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Vrijdagavond koopavond,  
winkels geopend tot 21.00 uur.

www.winkelcentrumoostermeent.nl  Volg ons op Facebook
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PASAR MALAM
Ja, u leest het goed, Pasar Malam op de Oostermeent. De gehele middag 
kunt u langs een 30tal kramen heerlijke gerechten kopen en proeven. Maar 
ook zullen er kleding en accessoires te koop zijn, laat u uw kaarten lezen 
en uw toekomst voorspellen? De kinderen kunnen zich laten schminken 
maar ook een heerlijke suikerspin krijgen, sjaals, tassen, jassen, het ligt 
voor u klaar, mooie textielcollages, handgemaakte kinderkleding, maar 
ook prachtig houtsnijwerk, beelden, woondecoratie. Wellicht een reis 
naar Indonesië boeken, het reisbureau heeft prachtige reizen. Uiteraard 
ook heerlijke saté, nasi, ijs, sambal, Indische worstjes, teveel om op te 
noemen. Er is een gevarieerd programma op 2 podiums die u een middag 
vol plezier zullen geven. Ervaar deze oriëntaalse markt vol entertainment, 
exotische spijzen en andere leuke sfeervolle aanbiedingen. Gegarandeerd 
een bijzondere ervaring voor jong & oud! Als klap op de vuurpijl komt ook 
Massada optreden. Rond de klok van 14.00 uur zal ons hele plein los gaan op 
de bekende beat. De Nederlands Molukse band afkomstig uit ons eigen dorp 
heeft hier een grote achterban en het leek winkelcentrum Oostermeent 
een mooi moment om de oude banden weer aan te halen en ons dorp te 
trakteren op een spetterend optreden.

Live

DANSGROEP ORCHIDEE, DE FORMATIE RESET EN CERISE!
Vanaf het begin van de middag zult u op de podia diverse 
optredens kunnen bewonderen, onder andere dansgroep 
Orchidee uit Dieren. Met veel plezier en enthousiasme nemen 
ze u graag mee op hun reis door het prachtige veelzijdige 
Indonesië of door Polynesië zodat u zich even kunt wanen 
op het warme en zonnige Hawaii en Tahiti. Maar ook uit het 
Gooi de 6 man’s formatie RESET! Een gezellige band die allerlei 

soorten muziek gaat brengen, van country, Indonesische 
muziek tot heerlijke Rock. En als bijzondere gast mogen we 
ook verwelkomen CERISE, een mooie jonge dame met een 
prachtige stem die Top 40 nummers voor u gaat zingen. Kom 
luisteren naar deze aankomend artiest waar we nog veel van 
gaan horen. 

PASAR 
MALAM
30 JUNI 2018
Kom op zaterdag 30 juni vanaf 12.00 uur 
naar ons winkelcentrum en reis door 
Indische sferen tijdens de Pasar Malam 
op de Oostermeent in Huizen.

ZATERDAG
30 JUNI 2018

12.00 - 17.00 UUR
MASSADA - PASAR MALAM - DANSGROEP ORCHIDEE

PODIUMSCHEMA PASAR MALAM 
12:00 uur Sfeermuziek
12:15 uur Dansgroep Orchidee
12:45 uur Cherise
13:15 uur Dansgroep Orchidee
13:45 uur  Opening Pasar Malam 

door Anita Koning

14:00 uur Massada
15:30 uur  Pencak Silat  

demonstratie
15:45 uur Reset
16:15 uur  Angklung  

demonstratie
16:30 uur Reset

KOM MEEDANSEN MET  
'THE RISING SUN DANCERS' 

Country line dance, ook voor u!

MASSADA OP DE OOSTERMEENT
En dan staat zomaar Massada op de Oostermeent! De band met een 
unieke sound en authentiek repertoire. U zult begrijpen dat wij, als 
winkelcentrum Oostermeent, ontzettend trots zijn om “onze” Huizer 
band Massada op ons winkelcentrum te mogen verwelkomen. Een 
optreden waar een ieder gratis bij aanwezig kan en mag zijn. Wij hopen 
u te mogen begroeten.
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Naam: .....................................................................................................................................................................

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

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

...................................................................................................................................................................................

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

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.

