Speciale uitgave van winkelcentrum Oostermeent
De Oostermeent wordt
omringd door diverse, gratis
parkeerterreinen. Het grootste
parkeerterrein is gelegen ter
hoogte van Oostermeent
Noord 11, 1274 SB Huizen.
Aan de Monnickskamp
bevindt zich een ruime
parkeergarage.

De vaste koopavond is
vrijdagavond.
Winkels zijn dan
geopend tot 21.00 uur.

Volg ons op Facebook

23 maart 2017

Oplage: 31.000 exemplaren
Ontwerp en opmaak:
Bootspat Spetterende Media

Editie 14

ZATERDAG 25 MAART
VAN 14.00 TOT 16.30 UUR

MET O.A. ZANGERES

MAAN

Fashion nieuws, kleding, dans, brillen,
schoenen, sieraden en Maan!
U leest het goed! Op zaterdag 25 maart zal de Oostermeent bol staan
van de laatste mode trends! De ondernemers van de Winkelcentrum
Oostermeent zullen van 14.00 uur tot 16.30 uur op het centrale plein
hun laatste modetrends en nieuwtjes tonen. De dansers van
Sport en Dansschool Rebel zullen tijdens de modeshow op de catwalk
nieuwe collecties tonen maar zullen ook een prachtige dansshow
laten zien. En als klap op de vuurpijl zal Maan een spetterend
optreden verzorgen. Maan werd in 2016 door het winnen van de
Voice of Holland. Ook stond ze 6 avonden lang bij het concert van
de Toppers in 2016. En nu dan zomaar op uw eigen winkelcentrum
Oostermeent in Huizen! De ondernemers heten u van harte welkom
op dit Fashion meets Beauty evenement.
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Tegen inlevering van deze bon

500 gram kibbeling

plus saus en
2 visslaatjes voor € 10,-

✃

(verse kabeljauw)

Geldig van 24 maart tot en met 1 april

✃

Nesil worst

Openingstijden: Dinsdag t/m donderdag
van 9:00 tot 18:00 uur, zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur
Oostermeent-Oost 60 - 1274 SN Huizen - Tel: 035 - 525 07 09

Goudse kaas

Kipfilet

Witte kaas

per bak

per kg

€ 3,99 € 3,99 € 3,49 € 3,95

DON
SHOP

Mazafati dadels Kippenpoten
per doos

10 kg

Visburger

Pangafilet

1 kg

2 zakjes

€ 1,79 € 12,49 € 2,99 € 4,99
Actie is geldig tot 31 maart.

RÜYA PLAZA

Winkelcentrum ”Oostermeent” Oostkade 46, 1274 ND Huizen
Tel. 035 - 526 66 01 Fax 035 - 526 91 82

OOSTERMEENT-NOORD 52
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Lekker... een tas
vol lekkers voor een
lekkere feestprijs!

Oostermeent Oost 3
Huizen

75

van € 12,

voor

€ 6,

50

Deze tas is alleen geldig op de openingsdag zaterdag 1 april.

Dit lekkers treft u aan in deze tas:
+/- 400 gram
Stompetoren
kaas

Zakje
chocolade
rozijnen

Huisgemaakt
Ei-Truffel
salade

Roombrie
+/- 150 gram

Knoflook
olijven
100 gram

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

€ 4,

80

€ 1,

95

€ 1,

98

€ 2,

25

€ 1,75
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DUURZAME SUPERMARKT PLUS VAN DEN HOVEN
Plus van den Hoven heeft de Plus aan de Oostermeent-Oost 62 in Huizen per 30 januari
overgenomen. Angelique en Dick van den Hoven zijn de eigenaren van Plus van den Hoven.
Ruim 15 jaar geleden zijn wij gestart met een supermarkt in de plaats Heerde op de Veluwe.
De Plus in Huizen is nu onze derde supermarkt. Dick van den Hoven gaat de supermarkt
runnen in Huizen. De andere supermarkten worden beheert door bedrijfsleiders. In totaal
heeft Plus van den Hoven 350 medewerkers in dienst. Ik wil graag zelf in Huizen elke dag in
de supermarkt aanwezig zijn. Het contact met de klanten, de medewerkers maakt het werk zo
ontzettend leuk in de supermarkt. Er gebeurd elke dag ontzettend veel in de supermarkt.
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Plus van den Hoven staat ook voor duurzaam
ondernemen. In de Plus in Huizen worden alle
artikelen met een korte houdbaarheidsdatum
in 1 koelvitrine gepresenteerd. Deze artikelen
worden met 50% korting verkocht en zijn
herkenbaar aan de rode sticker. Dit reduceert
het afval met 80% binnen onze supermarkt en
de klanten kunnen elke dag voordeel behalen.
Kortom een win/winsituatie. Daarnaast
hebben wij het biologisch assortiment met
500 artikelen uitgebreid. Het biologisch
assortiment wordt achter in de winkel voor de
slagerij gepresenteerd.

