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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.

Volg ons op Facebook

Op zaterdag 16 december is er weer de jaarlijkse Kerstmarkt. Dit jaar een nog grotere tent op het plein met daarin een 

heel aantal kramen met mooie kerst aanbiedingen. Maar ook een podium waar 2 zangkoren uit Huizen, Suprise 

en Vergeet je verdriet, hun repertoire aan u laten horen. Ook Henry komt met zijn piano zijn muziek spelen en 

zorgt voor een gezellig samen zijn! Natuurlijk ook dit jaar de levende dierenstal waar je de beesten mag aaien 

en misschien wel een wortel mag geven! In de straatjes staan diverse tenten opgesteld diverse soorten oude 

ambachten laten zien! Natuurlijk ook lekker eten bij de diverse kramen in de tent maar ook op het centrum. 

Een heerlijk kopje vers gezette ko�  e? Een lekker visje? Heerlijke po� ertjes of Vlaamse frieten? Of kom je voor leuke 

cadeau’s? Natuurlijk staat de tent vol met kramen die allerlei leuke presentjes hebben klaar gelegd maar vergeet ook de 

winkels niet waar mooie aanbiedingen liggen. Ook een stand met de nieuwe woongroep uit Huizen, 

de Huizer-Maatjes! Kom eens kijken naar hun mooie ideeën en natuurlijk ook naar de zelf gemaakte artikelen 

die ze te koop aanbieden voor hun goede doel.

En natuurlijk komt de Kerstman langs op de Kerstmarkt! Vanaf een uur of 12 maakt hij zijn opwachting en 

kun je zelfs met hem op de foto! Dit kan ook op de extra gezellige koopavond op vrijdag 22 december! 

En dan is het zomaar weer Kerst. Kerst 2017. Voor je het 

weet is het jaar weer voorbij, Sinterklaas is het land uit en de 

kerstboom staat opgetuigd in de woonkamer. In ons centrum 

is het gezellig druk, de winkels versierd in kerststijl, de 

gezellige lampjes en de kerstversiering aan de gevels. 

Wij hopen dat u allen terug mag kijken op een mooi jaar. 

Een jaar waar veel in is gebeurt, in de wereld maar ook in ons 

eigen Huizen. We hebben mooie evenementen georganiseerd 

waar u allen massaal op af kwam, denk aan alle themamarkten 

maar ook aan Halloween en we hebben ook diverse zware 

discussies gevoerd. Met name om ook, net zoals in andere 

plaatsen, een aantal zondagen per jaar open te mogen. 

En nu kijken we alweer vooruit naar 2018. 

Een nieuw jaar met vele kansen en 

momenten om elkaar te tre� en op ons 

centrum en in de winkels. Wij zullen, net zo als 

de voorgaande jaren, ons weer inzetten om u te 

verwelkomen met mooie evenementen en markten. Eén 

evenement wil ik u graag verklappen, op zaterdag 5 mei zullen 

we weer de voertuigen uit de 2e wereldoorlog ontvangen met 

alle mensen die daar bij horen. Een evenement wat wij in 2015 

hebben gevierd en waar u massaal op af kwam en waar nog 

steeds om gevraagd word om dit terug te laten keren. Voor nu 

wensen alle winkeliers en medewerkers u prettige kerstdagen 

toe en een mooi en gezond 2018. 

Graag tot ziens op ons centrum.

Met vriendelijke groet, 

Anita Koning Voorzitter Winkelcentrum Oostermeent.

ZATERDAG 16 DECEMBER 
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR 
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Dickens zanggroep

warmte en sfeer
Vanaf 14.00 uur

Van de voorzitter

Vrijdag 22 en 
29 december extra 

gezellige koopavonden.

Kom gezellig langs en ga met 
de Kerstman (22-12) op de foto. 

De chocomelk en glühwein zijn warm!
Op vrijdagavond 29 december 

hebben we overheerlijke oliebollen 
van onze bakker Tetteroo! 

