


06 - 25 120 120

Wij wensen iedereen fijne 

feestdagen en een voorspoedig 2022!

Reserveer 

makkelijk online

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

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

Wij bedanken onze klanten voor 2022 en wensen iedereen

hele fijne feestdagen en een geweldig 2023!
Van 27 december tot en met 2 januari zijn wij gesloten.

























Om de vaste lasten betaalbaar te houden 
geven we graag tips en inzicht hoe jij op energie 
en warmte kunt besparen. Het energielabel van 
jouw woning heeft invloed op de energierekening, 
maar je kunt zelf ook veel dingen doen om wat 
geld over te houden aan het einde van de maand. 
Kijk voor tips op: 

www.nijestee.nl/grip-op-energie

Grip op energie









Friesestraatweg 18

9700 AM Groningen

(050) 365 71 71

info@dehuismeesters.nl

www.dehuismeesters.nl

Je kunt ons bellen,
mailen én je kunt 24/7

terecht op onze
website. 's Ochtends

kun je ook gewoon
even binnenlopen.

We helpen je graag.

Hans Akkerman’s
OLIEBOLLENKRAAM

Geldig t/m donderdag 22 december 2022

Oliebollenkraam
AKKERMAN

Standplaats 

Zonnelaan

Ook uw adres 
voor oudjaarsdag!

Geopend van 
8.00 tot 19.00 uur

 TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON:..

€ 1.- korting op een zak

OLIEBOLLEN

 TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON:..

€ 1.- korting op een zak

KRENTENBOLLEN

✁

✁

gebrandNbakker @gebrandenbakker www.bakker-meijer.nl06 - 4316 1688

* Kerstkransjes
Roomboter .............................................................5.25

* Kerststol met écht spijs
vanaf..........................................................................................9.35

* Tulband ........................................................13.25
* Amandelkrans

vanaf..........................................................................................9.75

* Oliebollen
10 stuks................................................................................12.50

* Krentenbollen
10 stuks................................................................................13.50

* Appelflappen of Beignets
per stuk.....................................................................................2.50

Zaterdag 24 december: 9.00 - 13.00 uur
Dindsdag 27 en woensdag 28 december: gesloten

Donderdag 29 en vrijdag 30 december: 9.00 - 16.00 uur
Zaterdag 31 december: 9.00 - 14.00 uur

H.A. Kooykerplein 5,
9713 GT Groningen
Gemakkelijke bereikbaar via de

Petrus Campersingel. Parkeren voor de deur!

Kerst Oud en nieuw

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

            Vooraf bestellen + betalen  = snel en vers afhalen!

Oliebollen en stollen
ambachtelijk bereid door Bakker Meijer

haalt u bij  Gebrand en Bakker
uw lokale koffiebar en bakkerswinkel in de Oosterparkwijk

www.bakker-meijer.nl

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

Bij inlevering op 31 december

Gratis glaasje
Groninger Kwast
of WinterWarmer

Bij inlevering op 31 december

Coupon





Winkelcentrum Paddepoel
Dierenriemstraat 126
Groningen
Telefoon 050 - 577 11 01

visspecialist

Gezond voor allemaal: www.visspecialistpasel.nl

Al meer dan    uw visspecialist
in Winkelcentrum Paddepoel

50 jaar50 jaar

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

Donderdag: 09:00 - 19:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00
Zaterdag: 09:00 - 17:00

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

Visbox 1Visbox 1
• 100 gram palingfilet
• 150 gram zalmsnippers
• 150 gram Holl. garnalen
• 150 gram tonijnsalade
• 150 gram  Volendammer salade
• 150 gram makreelfilet
• 100 gram forelfilet

GourmetGourmet
• Per persoon

Gamba’s, zalm, 
tonijn, kabeljouw, witvis, tilapia.
(Inhoud kan afwijken i.v.m. dag aanbod)

SaladeSalade
• Per persoon

Zalmsalade opgemaakt met diverse soorten gerookte vis,  
waaronder: paling, gerookte zalm, claressefilet, jumbo garnalen, 
makreel, Holl. garnalen.

35,- Visbox 2Visbox 2
• 150 gram Holl. garnalen
• 150 gram makreelsalade
• 150 gram zalmsalade
• 150 gram makreel
• 200 gram gerookte palingfilet
• 200 gram dun gesneden Schotse zalm
• 1 stuk zalmmoot gerookt
• 100 gram gerookte forelfilet

45,-

9,95

9,95

Ook voor uw kerstmaaltijd 
hebben wij een groot assortiment 

aan verse vis

Vis met kerst van Pasèl dan weet u het wel