NIEUWE HARING BIJ DE    
VISWINKEL VAN HUIZEN
Hij is er weer, de nieuwe haring, iedere liefhebber van deze vis weet dan de weg naar 
de Viswinkel wel te vinden. En daar ligt de Hollandse Nieuwe op u te wachten. Vooraf-
gaand aan de vangst van de vis gebeurt er nogal wat met de vis. Wist u dat de haring 
in het voorjaar pas begint te groeien en dat de haring zich dan per dag 2% vetter eet! 
Wanneer de haring minimaal een vetpercentage van 16% heeft bereikt begint pas de 
visvangst. Zo kunt u nog wat leren van de visboer op de Oostermeent. Kom langs en 
trakteer u zelf op een heerlijke haring!

Dans & sportschool Laresz is gevestigd  
in Blaricum. Met als eigenaresse  
Lara Campbell & Dans coördinator Regillio   
Cyrus is deze school een creatieve & ge-
zellige plek om je zelf creatief en ook  
actief te uiten. Binnen de school is het 
voor ons belangrijk dat de leerling zich 
op zijn plek voelt en ook passie heeft 
voor wat ze doen en leren. Met de do-
centen, die we hebben, bieden we veel 
verschillende soorten lessen in sport en 
dans. Van streetdance, naar modern, van  
zumba naar Small Group Training en van 
Ballet naar Breakdance. Ook bieden wij 
vanaf januari 2018 Personal Training,  
Crossit en ook nog meer dans stijlen! Bij 
‘LARESZ’ leer je jezelf uitdagen en beter  
kennen. Wij hebben aandacht voor  
iedereen en zorgen er voor dat elke les een 
feestje is! Come and join us!

LARESZ
Stroomzijde 6
1261 ZW Blaricum
06-41329874 
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Gelijke cijfers staan voor gelijke letters. Probeer het gekleurde 
woord te vinden.
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DANS & SPORTSCHOOL  
LARESZ

Gelijke cijfers staan voor gelijke letters. 
Probeer het gekleurde woord te vinden. KNIKKEREN OP DE 

OOSTERMEENT
Het was weer een drukte van belang op het centrum. Het gehele plein 
was een enorme knikkerbaan met allemaal vakken waar de 80 aan-
wezige kinderen mee deden aan de landelijke knikkerwedstrijd. Er was 
door de winkeliers drinken, fruit, een lekker ijsje en bellenblaas gespon-
sord. En dat kon je ook wel zien want overal zag je bellen de lucht in 
gaan! Na een hele spannende strijd heeft uiteindelijk Jurre Rosendahl 
gewonnen! 2e werd Sana, de 3e prijs was voor Puck en Sem ging met 
de 4e prijs naar huis. Onze nieuwe wethouder van Sport en Recreatie 
was aanwezig om de prijsuitreiking te doen samen met Rubin Vos van 
de Buurtsportcoachen. Wij kijken weer terug op een gezellige en spor-
tieve middag waar veel ouders en grootouders bij aanwezig waren om 
hun kinderen aan te moedigen.
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Nieuwe brochures en nieuwe 
agenda voor het 3de kwartaal 

voor de workshops!

KUNSTENAARS
BENODIGDHEDEN

•  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

STOMERIJ

KLEDING REPARATIE

Pantalons

Lederen items

Tapijten

Overhemden

Kostuums

Gilets

Mantels

Jassen

Dekens

Gordijnen

Pantalons

Spijkerbroeken

Colberts

Jassen

Uw specialist voor het stomen van:

Reparatie van onderandere:

De Oranje Naald Oostermeent-Oost 1b, Huizen

Mantels

Rokken

Lederen items

Tassen

Tenten

Gordijnen

Nu ook schoen-reparaties

3 0  T / M  5 0 % 
K O R T I N G *

* G E L D T  N I E T  O P  D E  N I E U W E  C O L L E C T I E

S T U D I O  A N N E L O E S ,  I S A Y ,  V I L A , 
Z H R I L L  T R A M O N T A N A  E N  V E L E  A N D E R E ! 

O O S T E R M E E N T  Z U I D  7  I N  H U I Z E N

G I J S B R E C H T  V A N  A M S T E L S T R A A T  1 5 1  I N  H I L V E R S U M

W W W . Z U I D 7 E V E N . N L
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Plus van den Hoven  |  Oostermeent-Oost 62  |  Huizen

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

Maandag t/m zaterdag geopend van 8.00 - 21.00 uur

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

Kipsate blokjes
per schaal 

Plus kroepoek 
3 zakken

7.99 

4.99
per stuk 7.99 

3.99
500 gram 1.95 

1.00

COLOFON
Oplage: 30.000 exemplaren 
Ontwerp en opmaak: Bootspat Spetterende Media

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.

