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Op zondag 25 november rond een uur of 2 hoopt Sinterklaas weer
aan te meren in het haventje van winkelcentrum Oostermeent.
Ook dit jaar neemt hij een heel aantal zwarte Pieten met zich
mee om hem te helpen. Want natuurlijk moet er veel gebeuren in
Huizen, iedereen wil toch graag een kadootje van de Sint!
Op de kade staan een heel aantal kinderen die samen met
Mo-Dance een leuke dans hebben geleerd en die gaan uitvoeren! Als
Sinterklaas van de boot af stapt is er tijd om een hand te geven en misschien heb je wel een mooie tekening gemaakt voor
Sinterklaas. Sinterklaas hoopt ook dat jullie allemaal naar de

23-11-2018

Oostermeent komen om met hem een leuk feestje te bouwen. Want
er staat een grote tent op het plein voor Sinterklaas waar iedereen
van harte welkom is en waar ook de bekende Kidz DJ aanwezig is
met leuke muziek waar we met elkaar op gaan dansen en springen. Rond 16.00 uur is het
feest weer voorbij en gaat
Sinterklaas weer verder met
zijn bezoeken aan andere dorpen. Neem gerust je
vriend of vriendin mee!

LET OP!

SINTERKLAAS KOMT
A N N E L O E DIT JAAR OP

O N Z E M E R K E N G E IS H A , S T U D IO
S,
IS A Y , Z H R IL L , T R A M O N T A N A , IC H I, ZONDAG
J U U L & B E L L E , B IA N C O J E A N S , L T 25 NOVEMBER
B J E ROND
A N S E N 14.00 UUR
SCHOENEN VAN TANGO, WODEN EN
JUUL & BELLE
NAAR
DE OOSTERMEENT!

Geen korting op de basiscol ectie
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Zaterdag 22 en zondag 23 december

P

www.winkelcentrumoostermeent.nl

OOSTER

KERSTMARKT
OP DE OOSTERMEENT

Volg ons op Facebook
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Wasverzachter

1.

1.

2.
2.

1. € 229,- 2. € 249,-

1. € 129,- 2. € 139,Own your blush.
Be brazen!
Let it shine for all to see.

1.

€ 3,50
per stuk

1.
3.

4.
2.

2.

1. € 69,- 2. € 95,- 3. € 69,-

3.

1. € 249,- 2. € 199,- 3. € 229,- 4. € 249,- 5. € 219,-

RÜYA PLAZA
OOSTERMEENT-NOORD 52

CHRISTIAN
de goedkoopste schoenenzaak
van Nederland

35 JAAR HIZI HAIR
cadeautje grabbelen voor elke klant!
+35% korting op alle producten
+ gratis Kerastase geurkaars
b ij a a nkoop 2 producten

Oostermeent 13 naast Zeeman
DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN, TASSEN EN MEER

5.

Oostermeent Oost 82
Huizen
035 - 526 76 76

Welkom met en
zonder afspraak
hizihair.nl/afspraak
/hizihair
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COLOFON

WIJ ZOEKEN JOU!

Oplage: 30.000 exemplaren
Ontwerp en opmaak: Bootspat Spetterende Media

Op ons winkelcentrum is altijd wel wat te doen en er word hard gewerkt in de ongeveer 50 winkels. En in die winkels hebben we regelmatig nieuwe personeelsleden nodig. Mocht jij op zoek zijn naar een andere baan of zoek
je een bijbaan om wat extra’s te verdienen kijk dan naar onderstaande vacatures, misschien staat er een leuke
functie voor je bij en word jij straks onze nieuwe collega op ons winkelcentrum.

Wij zijn op zoek naar:

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.

WOONGROEP HUIZER-MAATJES
ONTVANGT MOOI BEDRAG

- Parttime kassières voor de avonden en de zaterdag.
- Medewerk(st)er voor de slagerij van ca. 10 uur
- Bezorgers voor het wegbrengen van de internetbestellingen
(in bezit rijbewijs)

Barbecue pakket

Kipsate blokjes

2 bbq-worstjes, 2 hamburger,
2x shaslick, 2x gem.
schouderkarbonaadje

per schaal

per stuk 7.99
Ook verliefd op haar?
WAT: Jouw leukste baan in het99
kappersvak ooit.
WIE: Creatieve kappers met passie om klanten blij te maken met
hun haar.