Natuurlijk ligt er ééntje voor 
u klaar!
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De winkel waar u moet zijn voor een 
ruim assortiment cadeaukaarten.

www.donshop . n l

DON’S FIETS EN 
SKISHOP
WENST U EEN
VOORSPOEDIG

2018
Winkelcentrum ”Oostermeent” Oostkade 46, 1274 ND Huizen

Tel. 035 - 526 66 01  Fax 035 - 526 91 82

Het initiatief voor woongroep Huizer-Maatjes 
is genomen door ouders die voor hun 
kinderen met een verstandelijke beperking 
een woongroep willen realiseren. Het doel is 
het opzetten van een kleinschalige woonvorm 
met 24 uurs zorg voor 18 jongeren met een 
beperking.

Woongroep Huizer-maatjes staat met een 
kraam met zelfgemaakte spullen op de 
kerstmarkt. De groep toekomstige bewoners 
komt nu al regelmatig samen. 
Zo hebben zij een middag samen geknutseld 
om gezellige spullen te maken voor een 
warme wintermaand. Van beschilderde 
potjes, kerstengeltjes tot pindakettingen voor 
de vogels, er is van alles te koop bij de kraam 
van Woongroep Huizer-maatjes. 
En natuurlijk helpt u zo bij het realiseren van 
deze bijzondere woongroep in Huizen! Kijk 
ook eens op; www.huizer-maatjes.nl

HUIZER-MAATJES OOK OP 
DE KERSTMARKT

Dierenkliniek

De Monnickskamp

Monnickskamp 14 - Huizen 

Tel : 035 - 525 02 60

Geopend ma t/m vrijdag 8.30 - 18.00 uur
ook ’s avonds

www.dierenkliniekdemonnickskamp.nl

Kliniek 
voor honden,

katten en 
knaagdieren.

De Monnickskamp

WINKELCENTRUM  
OOSTERMEENT 

WENST U 
mooie kerstdagen  

en een 
gelukkig nieuwjaar!

UNIEKE ACTIE BIJ 
BRUNA OOSTERMEENT
Op zaterdag 16 december krijgt u 5 
euro shoptegoed bij aankoop van de 
superspannende thriller ¨Een zachte hand¨ 
van Leïla Slimani!

Korte inhoud
Myriam is moeder van twee kinderen en wil 
haar baan als advocaat hervatten. Ondanks 
de bezwaren van haar man gaat ze op 
zoek naar een nanny. Na een intensieve 
zoektocht vinden ze in Louise de perfecte 
oppas, die al snel de harten van de kinderen 
verovert en een vaste plek inneemt in het 
gezin. Louise nestelt zich steeds dieper in 
het huishouden, maar begint ook vreemde 
trekjes te vertonen. Het benauwt Myriam, 
maar ze sust haar gevoel van onbehagen. 
Als ze uiteindelijk doorheeft wat Louise 
drijft, is het te laat. Een zachte hand is een 
eigentijds, sociaal drama, met haarscherpe 
psychologische portretten en een 
huiveringwekkend plot.

Verder hebben we op zaterdag 16 december, 
tijdens de kerstmarkt, een signeersessie 
met André Verkaik die zijn nieuwste boek 
“Concertina” komt promoten.

De brand in het cellencomplex Schiphol-
Oost in de nacht van 26 op 27 oktober 2005, 
waarbij elf gedetineerden omkwamen 
en vijftien gedetineerden en bewakers 
gewond raakten, was een ingrijpende 
en traumatische gebeurtenis welke de 
Nederlandse samenleving diep trof, 
een ontluisterend relaas van falende 
veiligheidsprocedures. 

Tenslotte zal ook Esther Boek aanwezig 
zijn om haar boek “Geen kind meer” op de 
kerstmarkt te signeren.