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 perso-
neelsleden 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.

Collega gezocht! Voor ons fi-
liaal in Huizen-Oostermeent 
zoeken wij een enthousiaste 
verkoopmedewerker voor de 
zaterdag & vakanties! Ben jij 

dol op schoenen, klantvriendelijk, klantgericht en flexibel kom langs 
in de winkel of mail naar bonita.broekhuizen@live.nl

Gezocht verkooptalenten m/v. Wij hebben voor ons filiaal in Huizen 
een vacature voor een parttime verkoopster voor 27 uur per week. 
Ben jij fan van de ambachtelijke bakker, klantvriendelijk en klantge-
richt en op zoek naar een parttime baan voor langere termijn kom 
dan langs of mail bakkerijtetteroo@gmail.com

Gezocht verkoopmedewerker m/v voor ± 8 uur in de week op za-
terdag. Ben jij fan van de ambachtelijke bakker, klantvriendelijk en 
klantgericht, op zoek naar een parttime baan voor langere termijn 
en mocht je doordeweeks ook nog flexibel inzetbaar zijn kom dan 
langs of mail bakkerijtetteroo@gmail.com

Klaar met je examens en tijd voor een leuke vakantiebaan? Stuur 
jouw C.V. en motivatie naar info@sundaes.nl

IJssalon Sundaes
Oostermeent Oost 80
1274 SN Huizen
sundaes.nl

WIJ ZOEKEN JOU!

Plus van den Hoven  |  Oostermeent-Oost 62  |  Huizen

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

Maandag t/m zaterdag geopend van 8.00 - 21.00 uur

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

Kipsate blokjes
per schaal 

Plus kroepoek 
3 zakken

7.99 

4.99
per stuk 7.99 

3.99
500 gram 1.95 

1.00

Een Junior kapsters en een parttime 
kapster bij HiZi hair. Wil je werken in 
een jong en enthousiast team met 
veel mogelijkheden en goede toe-
komstvooruitzichten kom dan langs 
in de winkel om een afspraak te ma-
ken voor een gesprek. 

Vulploegmedewerkers en caissières 
voor de avonden en in het weekend. 
Leeftijd vanaf 15 jaar en je krijgt een 
interne opleiding. En een medewerker/
orderpicker voor de internetbestellin-
gen bij de Plus. Loop even binnen om 
je voor te stellen en je gegevens ach-
ter te laten.

BROEKHUIZEN
SCHOENEN

Wij zoeken vulploeg medewerkers en mensen voor aan 
de kassa, en ook voor in de avonduren of in het week-
end! Wil je werken in een dynamische winkel waar altijd 
wel wat gebeurt? Kom langs voor een gesprek!

Een beginnende en een ervaren kapper in het 
team van Arti Hair. Kijk even op www.artihair.nl 
onder het kopje; werken bij. Wie weet werk jij bin-
nenkort in het enthousiaste team van Arti Hair!
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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 

6 haringen 
voor € 10,-

Geldig van donderdag 28 tot en met zaterdag 30 juni 2018

✃

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

Spaar nu bij Bruna Oostermeent 
voor € 5,- korting!

Koop 1 tijdschrift* en ontvang 1 stempel
Tegen inlevering van een ingevulde spaarkaart met 12 stempels 
ontvangt u € 5,- korting op een tijdschrift.* 

Tijdschriften Spaarkaart

*M.u.v. dagbladen en strips. 
Korting eenmalig te besteden 
en geen geld retour.

Tijdschriften Spaarkaart

DE 
ORANJE 
NAALD
Alweer heel wat ja-
ren zit in de kiosk op 
het plein DE ORANJE 
NAALD. Een atelier 
waar u terecht kunt voor al uw verstel werk 
maar ook voor een nieuwe rits, een broek, jas 
rok of colbert op maat laten maken zelfs uw 
gordijnen weer netjes in de plooi! Dus heeft u kleding met een pro-
bleem, kom vrijblijvend langs met uw wensen en er word gekeken wat 
wij voor u kunnen betekenen. Ook wanneer u uw kleding gestoomd wil 
hebben kunt u bij ons terecht. de Oranje Naald Oostermeent-Oost 1b.

Heb jij altijd al 
willen weten hoe 
je de stoerste 
Breakdance 
moves maakt en 
hoe je dat in dans 
kan toepassen? 