500 gram

4.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste haarstylist allround. Heb jij passie
voor het vak en interesse? Mail dan naar,
Huizen@hizihair.nl of bel naar 0355267676

3.99

1.

Aanbieding is geldig van woensdag 27 juni t/m zaterdag 30 juni.

Maandag t/m zaterdag geopend van 8.00 - 21.00 uur
Solliciteren vanaf 2 dagen/week.
den Hoven | Oostermeent-Oost 62 | Huizen
Kijk en reageer op www.artihair.nlPlusbijvan‘Werken
bij’
of bel 06-13154444.

PASAR MALAM EN MASSADA
ZATERDAG 29 JUNI 2019

7.99

Daphne en Tim, beiden
toekomstige bewoners van Woongroep
Huizer-maatjes, hebben de opbrengst van
de emballage-actie bij
AH Oostermeent in
ontvangst genomen.
Plus kroepoek
Zij bedanken namens
3 zakken
alle bewoners, de
klanten
van AH die
1.95
een 00
bijdrage hebben geleverd door de statiegeldbonnetjes te doneren.
Ook bedanken zij AH Oostermeent voor de mogelijkheid van deze actie.
De Huizer-maatjes kunnen dit verrassend mooie bedrag goed gebruiken voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes in hun nog te
bouwen pand. Bent u geïnteresseerd in de woongroep of in wonen bij de
Huizer-maatjes, kijk op www.huizer-maatjes.nl

S AV E T H
E D AT E !

Na een waanzinnige zaterdag afgelopen zomer op ons centrum met een gezellige Pasar Malam
markt en een super optreden van Massada hebben we besloten om ook dit jaar weer een super
feest te organiseren. Samen met de leden van Massada hebben we de afspraken gemaakt, de datum staat in onze agenda’s en de voorbereidingen gaan binnenkort van start. Noteert u ook vast
de datum? Binnenkort hoort u meer van ons. Wij kunnen niet wachten!
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FEESTELIJKE NAJAARS MAGAZINE
Zoals ieder jaar geeft CaRé Juwelier weer een uit, met prachtige
sieraden en horloges en ook zeker leuke aanbiedingen!!

CHRISTIAN SCHOENEN IN
DE OOSTERMEENT
Christian is de goedkoopste schoenenzaak van Nederland. Na 38
jaar hilvertshof, 13 jaar een schoenenfabriek in Waalwijk, ben ik nu
gevestigd in de Oostermeent nr 13 naast Zeeman. Dames, heren,
kinderschoenen, tassen en more.

Dit jaar hebben wij uit milieu overwegingen besloten niet meer huis
aan huis te verspreiden. De verspilling is vaak te groot ten opzichte van
de bereikbaarheid en zeker niet goed voor het milieu als de magazines
ongeopend worden weggegooid!
Uiteraard willen wij onze klanten zeer zeker laten meegenieten van dit
mooie magazine.
De magazine kunt u digitaal openen op onze website www.carejuwelier.nl
en ook via Social Media zullen wij de digitale versie rijkelijk aan u tonen.
Maar natuurlijk willen wij ook de brochure fysiek bij onze klanten onder de aandacht brengen. Bent u geïnteresseerd dan kunt u altijd een
magazine ophalen in onze winkel, of stuur een bericht naar
carejuwelier@outlook.com en wij zullen zorgdragen dat u een exemplaar ontvangt.
Op deze manier probeert CaRé Juwelier een steentje bij te dragen aan
het milieu. Wij hopen op uw begrip en u van harte te mogen verwelkomen in onze winkel.