SUPPLI

T GOOI

KUNSTENAARSBENODIGDHEDEN
• schildersezels en schildersdoeken
• kwasten en penselen
• diverse verfsoorten

WELKOM TERUG
EN VEEL SUCCES!
LIFESTYLE KAAS EN
DELICATESSEN VERHUIST !

ES

A

Plus van den Hoven staat voor mooie
versafdelingen met een eigen slagerij
en bakkerij, een uitgebreid assortiment,
klantvriendelijkheid en lekkere lokale
producten. Wij zijn in Huizen er op trots op
dat wij de vleeswaren van Nico Klein en het
brood van bakkerij Kruijmer in het assortiment
hebben. De Grillworst van Nico Klein is
niet te versmaden. Zo lekker heb ik hem in
mijn leven nog nooit geproefd. En zo heeft
bakkerij Kruimer ook unieke producten als
de overbekende wikkelkoek. Die is met Pasen
weer verkrijgbaar bij ons.

• spraypaint
• kleurpotloden
• papier

Art Supplies Het Gooi - Oostermeent-Noord 196, 1274 SH Huizen
035 - 63 16 103 - info@artsupplieshetgooi.nl - www.artsupplieshetgooi.nl
Dinsdag t/m zaterdag: 10.00-17.00 uur - Vrijdag 10.00-19.00 uur

Lifestyle gaat verhuizen. Al jarenlang was Greet Geenen van Lifestyle Kaas & Delicatessen een
bekend gezicht in het straatbeeld van de Oostermeent in Huizen. Het karakteristieke winkeltje
zal op 1 april de deuren openen van een volledig nieuwe winkel op Oostermeent Oost 3.
“De nieuwe winkel zal een stuk groter zijn, onze klanten kunnen zich dus verheugen op nog
meer lekkere dingen”, aldus Greet Geenen, de ondernemer achter de winkel.
Al geruime tijd verkoopt Lifestyle Kaas &
Delicatessen Stompetoren kaas. Dit is een
uniek merk wat alleen maar in de betere
speciaalzaken te koop is. “We zijn er trots
op dat we deze kaas in huis hebben,” aldus
Greet.“Je vindt kaas met deze kwaliteit zeker
niet in een supermarkt!”
Naast Stompetoren kaas heeft Lifestyle

een uitgebreid assortiment Boerenkazen,
Buitenlandse kazen, buitenlandse
specialiteiten, vers gebrande noten,losse thee
en wijnen uit eigen import. Het assortiment
is daarnaast uitgebreid met versgebrande
koffiebonen en een groter assortiment
kwaliteits wijnen .“Loop daarom zeker eens
binnen om kennis met ons en onze producten
te maken,” aldus Greet Geenen.

Nu ‘s avonds
geopend
t/m 21.00 uur.
Plus van den Hoven | Oostermeent-Oost 62 | Huizen
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VALENTIJNSDAG 2017

Op zaterdag 11 februari was het een romantisch gebeuren op ons winkelcentrum. Overal op
het centrum rode harten ballonnen, een promo team die meer dan 900 tulpen uitdeelden, een
prachtige originele Greyhound bus waarin je binnen op de foto kon om deze vervolgens gelijk
mee te krijgen en om aan je geliefde te geven. Een geslaagde, romantische dag!
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FEESTWEEK: MAANDAG 20 MAART T/M ZATERDAG 25 MAART 2017
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ZBUESITDAAT 10 JAAR!

Elke dag kans op mooie prijzen met onze loterij
ONZE MERKEN O.A. STUDIO ANNELOES, TRAMONTANA, BIANCO, VILA, GEISHA, SAINT TROPEZ, KEY LARGO, ISAY,
ZHRILL, JUUL&BELLE, TANGO SHOES, WODEN SNEAKERS

W W W. Z U I D 7 E V E N . N L
OOSTERMEENT ZUID 7 IN HUIZEN
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Groots opgezet mode spektakel waar de
nieuwste trends op het gebied van kleding,
schoenen, tassen, haar- coiffure, sieraden
en horloges en andere zaken worden
getoond in een wervelende modeshow.