BOEK NU UW  
AFSPRAAK ONLINE

Oostermeent Oost 82
Huizen
035 - 526 76 76

Welkom met en  
zonder afspraak  

hizihair.nl/afspraak

 /hizihair 

Openingstijden:

Maandag 11:00 - 18:00 uur
Dinsdag 09:00 - 18:00 uur
Woensdag 09:00 - 18:00 uur
Donderdag 09:00 - 18:00 uur
Vrijdag 09:00 - 21:00 uur
Zaterdag 08:30 - 16:30 uur

hiz ihair.nl/afspraak

 

 

 

 

 

  




 

 

 
 
 GEWASSEN & GESTREKEN 




Bij Cristal Cleaning Huizen kunt u terecht voor  
vakkundige reiniging van al uw kleding en 

woningtextiel. Onze deskundige medewerkers 
staan voor u klaar in de winkel

 

 

 

 

 

  




 

 

 
 
 GEWASSEN & GESTREKEN 




Dan is dit jou moment! Vanaf 1 juni 2018 op 
elke vrijdag van 18.00-18.45 uur tot aan de 
zomervakantie introduceren we lessen op 
het plein in de Oostermeent vanuit zowel 
 Oostermeent Sportief als Dansschool Laresz 
gegeven door niemand minder dan onze ster 
in Breakdance, Stash! Stash kan je alles leren 
wat je maar kan bedenken. Mee doen is gratis 
en als je het nou erg leuk lijkt kan je je ook in-

schrijven voor de lessen bij Laresz die ook op 
de vrijdag vallen tussen 19.00-21.00 uur. Voor 
leeftijd van 7-12 jaar oud.

LARESZ
Stroomzijde 6
1261 ZW Blaricum
06-41329874

Half juni is het zo-
ver. De Hollandse 
 Nieuwe komt weer 
aan land. Eenmaal 
aan land laat het 
vette visje zich uit-
stekend combineren 
met een glaasje ko-
renwijn. Bij Gall & Gall 
staat de Korenwijn 
voor u klaar, voor de 
haring moet u bij de 
 Viswinkel van Huizen 
zijn! Proost en eet 
smakelijk!

GOEDE MAATJES MET 
KORENWIJN
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WEG MET DIE CENTIMETERS! 
STRAK DE ZOMER IN!

AL BIJNA 12,5 JAAR EEN BEGRIP IN 
HUIZEN EN VERRE OMSTREKEN.  
OLDSCHOOL, NEW STYLE!

De enige sportschool/dojo met een echte 
wedstrijdring! Voor zowel beginners als gevor-
derden zijn er vele mogelijkheden voor vak-
kundig trainingen. Een schoolw waar jong en 
oud van harte welkom is. En een school waar 
sportiviteit hoog in het vaandel staat. Kom 
vrijblijvend langs om je te laten informeren 
wat de mogelijkheden zijn.

Hejena Gym
Havenstraat 305G
1271 GD Huizen
035-5231505

Is zingen je lust en je leven, kijk dan op onze 
site, of bel ons even! Ben je een  mezzo, alt 
of sopraan, aarzel dan niet en meld je aan! 
www.vocalgroupsurprise.nl

Natuurlijk kun je ook contact opnemen 
met Loes Busker, telefoon 06-51639526. 
Ons koor repeteert op donderdagavond 
van 20.15 tot 22.30 uur in de Thomaskerk 
in Huizen. 

De woorden hieronder zitten in alle richtingen in de puzzel verstopt. Van boven naar bene-
den, van links naar rechts en ook nog eens schuin! Zoek ze op en streep ze af. De letters die 
overblijven vormen de oplossing.

BAL
BOS
FRISBEE
GLIJBAAN
HUT
KOPROL
KRIJT
PARK

RENNEN
SCHATGRAVEN
SKEELER
SLEE
SPEELTUIN
SPEURTOCHT
SPORT
STEP

TENT
VELD
VLIEGER
VOSSENJACHT
VRIENDJES
WATER
ZAND

Naam: ......................................................................................................Leeftijd: ........................................

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

.............................................................................................................................................................................

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

PUZZEL
Doe je ook weer mee met de puzzel? 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.