2 DAAGSE KERSTMARKT
OP DE OOSTERMEENT!

GUILDE DES
FROMAGERS
AUX PAYS-BAS
Eerder deze maand werd Gary Geenen
naar voren geroepen in Oisterwijk waar
hij aanwezig was op uitnodiging van het
Guilde Des Fromagers Aux Pays-Bas.
Dit gilde van
ten dat Gary
nis en ervaring
dat hij mocht

Natuurlijk vieren we dit jaar ook Kerst op de Oostermeent en wel op
zaterdag 22 december en zondag 23 december. Dit jaar ook weer een
keur aan Kerst kramen en natuurlijk de levende dierenstal maar dit jaar
ook voor het eerst gezellige Kersthuisjes waarin we lekkere Glühwein
en Chocomelk gaan schenken maar waar we ook leuke artikelen zullen
aanbieden. In de tent mooie kramen maar op beide dagen ook heuse
zangkoren en een Kerstpianist! In de volgende editie van onze krant
leest u er meer over. Mocht u een kraam willen huren waar u kerstartikelen wilt verkopen mail dan naar; info@frits-amusement.nl

WE ARE BACK!
Ja, u leest het goed, modance is terug! Voor de leukste lessen in streetdance, musical.Ly. Hiphop en ook danslessen voor kids! Op donderdag
van 15.30 uur voor 5-7 jarigen en vanaf 17.30 uur. IJsselmeerstraat 1,
Winterguard The Pride. Bel voor een gratis proefles, normaal slechts
€ 7,- per les



VOOR INFO: 06-24241658

kaaskenners had besloGeenen de juiste kenheeft op kaas gebied en
toetreden tot de Gilde.

ARTI HAIR 25 JAAR
Arti Hair bestaat 25 jaar en dat vieren ze. Iedere klant kan
meedoen aan de ’25 jaar Arti Hair’ kwis.
Diegene die alle leeftijden bij elkaar opgeteld op de foto van alle Arti
Hair personeelsleden het beste schat wint een jaar lang gratis kapper t.w.v. max. €500,-. De foto ligt voor u klaar in de winkel. En tot
1 december zijn er voor elke klant vele prijzen te winnen aan het rad
van fortuin met ook hier als hoofdprijs een jaar lang gratis kapper
t.w.v. max. €500,-. Vraag niet hoe het kan maar profiteer er nu van.

Dit is een grote eer omdat er slechts 1 keer
per jaar enkele mensen met uitzonderlijke
kennis van Franse en Buitenlandse kaas
worden toegelaten. Gary draagt hierbij de
titel Maitre Fromager aux Pays-Bas.
Om dit te vieren bieden wij 10% korting
op alle buitenlandse kazen vrijdag 23 en
zaterdag 24 november.

10% KORTING OP ALLE
BUITENLANDSE KAZEN

BLACK FRIDAY

Steeds meer Nederlandse winkeliers doen mee aan de zogenaamde
Amerikaanse Black Friday.
De dag na Thanksgiving waarbij veel winkels stunten met speciale aanbiedingen voor kerstaankopen. En natuurlijk doen ze dan in winkelcentrum Oostermeent ook mee. Niet iedere winkel maar toch wel een heel
aantal. Kom gezellig langs en wie weet doet u nog leuke aankopen!

OP ZATERDAG 24 NOVEMBER
IS HET SWEET SATURDAY!
Een gezellige middag op ons centrum met nog steeds veel leuke aanbiedingen. En een heel aantal gezellige zwarte Pieten die met hun band
Sinterklaas liedjes ten gehore brengen. Maar ook heerlijke cupcakes!
Vers gemaakt, waar u bij staat! Kom gerust langs om dit te aanschouwen en alvast uw Sint inkopen te doen. In iedere winkel is vast wel iets
van uw gading te vinden. En vergeet niet de heerlijke oliebollen, op diverse plaatsen op ons centrum te koop!

HAVENSTRAAT 305A
1271 GD HUIZEN
035-5231505

SINT SUNDAY
Op zondag 25 november ontvangen wij
Sinterklaas op de Oostermeent. Rond
14.00 uur komt de Goedheiligman aan met
zijn boot in onze haven. Maar ook zijn bijna alle winkels
open op ons
centrum. Vanaf 12.00 uur tot
17.00 uur kunt u
ook gezellig komen winkelen
op ons centrum.