Het is voorjaarsvakantie 2011 als de dan 
19-jarige Dex door een grote politiemacht 
van zijn bed wordt gelicht. Hij wordt 
verdacht van verkrachting van een 
tienermeisje, Charlotte. Anna, zijn moeder, 
gelooft in de onschuld van haar zoon en 
doet er alles aan om de waarheid boven tafel 
te krijgen. Ze wordt geconfronteerd met 
leugens, geweld en corruptie en moet alle 
zeilen bijzetten om zichzelf, maar bovenal 
haar gezin, op de been te houden.
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Feestelijke aanbiedingen

Cadeau

Pakketten

Naar uw 

wensen

gemaakt.

Feestelijke aanbiedingen

Cadeau

Pakketten

Naar uw 

wensen

gemaakt.

Camberley Philosopher’s StoneDe Kerstwijn bij uitstek!
van 17,85 voor € 14,95

Zwitserse Kaasfondue

2 personen

€ 10,95

Oostermeent Oost 3
Huizen

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

AR
T S

UPPLIES

H E T  G O OI

• schildersezels en schildersdoeken
• kwasten en penselen
• diverse verfsoorten

• spraypaint
• kleurpotloden
• papier

KUNSTENAARSBENODIGDHEDEN

L I V E  Y O U R  F A I T H

128x93_rosari.indd   2 20/11/17   19:38

L I V E  Y O U R  F A I T H

128x93_rosari.indd   2 20/11/17   19:38

Plus van den Hoven  |  Oostermeent-Oost 62  |  Huizen

Maandag t/m zaterdag geopend van 8.00 - 21.00 uur

UITGEBREID 
ASSORTIMENT 

A-MERKEN

MEER 
DAN 1.000 

BIOLOGISCHE 
ARTIKELEN

BESTE WIJN 
SUPERMARKT

DE LEKKERSTE 
VLEEESWAREN 

VAN 
NICO KLEIN

BROOD 
VAN BAKKERIJ 

KRUIMER

AMBACHTELIJKE 
SLAGERIJ
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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

Knip uit!

✃

✃
Tegen inlevering van deze bon 

1 gestoomde makreel en 2 haringen
voor € 6,50

Geldig van 14 december tot en met 23 december 2017

✃

Het adres v� r de modebewuste vr� w!

SUPERACTIE
Deze week thermo leggings  € 5.00 p.st.

Maat S tot 5x XL
Past perfect bij onze kleding.

Kwaliteit hebben wij hoog in het vaandel.

SFEERVOLLE KERSTVERSIERING 
OP DE OOSTERMEENT

Knip uit!

OP DE OOSTERMEENT
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31-12-2017

OPEN
Van 8.00 tot 16.00
HUIZEN, Oostermeent Zuid 60 

kraam voor de winkel!!!

zondag

‘Intelligent, 
sfeervol en bloedspannend.’ 

***** ’ 
Algemeen Dagblad

‘Glasheldere, ijzingwekkende 
literaire novelle.’  

TROUW

‘Een prachtroman.’
de Volkskrant

‘Psychologisch verfi jnd. 
 **** ’ 
HUMO

‘De kinderen van een carrière-
stel worden vermoord, 

door de oppas nota bene. 
Een zachte hand is meesterlijk.’ 

Harper’s Bazaar

‘Steeds weer werkt de 
gruwelijke magie. 

 **** ’ 
Het Parool

‘Een knappe, allesbehalve 
“zachte” roman.

 **** ’ 
NRC Handelsblad

Nieuw

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

De Grenzeloze
Jussi Adler-Olsen 1750

OP=OP

Gratis  
boek* bij  
een boek

JUNI-MAAND VAN HET  
SPANNENDE BOEK

POLITIEVERHALEN  
IN BOEKEN

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

Zaterdag 
16 december bij 
Bruna Oostermeent: 
een leuke aankoop-
actie bij het boek van 
Leïla Slimani en twee 
signeersessies van 
respectievelijk 
Esther Boek en 
André Verkaik!

Heerlijk al die feestdagen in december; 
Sinterklaas , Kerstmis en dan de jaarwisseling. 