V O S S E N J A C H T L
L E T H C O T R U E P S
I N E V A R G T A H C S
E S E J D N E I R V K E
G P K S E O E E
E E L R L B P B
R E W Z E P A S
E L U A E L R I
N T E N T I V T K T K R
N U IJ D E E S N S S P F
E I E R L O R P O K L E
N N N D K N A A B IJ L G

www.puzzelpro.nl©

Niet tevreden over je lijf en je gewicht? Dan 
moet je bij The Bodyhouse langskomen! 
De specialist in figuurcorrectie en afvallen 
in Huizen. Stralend de zomer in? Begin nu 
met onze resultaatgerichte behandelin-
gen. Minstens 4 CM kwijt met slechts 1 be-
handeling!
Bij The Bodyhouse staat lekker in je vel 
zitten centraal. Met onze unieke techno-
logie zijn wij in staat om minimaal 4 cm 
lichaamsomvang te verminderen met 
slechts één behandeling.

Straight Away Coach
Liever coaching om uw eetpatroon aan te 
passen? Ook dat is mogelijk! Voor iedereen 
is er een passend programma. 

The Bodyhouse
Loswal 12, 1274 NW Huizen
T 035-8886484 | E info@thebodyhouse.nl 
www.thebodyhouse.nl 

Wilt u ook genieten van het Sundaes' IJs op uw bedrijfsfeest, bruiloft, ver-
jaardagfeestje of barbecue? Een ijsbar, een romantische vintage ijsfiets of 

complete ijssalon bij u op locatie, van 10 tot 1000 gasten?

Wij zijn gedreven om uw feest compleet te maken.
Bel ons 0356226223 of mail ons info@sundaes.nl om het te bespreken.

Vocal Group Surprise bestaat 
uit een enthousiaste groep 
dames, dat een leuk en 
luchtig repertoire op eigen 
wijze presenteert.

VOCAL GROUP 
SURPRISE 
HUIZEN ZOEKT 
NIEUWE LEDEN!

 
Bij ons kunt u terecht voor een pijnloze  

 
 lovehandles, zadeltassen en uw zwem-
bandjes sterk te laten verminderen. 

Dankzij onze behandelingen voor 

en worden spieren opgebouwd. Al na 
één behandeling is er sprake van een 

direct meetbaar resultaat van 
enkele centimeters minder lichaamsomvang.  

 
minder is dan 4 cm, dan is de proef- 
behandeling gratis. 

 

Wilt u de zomer door zonder u druk te maken over uw 

Loswal 12
1274 NW Huizen

035 - 888 64 84
info@thebodyhouse.nlWWW .THEBODYHOUSE .NL

€ 5,00
korting

op vertoon
van deze advertentie
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5 MEI, EEN DAG OM 
NOOIT TE VERGETEN!
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SAMEN
SAMENSAMEN

Wij zoeken per direct een:Wij zoeken per direct een:

Kijk op: www.artihair.nl/werken-bij-arti-hair/vacatures

Leerling en eenLeerling en een
Allround kapperAllround kapper

“The only way to do

- Steve Jobs, Apple

great work is to realy
love what you do”

Ook verliefd op haar?Ook verliefd op haar?

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
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Workshop houten klomp beschilderen Gegeven door Beatrix Frederiks
Zaterdag 20 oktober van 10.00 – 16.00 uur of zaterdag 10 november 
van 10.00 – 16.00 uur
Kosten: € 80,- per workshop incl. alle materialen, koffie/thee  
en lunch
Opgeven in de winkel of via mail info@artsupplieshetgooi.nl

Workshop olieverf voor beginners
Gegeven door Mariëtte Bruinsma
Zaterdag 21 juli van 10.00 – 16.00 uur of 
zaterdag 8 september van 10.00 – 16.00 uur
Kosten: € 80,- incl. alle materialen, lunch, 
koffie en/of thee
Opgeven in de winkel of via mail  
info@artsupplieshetgooi.nl

Workshop collage journaling Mixed media 
Gegeven door Soraya
Zaterdag 7 juli van 10.00 - 16.00 uur 
Kosten: € 80,- incl lunch, koffie/thee en alle materialen
Opgeven in de winkel of via mail 
info@artsupplieshetgooi.nl

Workshop ‘Huizer vrouwtjes’
Gegeven door Trudi Voskuilen
Zaterdag 28 juli van  
13.00 – 16.00 uur 
Kosten: € 50,- incl. alle  
materialen, koffie/thee
Opgeven in de winkel  
of via mail  
info@artsupplieshetgooi.nl

TE HUUR 
WINKEL-
UNIT 
OOSTER-
MEENT 
ZUID 124

Winkelunit met een oppervlakte van c.a. 102m2 in 
 winkelcentrum Oostermeent te Huizen. Prachtige locatie 
aan het binnenplein, enkele deuren naast de ingang van de  
Albert Heijn. Ruime luifel aan de voorkant om uw waar uit te 
stallen en goede bereikbaarheid voor leveranciers aan de ach-
terzijde. 