RT

HE

SUPPLI

ZONDAG 25 NOVEMBER

ES

A
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van 10.00-16.00 uur

T GOOI

oliebollen
-kraam

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

• 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

Tegen inlevering van deze bon

✃

2 ovenpotjes met winterse
zuurkoolstamppot en verse zalm
normaal € 15,-

nu €

12,50

✃

!
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Kinderen t/m 10 jaar mogen op deze dag
hun eigen

speculaas

maken en versieren!

Op deze dag krijgt u:

Geldig van donderdag 22 november tot en met zaterdag 1 december

✃

*niet in combinatie met al lopende actie`s

HUIZEN

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

Oostermeent Zuid 60

Grillworst aan stuk van Nico Klein
elke dag vers gegrild uit eigen grill

100 gram

0.

99

Elke zondag
geopend van
12.00 tot
18.00 uur

Aanbieding is geldig t/m zondag 25 november.

Maandag t/m zaterdag geopend van 8.00 - 21.00 uur
Plus van den Hoven | Oostermeent-Oost 62 | Huizen

Pagina 7 - Editie 22

KERSTMARKT OP 15 DECEMBER
In de decembermaand organiseert TvM op
15 december een kerstmarkt. De kerstmarkt
vindt binnen plaats zo dat men geen last zal
hebbben van kou of regen. Er zal een grote diversiteit aan kraampjes en tafels aanwezig zijn. Er
is ook een mogelijkheid om aan een workshop
kerststukjes maken deel te nemen. Vanzelfsprekend zal er aandacht gegeven worden aan de inwendige mens.
TijdvoorMeedoen geeft ook anderen de gelegenheid om een tafel te huren voor maar 10 euro om hun waren aan de man te brengen. De markt
word gehouden bij Wijkcentrum de Draaikom, Draaikom 2 Huizen. Wilt
u meer weten, neem dan contact op met Annemarie, haar email is
annemarie.vos.demooij@tijdvoormeedoen.nl

DE KERSTMARKT WORDT
GEHOUDEN VAN 11.00-15.00 UUR.

Ze staan er weer! Heerlijke vers gebakken oliebollen uit de nieuwe oliebollenkraam. Langs de havenkant staat de kraam en liggen deze heerlijkheden op u te
wachten!

PUZZEL
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.
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38
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DREMPEL BIJ PETS PLACE

56

59

60

62

63

65

64

66

© www.puzzelpro.nl
66

3

38

Net als afgelopen 5 mei zullen wij weer een feestje bouwen rond Bevrijdingsdag. Een dag die
we niet mogen vergeten! Ook dit jaar verwachten we weer de prachtige legervoertuigen met
hun bemanning op ons centrum en deze keer zullen ook veel van de winkels op deze dag open
zijn.

9

17

23

61
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12

19

57

7

11

14

22

6

SAVE THE DATE! ZONDAG 5 MEI 2019

21

59

29

48

5

65

22

56

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 lastig vallen 5 snoepje 10 bagger 12 in het jaar 14 blijkens de akten 15 gebeurtenis 18 telegraaf restant 19 Schotse stam 20 wijnsoort 22 brandverf 24 vestibule
26 riv. in Frankrijk 28 holle beitel 29 ongevuld 31 insecteneter 32 livreiknecht 34 tijdelijk
gebruiken 36 pl. in Flevoland 37 vod 38 rookgerei 41 loods 44 Ierland 45 slaapkop 48
liefdesgod 50 graafwerktuig 52 explosieve stof (afk.) 53 gelaatskleur 54 miljardste deel
56 tocht 57 bijwoord 59 natuurverschijnsel 60 Frans lidwoord 61 ongaarne 63 land in
Azië 65 schildhouder 66 actie-radius.
Verticaal: 1 bladgroente 2 ter inzage 3 gedenknaald 4 voedsel 6 kelner 7 gemanierdheid
8 voegwoord 9 takje 10 nauwe straat 11 erbarmen 13 muziekinstrument 16 vangwerktuig 17 zandheuvel 19 vleugelboot 21 bezitster 23 korrelig 24 hoc est 25 Chinese munt
27 snelle loop 29 richting 30 aardbol 33 één en ander (afk.) 35 jaartelling 38 wenk 39
tot rust komen 40 huis 42 godsdienst 43 herkauwer 44 pl. in Duitsland 46 luitenant 47
meterton 49 wintersport 51 een zekere 53 vogel 55 eruitzien 56 kleur 58 bedorven 60
vernis 62 lidwoord 64 Romanum Imperium.