Maar ....
Voor uw hond of kat is de jaarwisseling vaak 
een stressvolle en angstige periode.
Het geknal begint meestal al weken van te 
voren. Sommige dieren lijken er geen last van 
te hebben, maar de meeste huisdieren vinden 
het erg bedreigend , een aantal raakt geheel in 
paniek. 

Wat kun je als eigenaar doen om je dier zo 
rustig mogelijk door deze periode heen te 
loodsen. Er zijn een aantal dingen die u 
kunnen helpen.
a.  Ruim van te voren (weken , maanden )

beginnen met laten wennen aan vuurwerk 
geluiden. Er zijn speciale cd’s in de handel. 
Dit kan al of niet in combinatie met 
speciale medicatie. 

b.  Uw dierenarts heeft middelen die uw dier 
een bepaalde innerlijke rust geven. Het is 
zaak daar al wel weken van te voren mee 
te beginnen , omdat het een paar weken 
duurt voor het e� ect wordt bereikt.

c.  Er is speciaal voer te koop dat een 
kalmerende werking heeft.

d.  Voor de dieren die erg bang zijn heeft uw 
dierenarts medicijnen die een rustgevend / 
tranquillizer e� ect hebben. Deze middelen 
kunt u op de dag/ avond zelf geven.

Verder is het verstandig om de hond 
‘s middags lang en goed uit te laten. Op de 
avond zelf moet u de dieren binnenhouden. 
Geef ze een rustig plekje in huis, ook meerdere 
plekjes, zodat ze kunnen kiezen. Gordijnen 
dicht zorgt voor minder last van lichtfl itsen. 
Televisie aan. Belangrijk is zelf de rust te 
bewaren en angstig gedrag niet te belonen 
met aandacht. Dat is moeilijk maar wel 
het beste. 

Vraagt u uw dierenarts om advies welke 
aanpak voor uw huisdier de beste is.
We wensen u hele fi jne feestdagen 

Drs. Teun van der Wende 
Drs. Marielle Goedhard
Dierenkliniek de Monnickskamp te Huizen

VUURWERK
Dierenkliniek

De Monnickskamp

ARTI HAIR STROOIT MET 
CADEAU’S DEZE MAAND 
Iedere klant krijgt een L’ANZA 
modelleerpasta of haarlak cadeau. Koop je 
een Kérastase conditioner of haarmasker, 
dan krijg je er een shampoo t.w.v. 22,90 naar 
keuze bij cadeau. En dan zijn er ook nog de 
feestdagenboxen van L’ANZA, waarbij je 1 
van de 3 producten cadeau krijgt. 

Zoek je een leuk mannencadeautje, kijk 
dan eens naar de nieuwe Man Made 1821 
producten. Stoere versterkende shampoo in 
een whiskeyfl es, een mannelijk geurende 
pasta, clay of pomade en als klap op de 
vuurpijl een mooie masculine parfum…
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KB Tandtechniek
De Regentesse 104
1273 JZ  Huizen
035 - 888 49 99
kbtandtechniek.nl

Hierbij komen wij zoveel mogelijk aan uw 
wensen tegemoet.

Wij adviseren u welk gebit het beste bij u past 
zodat de uiteindelijke prothese een natuurlijke 
uitstraling krijgt. Juist deze afstemming is 
uiterst belangrijk.

Wij zijn specialisten en oefenen ons vak 
met veel toewijding en zorg uit. 

Wij helpen u graag, wij zijn er voor u!