De Oostermeent is een centrum met gratis parkeren, 
 uitstekend winkelaanbod en een actieve winkeliersvereni-
ging. Voor inlichtingen en/of bezichtigen bel J. van de Hoef  
+316 – 512 145 82.

Workshop 
zeilboot
Gegeven door 
Ivan Mijatovic
Zaterdag 14 juli 
van 13.00 –  
16.00 uur 
Kosten: € 50,- 
incl. alle materia-
len, koffie/thee
Opgeven in de 
winkel of via mail 
info@artsupplies-
hetgooi.nl

Workshop schilderen in 
de stijl van Bob Ross
Gegeven door  
Ivan Mijatovic
Zaterdag 6 oktober van 13.00 – 16.00 uur of 
zaterdag 3 december van 13.00 – 16.00 uur
Kosten: € 50,- incl. alle materialen,  
koffie/thee
Opgeven in de winkel of via mail  
info@artsupplieshetgooi.nl

NEEM DEEL AAN DE WORKSHOPS BIJ  
ART SUPPLY HET GOOI EN MAAK HET SCHILDERIJ 
VAN UW DROMEN.

 
Bij ons kunt u terecht voor een pijnloze  

 
 lovehandles, zadeltassen en uw zwem-
bandjes sterk te laten verminderen. 

Dankzij onze behandelingen voor 

en worden spieren opgebouwd. Al na 
één behandeling is er sprake van een 

direct meetbaar resultaat van 
enkele centimeters minder lichaamsomvang.  

 
minder is dan 4 cm, dan is de proef- 
behandeling gratis. 

 

Wilt u de zomer door zonder u druk te maken over uw 

Loswal 12
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MASSADA. 
DOOR DE JAREN HEEN.

De band begon in de jaren 60 als The Eagles 
en speelde voornamelijk op Molukse feesten. 
Toen de Amerikaanse Eagles hits in Nederland 
begonnen te scoren werd de groepsnaam 
in 1973 in Massada (een citadel in Israël) 
veranderd. In de jaren die volgden kwamen 
er regelmatig nieuwe albums uit die iedere 
keer weer succesvol waren. Ook op Pinkpop 
werd opgetreden en zelfs een tournee in 
Duitsland. In 1980 bereikte Massada zelfs een 
nummer 1 notering in de hitparades met het 

nummer Sajang é. Maar ook heeft Massada 
in 1983 meegewerkt aan de soundtrack van 
de serie Briefgeheim met Leontien Borsato in 
de hoofdrol! Later, rond 1996 kwam Massada 
terug met diverse optredens op Pasar 
Malam’s en ook bij de Vrienden van Amstel. 
Vanaf 2006 gaf Massada diverse concerten 
in Indonesië. En dan afgelopen maart de 
nieuwste creatie; Baronda! Uiteraard te koop 
op de speciale kraam waar diverse artikelen 
worden aangeboden.

Kijk voor het complete aanbod workshops op onze website www.artsupplieshetgooi.nl. 
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DAMES- HEREN- EN KINDERSCHOENEN

TAMARIS - ESPRIT - GABOR - ARA - JENNY - RIEKER - ECCO - NERO GIARDINI
AEROSOLES - BIRKENSTOCK - BJÖRN BORG - BRUNOTTI - BUGATTI

FITFLOP - HIP -K SWISS - LACOSTE - MUNICH - PANAMA JACK - PIKOLINOS - PUMA
ROHDE - SKECHERS - S.OLIVER - TEVA - TIMBERLAND - TONI PONS - WRANGLER

GATTINO - KIPLING - CARMENS

Wij ruimen op!
20% en 40% korting

BROEKHUIZEN
SCHOENEN

OOSTERMEENT OOST 74, WINKELCENTRUM OOSTERMEENT, HUIZEN

WWW.BROEKHUIZEN-SCHOENEN.NL



www.kippie.nl

ACTIE!
om je vingers bij af te likken

00

stuks
gegrilde 
kippenpoten5
5,
alle smaken

Kippie Huizen

Winkelcentrum Oostermeent

Oostermeent Zuid 5 Huizen

tel: 035-5256911