Ook in ons winkelcentrum zijn we
veel bezig met veiligheid, veiligheid voor u als klant, voor de kleine kinderen die op ons centrum
lopen de bewoners en uiteraard
ook voor onze medewerkers en
onze winkels. Onlangs is in samenwerking met de Gemeente
Huizen een drempel aangelegd
voor dierenwinkel Pets Place. Hier
werd vaak hard gereden en de
drempel zal dat tegen gaan. Zo
zorgen we samen voor een veilige
omgeving.

JUNI-MAAND VAN HET
Bruna
SPANNENDE BOEK
Oostermeent,
POLITIEVERHALEN
BOEKEN
voorINde
leukste schoencadeautjes!

Nieuw

Gratis
boek* bij
een boek
OP=OP

Naam:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Leeftijd:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adres:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Telefoonnummer:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

De Grenzeloze
Jussi Adler-Olsen

1750
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KLEURPLAAT
Doe je ook weer mee met de kleurplaat? Dit keer geven wij een leuk kado naar leeftijd
weg. De vorige winnaars hebben ook een leuke kado ontvangen, wie weet bent jij de
volgende! Mailen mag naar; management@winkelcentrumoostermeent.nl of je
geeft de ingevulde puzzel af bij CaRé juwelier.
Naam:.......................................................................................................Leeftijd:����������������������������������������
Adres:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Telefoonnummer:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

HALLOWEEN OP DE OOSTERMEENT

Ook dit jaar hebben we Halloween weer uitbundig gevierd. Met maar liefst 500 kinderen en hun
familieleden hebben we een super leuke middag beleeft. Prachtig verklede kinderen en zelfs
ouders die er super eng uitzagen! Het spookhuis op het plein was voor velen te eng maar toch
gingen veel kinderen nog een keer door alle enge slingers en andere griezelige uitziende ruimtes.
Natuurlijk gaan we het volgend jaar weer vieren.

Rad van Fortuin
novemb
4
2
g
a
d
r
e
t
a
z
n
Vrijdag 23 e

Win 1 jaar gratis kapper t.w.v. €500,en nog vele andere prijzen
Voor iedere klant tot 1 december
kijk op: www.artihair.nl

er

Alle buitenlandse kaas

10% korting

ecember
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7
Dinsdag 2

Gratis “Koediebag”
bij minimaal 500 gram
Gooische Pikant

OP=OP

Oostermeent Oost 3
Huizen

kijk op kippie.nl
voor meer informatie

snackpan
satépan
maaltijdpan
spareribpan
kippie.nl

De Kippiepan is stekkerklaar en kant en klaar voor gebruik!
Snackpan

Kluifpan

Mini-saté/Ballenpan

De snackpan is gevuld met
verschillende kiphapjes.
Hotwings, snacks,
borrelhapjes, oosterse
kiphapjes, mini
satéstokken en kipgehaktballen, deze
vind je allemaal in
de heerlijke snackpan.

Een heerlijke hapjespan
gevuld met 80 kipkluifjes.
Voor de echte liefhebber
van kluiven die niet bang
is voor vieze handen!

Een Kippiepan gevuld met
verschillende hapjes.
De mini saté-stokken zijn
licht gekruid.
De kip-gehaktballetjes
zijn zoet gemarineerd
in een ketjapmarinade.