EEN KUNSTGEBIT IS ALTIJD MAATWERK

KB TANDTECHNIEK 

VERVAARDIGT

✔ Volledige gebitsprotheses 

✔ Klikprotheses 

 (implantaat gedragen protheses)

✔ Frameprotheses 

✔ Partiële protheses 

✔ Gebitsreparaties

✔ Opvullen gebitsprothese 

 (rebasing)

✔ Professionele sport 

 gebitsbescherming 

✔ Anti knarsbitjes 

✔ Bleekbitjes 

Mooie tanden maken  
is onze passie

OPENINGSTIJDEN:
Maandag:  08.30 - 12.00      13.00 - 17.00
Dinsdag:  08.30 - 12.00      13.00 - 17.00
Woensdag:  08.30 - 12.00      13.00 - 17.00 
Donderdag:  08.30 - 12.00      13.00 - 17.00 
Vrijdag:  08.30 - 12.00      

Wij helpen u graag, wij zijn er voor u!

KB TANDTECHNIEK 

Maandag:  08.30 - 12.00      13.00 - 17.00
Dinsdag:  08.30 - 12.00      13.00 - 17.00
Woensdag:  08.30 - 12.00      13.00 - 17.00 
Donderdag:  08.30 - 12.00      13.00 - 17.00 

Albert Heijn 
Oostermeent-Zuid 48

035 - 526 81 13

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

Horizontaal: 1 hiaat 6 helmklep 12 plan 13 bars 15 paard 17 hevig 19 voorzetsel 20 afslagplaats bij golf 
22 voorzetsel 23 wapen 25 laatstleden 26 pl. in Gelderland 27 strafschop 28 graanafval 29 achter 
31 Japans bordspel 32 water in Friesland 34 deel v.d. bijbel 35 geraamte 38 griezel 41 roem 
42 Engels bier 43 advocaat 46 toneelspeler 49 riv. in Italië 50 en andere 51 tegenover 52 hectare 
54 grote bijl 55 blindenschrift  57 boogbal 58 selenium 59 pracht 60 heden 61 jaartelling 63 paardje 
64 vreemde munt 66 scheepstouw 67 grondsoort 69 worp 71 afmeti ng 72 aal.

Verti caal: 2 vordering 3 en dergelijke 4 honingdrank 5 danig 7 vaccineren 8 dwaas 9 ti tel 10 Europeaan 
11 kleur 14 pl. in Zuid-Holland 16 babysit 18 intens genoegen 19 strijdgewoel 21 groot hert 24 bevel 
30 tuinkamer 33 ingedikt sap 36 biljartstok 37 steensoort 39 opening 40 mannelijk dier 43 speelkaart 
44 slang 45 gebak 46 kaartenboek 47 vakgenoot 48 riv. in Frankrijk 49 chr. feest 53 vergissing 
56 dierengeluid 62 wees gegroet 63 inkeping 65 zandheuvel 66 sterke drank 68 voegwoord 
70 onzes inziens.

Naam: ......................................................................................................................................

Adres:.......................................................................................................................................

Telefoonnummer: ................................................................................ Leeftijd: ............

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 60

61 62 63 64 65 66

67 68 69 70

71 72

www.puzzelpro.nl©

43 7 65 11 57 21 55 38 1 71 30

Doet u ook weer mee met de puzzel? Dit keer geven we 3 taarten weg van bakker Tetteroo. De vorige winnaars hebben ook een leuke taart ontvangen, wie 
weet bent u de volgende! Mailen mag naar; management@winkelcentrumoostermeent.nl of u geeft uw ingevulde puzzel af bij CaRé juwelier.PUZZEL

NIEUW OP DE 
OOSTERMEENT!
Sinds 1 december is er een nieuwe winkel 
geopend op ons centrum. Waar voor heen 
Lifestyle in de kiosk was gevestigd is na een 
verbouwing nu Noekies Boutique gevestigd. 
Gespecialiseerd in Damesmode, schoenen, 
tassen, luxe lederwaren en accessoires. Kom 
gerust een kijkje nemen!
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TERUGBLIK 
SINTERKLAAS 2017
Afgelopen zaterdag 25 november kwam Sinterklaas aan in de haven 
van de Oostermeent. Met een heleboel Pieten op de boot en op de 
kade was het een gezellige drukte. Zelfs de Pietenband was aanwezig 
om de intocht muzikaal te ondersteunen. En dan nog al die kinderen 
met ouders en Opa’s en Oma’s die aanwezig waren om de Sint een 
hand te geven en later te dansen met de Pieten en de Kidz DJ. Op 
het plein stonden de pony’s waar je een rondje op mocht rijden! De 
Buurtsportcoachen waren er om spelletjes te doen en om Sinterklaas 
een handje te helpen om alles in goede banen te leiden. Het was 
een hele gezellige middag met gewone pepernoten maar ook met 
glutenvrije pepernoten! En nu maar snel je schoen zetten!

