
    Geralda Veenhuizen

06 50 59 25 54
geralda77@live.nl
Het 1 op 1 Dieet in 
Groningen

Geralda Veenhuizen

Wil jij deze zomer weer kunnen genieten 

van de zon en vol zelfvertrouwen je zomer-

kleding kunnen dragen? Begin dan nu!

Slank  de
    zomerin!
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VACATURE

Technisch servicemedewerker 
(32-36 uur per week)

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.

Meer informatie
Kijk op www.patrimonium-groningen.nl of neem contact op met Henk van Guldener, 
teamleider technisch service onderhoud, telefoonnummer 06-23979571.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Dagvers ambachtelijk brood van Bakker Meijer
haalt u bij Gebrand en Bakker , uw lokale koffiebar en

bakkerswinkel in de Oosterparkwijk

Gezellige plek Waar en wanneer?Assortiment
Wij hebben een vast assortiment gesneden hele 
broden zoals:
• Vikorn • Waldkorn • Spelt
• Maïs • Roggebrood
Kom langs of reserveer!

Alle overige broden, bolletjes en bakkers banket 
zijn gemakkelijk te bestellen per telefoon, whatsapp 
of social media. Bericht u ons voor 16:30, dan ligt 
het de volgende dag vanaf 8.30 klaar.

Kijk voor het volledige assortiment op:
www.bakker-meijer.nl.

Gebrand en Bakker is een gezellige 
plek in de buurt waar u naast het halen van 
dagvers bakkersbrood, ook heerlijk, 
lokaal en duurzaam kan genieten van smaakvolle 
koffie, thee en taartjes uit de stad 
en ommeland. We gebruiken hiervoor zo 
veel mogelijk lokale en of biologische producten 
en serveren ook een klein ontbijt of lunch (vers 
gebakken zoete broodjes, yoghurt met huisge-
maakte granola, tosti, soep).
Ook om mee te nemen!

H.A. Kooykerplein 5,
Groningen

Di - Vr 8.30-16.30, Za 9-16.30
Gemakkelijk bereikbaar via de Petrus 
Campersingel, parkeren voor de deur.

@gebrandenbakker

gebrandNbakker

06 - 4316 1688

Coupon

*max 1 coupon per persoon, geldig t/m 3 september 2022

Bij aanschaf van een brood en
inlevering van deze bon

de 2de kop
koffie of thee gratis!







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





Heb je een vraag aan ons? We zijn bereikbaar van  Heb je een vraag aan ons? We zijn bereikbaar van  

maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur  maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur  

via:via:

• • whatsapp: 06 - 12 35 85 14whatsapp: 06 - 12 35 85 14

• • e-mail: info@nijestee.nle-mail: info@nijestee.nl

• • telefoon: (050) - 853 35 33telefoon: (050) - 853 35 33

Voor Voor spoedreparatiesspoedreparaties kun je ons  kun je ons 24 uur  per dag 24 uur  per dag bellen bellen 

via (050) 853 35 33.via (050) 853 35 33.

www.nijestee.nl/contact

We helpen je graag!