VAN DE VOORZITTER
Het jaar 2017 is alweer even bezig, desondanks een klein woordje van de voorzitter,
Anita Koning, in de 1ste Oostermeentkrant van dit jaar. 2017 wordt voor ons centrum
een jaar waar weer veel staat te gebeuren. We hebben een mooie volle agenda
gemaakt met een aantal braderieën en markten die u van ons gewend bent. Telkens
weer zullen wij proberen om deze dagen nog aantrekkelijker voor u te maken dan de
vorige edities. Aanstaande zaterdag tijdens de Fashion Day, die we nu “Beauty meets
Fashion” hebben genoemd, komt de Nederlandse zangeres Maan naar ons centrum
om voor u op te treden. Tijdens de modeshow waar de laatste modenieuwtjes getoond
zullen worden en dansschool Rebel haar dansers en danseressen laat dansen zal Maan
een spectaculair optreden verzorgen. Maar er komt meer!!! Veel meer! Ook zullen we
een Rock & Roll feest gaan organiseren, een middag waar muziek, dans, oude auto’s,
hamburgers, petty coats niet zullen ontbreken. Via social media en de kranten
houden wij u op de hoogte van onze evenementen. Dus volg ons en laat u telkens
weer verrassen. Wij, de winkeliers van Winkelcentrum Oostermeent, hopen u te
mogen verwelkomen.

‘EVERY DAY IT’S FASHIONDAY’

BIJ ARTI HAIR

Constant wordt er getraind op de nieuwste technieken en ideeën worden
uitgeprobeerd. Dit alles om steeds te blijven vernieuwen want voor ons blijft alleen
dan dit vak elke dag weer een superleuke uitdaging. Wij vieren deze fashionday met
een fashioncheque maar kom snel want deze fashionday is ook zo weer ‘away’.

5,-

Fashionday
cheque

AGENDA 2017
Hierbij treft u onze activiteiten agenda aan voor de komende periode. Wij zullen er alles aan
doen om er weer een feest van te maken. En wij hopen u daar bij te mogen ontmoeten.
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

25-03-2017
15-04-2017
23-04-2017
06-05-2017
01-07-2017
05-08-2017

Fashion Day
Lentemarkt
Koningsdag
Groei en Bloei
Rock and Roll
Zomermarkt

Zaterdag 02-09-2017 Kick Off Huizerdag
Zaterdag 23-09-2017 Herfstbraderie
Zaterdag 07-10-2017 Jeugdvisdag
Zaterdag 25-11-2017 Sint intocht
Zaterdag 16-12-2017 Kerstmarkt
Wijzigingen voorbehouden.

ANITA KONING 50 JAAR!
Afgelopen maandag 20 maart is Anita
Koning van CaRé juwelier 50 jaar geworden!
Inderdaad, je ziet het niet maar toch is het zo!
Om dit te vieren hebben we de onderstaande
actie bedacht. De actie is geldig van
20 t/m 25 maart a.s. Geldt niet op andere
aanbiedingen. Ps. Anita weet hier niets van!

KOM ANITA FELICITEREN
EN ONTVANG

20% KORTING
OP UW AANKOOP!
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PUZZEL
1

2

3

4

5

Fijn dat u de puzzel heeft opgelost! Ook u maakt kans op een heerlijke slagroom taart van bakker Tetteroo. Mail uw oplossing naar
management@winkelcentrumoostermeent.nl of breng uw oplossing bij CaRé juwelier op de Oostermeent. Wie weet, straks smult u
van een heerlijke taart!
6

7

10

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

9

11

13

14

15

16

20
24

8

17

18

21

25

30

27

31
34

19

22

26

12

23

28

Verticaal: 1 ter gelegenheid van 2 reeds 3 kort verhaal 4 voorwaarde 6 blauwwit metaal 7 waterverfschilderij 8 uitroep van
pijn 9 duivenhok 10 liefdevol 12 rangtelwoord 15 op de wijze van 16 kansspel 17 graanafval 18 pl. in Gelderland 20 deel
v.e. aanrecht 23 ontmanteling 25 doctorandus 26 diplomatenkoffer 28 met geld overhalen 29 Ned. omroep 32 lichtstraal
35 groente 37 grootmoeder 39 sneeuwschaats 40 onkreukbaar 42 liefkozen 43 streling 44 vaarwel! (Frans) 46 koraaleiland
47 bureau 49 mist 51 inwoner van Ierland 53 profeet 58 pl. in Flevoland 60 olm 62 vreemd vliegend voorwerp 63 deel v.h.
hoofd 65 intensive care 67 zijns inziens.