Doe je ook mee met de kleurwedstrijd van Sinterklaas? Kleur zo mooi 
mogelijk de tekening en lever hem af bij Zuid 7even of CaRé juwelier op de 
Oostermeent. De mooiste tekening wint natuurlijk een prijs!

✂

✂

✂ KLEURPLAAT

Naam: .........................................................................................................................

Adres:..........................................................................................................................

Telefoonnummer: .................................................................................................

Leeftijd: ......................................................................................................................

kade was het een gezellige drukte. Zelfs de Pietenband was aanwezig 
om de intocht muzikaal te ondersteunen. En dan nog al die kinderen 

Buurtsportcoachen waren er om spelletjes te doen en om Sinterklaas 

JAN DE BAKKER HEEFT EEN 
NIEUWE MARKTWAGEN! 

Misschien heeft u Jan al gezien met 
zijn nieuwe marktwagen. Op dinsdag 
29 november had ons winkelcentrum de 
primeur en kwam Jan als eerste op de 
dinsdagmarkt zijn brood verkopen. En u 
weet natuurlijk dat Jan niet alleen brood 
verkoopt maar ook heerlijke koeken, 
warme saucijzenbroodjes, pizzabroodjes, 
kaasstengels en vele soorten speciaal brood. 
En na vele jaren met de vorige marktwagen 
diverse markten te hebben afgereden was 
het nu tijd voor een nieuwe wagen. En dat 

is echt een hele verandering met de vorige 
verkoopwagen. Prachtige kleuren zowel 
buiten als binnen maar ook de indeling en 
bouw van deze wagen is helemaal van deze 
tijd. Menig uurtje heeft Jan met een team 
van mensen overlegd wat het beste ontwerp 
en bouw zou moeten worden. Aan u 
om snel eens een kijkje te komen nemen 
naar dit prachtige resultaat. 
Wij zijn blij met zo’n mooie verkoopwagen 
op onze dinsdagmarkt!
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BROEKHUIZEN
SCHOENEN

DAMES- HEREN- EN KINDERSCHOENEN

SCHOENEN

20 TOT 40% 
FEESTDAGENKORTING

OOSTERMEENT OOST 74, WINKELCENTRUM OOSTERMEENT, HUIZEN

WWW.BROEKHUIZEN-SCHOENEN.NL

ECCO - GABOR  -  ESPRIT - NERO GARDINI - TAMARIS - BIRKENSTOCK - PANAMA JACK - FITFLOP - TIMBERLAND - AEROSOLES  BJORNBORG - CAPRICE - 
CARMENS - HIP - S’OLIVER - K SWISS - RIEKER - SKECHERS - TONI PONS - WRANGLER - POELMAN GREENWAY - GAASTRA - BK - SHOECOLATE - IPANEMA - 

BUGATTI - PUMA - SHOES ME - GATTINO - KIPLING - BRAQEEZ.

Oostermeent Oost 82, 
Huizen - 035 - 526 76 76 
welkom zonder afspraak

www.hizihair.nl

Geopend:
Maandag 11.00 - 18.00
Dinsdag 09.00 - 18.00
Woensdag 09.00 - 18.00
Donderdag 09.00 - 18.00
Vrijdag 09.00 - 21.00
Zaterdag 08.30 - 16.30

H� i Hair wenst u 
fi jne feestdagen

Bij aankoop van een Kerastase 
product een geurkaars cadeau 

(zolang de voorraad strekt).