Nr. 3 € 29,95

Nr. 4 80 hapjes

€ 24,95
€ 29,95

Nr. 1 65 hapjes
Nr. 2 XL 90 hapjes

Nr. 5 XL 140 hapjes

Mini-satépan

Ballenpan

Satépan

Een Kippiepan gevuld met mini
satéstokjes. De kipsaté
is heerlijk gekruid en
lekker voor zowel jong
als oud. Ook als je niet
van kluiven houdt is deze
hapjespan ideaal. Het
vlees is erg mals en heerlijk
van het stokje te eten.

Deze Kippiepan is lekker
voor zowel jong als oud.
De pan is gevuld met 90
kant en klare kipgehaktballetjes. Ze zijn
licht zoet van smaak.

Dit is een Kippiepan gevuld
met grote stokken gegrilde
kipsaté. Deze stokken zijn
gemarineerd in een licht
zoete, oosterse ketjap
marinade. Kant en klaar,
de pan doet het werk!

Nr. 8 € 29,95

Nr. 9 30 stokken

Nr. 6 80 stokjes
Nr. 7 XL 140 stokjes

€ 29,95
€ 49,95

Nr.10 XL 45 stokken

€ 29,95
€ 49,95

€ 34,95
€ 49,95

Dönerpan

CombiMaaltijdpan

Maaltijdpan 1/1

Deze Kippiepan is gevuld met
vers gekruide kipdöner. Het
vlees is heerlijk gekruid
en lekker door een salade
of op een broodje. De pan
is gevuld met 1750 gram
vlees. Tip: combineer het
vlees met knoflooksaus
of pittige piri-pirisaus!

Keuze uit: Bami, Nasi, Mihoen
of Chinese Bami. Samen met Kip
in saus, diverse smaken.
De inhoud van de pan is
2200 gram. Daar kun je
met 4 personen van eten!

Keuze uit: Bami, Nasi, Mihoen
of Chinese Bami. Deze
Kippiepan heeft een inhoud
van 2400 gram en wat
extra gegrilde hapjes.
Je kunt er met 6 tot 8
personen goed van eten!

Nr.11 € 29,95

Nr.12 € 29,95

Nr.13 € 29,95

Maaltijdpan ½/½

Maaltijdpan ¼/¼/¼/¼

Sparerib-pan

2 x keuze uit: Bami, Nasi,
Mihoen of Chinese Bami.
De inhoud van de pan is
2400 gram. Een complete
maaltijd voor ongeveer
6 tot 8 personen. De
kiphapjes bovenop
de maaltijden maken
de pan helemaal af!

Kan je niet kiezen tussen
al onze heerlijke verse
maaltijden? Deze maaltijdpan
is gevuld met 2400 gram en
met maar liefst alle 4
de verschillende Kippie
maaltijden! Je kunt er met
6 tot 8 personen heerlijk
van eten.

We hebben de sparerib-pan in
twee verschillende varianten.
Namelijk: zoet en pittig.
De sparerib-pan is gevuld
met 2200 gram spareribs.
Heerlijk voor zowel jong
als oud. Kluiven maar!

Nr.14 € 29,95

Nr.15 € 29,95

Nr.16 pittig
Nr.17 zoet

Snackpan XXL
Speciaal voor grote
feestelijke gelegenheden
een extra grote Kippiepan.

€ 29,95
€ 29,95

Instructie:
De pan is inclusief aluminium schaal en plastic deksel. Deze plastic
deksel voor verwarmen verwijderen.
Pan aanzetten op stand 2. Na ± 20 minuten is de inhoud warm. Goed en
regelmatig omroeren.
De aluminium schaal met plastic deksel zijn uitneembaar en met de inhoud
gemakkelijk koel te bewaren. Ga voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing
naar www.kippie.nl

Borg:

Nr.18

XXL 270 hapjes

€ 89,95

Voor gebruik van de pan rekenen wij € 15,00 borg. De borg van een XXL pan
bedraagt € 50,00. Dit ontvangt u retour na het inleveren van de pan.

Kippie Huizen - Winkelcentrum Oostermeent
Oostermeent-zuid 5 - 1274 ST Huizen - Tel. 035-5256911
ma t/m do 09:00-18:00 vr 08:00-21:00 za 08:30-17:00