29

32

33

35

36

Horizontaal: 1 tweezitsfiets 5 openbare weg 10 Eskimowoning 11 vraagspel 13 naamloze vennootschap 14 stevig
verbonden 17 sip 19 Frans lidwoord 20 haarversteviger 21 wilde haver 22 amfibie 24 afgodisch 27 aandoenlijk 30 frats
31 zuil 33 Australische struisvogel 34 loopstok 36 gigant 38 uiterst dom 39 tekengerei 41 smeerbaar mengsel 44 pl. in
Duitsland 45 planeet 48 bruine verfstof 50 beroep 52 werklust 54 ontkenning 55 honderd gram 56 greppel 57 water in
Friesland 59 frats 61 holte 63 symbool voor neon 64 verbond 66 schildergerei 68 uitgeschreven filmtekst 69 kloosterling.

37

38
39

40

41

44

45

50

47

51

58

64

49

53

55
59

KLEURPLAAT

43

48

52

54
57

46

42

56

60

61

62

63

65

66

68

67

69

Leuk dat je meedoet met de kleurplaatwedstrijd.
Ook deze keer zijn er weer leuke prijzen te winnen!
Lever je kleurplaat in bij Zuid 7even of bij CaRé
juwelier en misschien win jij een leuke prijs.

© www.puzzelpro.nl
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Dierenkliniek

De Monnickskamp

Albert Heijn Oostermeent-Zuid 48
035 - 526 81 13
JUNI-MAAND VAN HET
SPANNENDE BOEK
POLITIEVERHALEN
IN BOEKEN

Nieuw

Gratis
boek* bij
een boek
OP=OP

*Koop in de maand juni voor € 12,50
aan Nederlandstalige boeken en krijg
het geschenk Grijs gebied cadeau.

Bruna Oostermeent
Oostermeent-Zuid 130
0355265090
www.onzebruna.nl

KOM TIJDENS DE
BOEKENWEEK NAAR BRUNA
OOSTERMEENT VOOR EEN

GRATIS GESCHENK!
1750

Kliniek
voor honden,
katten en
knaagdieren.
Monnickskamp 14 - Huizen

Tel : 035 - 525 02 60

De Grenzeloze
Jussi Adler-Olsen

Geopend ma t/m vrijdag 8.30 - 18.00 uur
ook ’s avonds
www.dierenkliniekdemonnickskamp.nl
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BROEKHUIZEN
SCHOENEN

LENTE KRIEBELS!
VOORJAARSVOORDEEL
Bij aankoop van iedere
€ 50,- ontvangt u een
waardebon van € 5,-.
(Geldt niet op afgeprijsde schoenen)
Deze actie is geldig van 15 maart t/m 1 april.
Geldt alleen voor het filiaal Huizen.

DAMES- HEREN- EN KINDERSCHOENEN
GABOR - RIEKER - ECCO - PIKOLINOS - TAMARIS - NERO GARDINI - CARMENS - ESPRIT - S’OLIVER - POELMAN - PANAMA JACK
BJÖRN BORG - TIMBERLAND - SKECHERS - GAASTRA - PUMA - BUGATTI - FITFLOP - BK - BRUNOTTI - FLECS - FLUCHOS
KIPLING - KANJERS - BRAQEEZ - BUNNIES - BERGSTEIN - GRI SPORT - MUSTANG - CAPRICE - JANA

OOSTERMEENT OOST 74, WINKELCENTRUM OOSTERMEENT, HUIZEN

WWW.BROEKHUIZEN-SCHOENEN.NL

Fashion uty
Kippie Huizen
meets bea
Grill- en Maaltijdenwinkel
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Zuid 5
KippieOostermeent
Huizen
1274 ST Huizen

Grill- en Maaltijdenwinkel
Telefoon: 035-5256911
Oostermeent
Zuid 5
www.kippie.nl
1274 ST Huizen
Telefoon: 035-5256911
www.kippie.nl

Actie van de week:
Actie
de week:
600
gramvan
Chinese
bami +
4600
stokken
kipsaté
gram Chinese bami +
4 stokken kipsaté
Samen

95
€8,
Samen
€8,95

Partyschotel
Met 30 verschillende kiphapjes
Partyschotel
Opwarmen
in de magnetron
Met
30 verschillende
kiphapjes
Bestel
op www.kippie.nl!
Opwarmen in de magnetron
Bestel op www.kippie.nl!
Iets te vieren? Bestel een Kippiepan!
Neem voor meer informatie een kijkje op www.kippie.nl
Iets te vieren? Bestel een Kippiepan!

