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Proef- beleef en ervaar

pasar Malam

Op zaterdag 29 juni aanstaande barst
winkelcentrum Oostermeent weer uit
zijn voegen! Wij organiseren dan de
2e Pasar Malam op ons winkelcentrum.

Wat hebben we genoten van de 1e editie en wat hebben we daar
ook veel positieve reacties van u over mogen ontvangen. Voor
ons de drijfveer om opnieuw een mooi feest te organiseren. En
daar hoort natuurlijk ook MASSADA bij. We hoefden het eigenlijk
niet eens te vragen! Alle leden van de band waren super blij met
het vorige optreden en direct gemotiveerd om op 29 juni weer
van de partij te zijn.
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29 JUNI 2019
12.00 - 17.00 UUR

MASSADA
LIVE

Maar er zijn meer geweldige artiesten en dansgroepen, ook de
dames van dansgroep Orchidee zijn weer aanwezig en zullen u
meenemen op hun reis door het prachtige Indonesië. Ook de
landelijk bekende zanger Edu Schalk gaat voor u optreden. Met
name in het circuit van de Indische feesten is Edu een artiest
die niet mag ontbreken. Maar ook het jonge zangtalent Cherise,
die vorig jaar menig hart heeft gestolen van het publiek, zal weer
staan schitteren. Zorg dat u voor aan staat om dit talent niet te
missen! Een artieste waar we vast nog veel van gaan horen.
De Blackhorse Line-Dancers staan voor u klaar om hun
Line-dance te laten zien. Wilt u mee doen? Ook dat kan allemaal
op de Oostermeent. En wat denk u van de Pencak Silat? Prachtig
uitgevoerde traditionele krijgskunsten uitgevoerd door een
team van enthousiaste dansers. The New Band, een band met
diverse muzikale stromingen die er een feestje van gaan maken.
Kom samen met deze band lekker swingen en mee zingen op de
heerlijke muziek.
Maar buiten al deze muzikanten en dansers is er natuurlijk meer
op onze Pasar Malam 2019! Meer dan 50 kramen staan voor u
klaar met de meest mooie aanbiedingen. En natuurlijk heerlijke
gerechten, uiteraard saté maar ook heerlijke soorten schaafijs,
spekkoek, cendal, Nasi en Bami specialiteiten, heerlijke Indische
broodjes, de enige echte Sambalshop van Koos, Pisang Goreng,
eigenlijk teveel en te lekker om allemaal op te noemen.
Uiteraard ook kramen met prachtige kleding, houtsnijwerk,
een massage-tent, tarot kaarten laten leggen, prachtige CD’s,
pentekeningen, sjaals, tassen , jassen, ook hier geldt; kom naar
de Pasar Malam en ontdek alle mooie spullen en aanbiedingen.

EDU SCHALK

ETEN EN DRINKEN

TIP VAN DE ORGANISATIE;
Kom op de fiets en parkeer
deze buiten het winkel
centrum! Dit scheelt veel
overlast voor
u zelf en de
andere bezoe
kers!

DANS

MUZIEK

PODIUMS & AGENDA
DE AGENDA VAN
DE OOSTERMEENT 2019

www.winkelcentrumoostermeent.nl

ZIE
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EEN KUNSTGEBIT IS ALTIJD MAATWERK

Mooie tanden maken
is onze passie

Van 20-05 t/m 30-06 geven wij

40%
korting

Hierbij komen wij zoveel mogelijk aan uw
wensen tegemoet.

op
HIZ I H AI R
PRO D UC TEN

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.

(Alleen i.c.m. Hizi Hair Card)

Wij helpen u graag, wij zijn er voor u!

OPENINGSTIJDEN:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Welkom met en
zonder afspraak
hizihair.nl/afspraak
/hizihair
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Oostermeent Oost 82
Huizen
035 - 526 76 76
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6 haring
nu €

10,-

Geldig van donderdag 27 juni tot en met zaterdag 29 juni

✃

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

Havenstraat 305A Huizen
035 - 52 31 505

hejenagym.nl

Albert Heijn
Oostermeent-Zuid 48
035 - 526 81 13
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COLOFON
Oplage: 33.000 exemplaren
Ontwerp en opmaak: Bootspat Spetterende Media

MAMA MIA COMPLEET
VERBOUWD

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.

U heeft het waarschijnlijk wel gezien, Restaurant Mama
Mia is geheel verbouwd! Het gehele pand is aangepakt
en er is achter een groot stuk bijgebouwd. Werkelijk aan
alles is gedacht!

VOOR ONZE HUISDIEREN
Het is nu volop lente en de
zomer komt eraan. Voor onze
huisdieren een heerlijke tijd
om buiten te zijn.

Nieuwe apparatuur in de keuken, nieuwe toiletgroepen, een
prachtige bar, mooie tafels en stoelen. Het is een lust voor
het oog. Maar ook buiten zijn de terrassen geheel vernieuwd
met tafels en stoelen, mooie plantenbakken, een prachtige omheining zodat u heerlijk uit de wind zit en supergrote parasols. En natuurlijk een mooie uitgebreide nieuwe
menukaart! Kom snel langs voor een heerlijke maaltijd in dit
prachtig verbouwde restaurant.

De mooie en milde winter
was prachtig voor alle dieren
in de natuur. Er was redelijk voedsel en geen strenge
vorst. Daarom meer kans op jonge dieren. Vogels en zoogdieren. Dat
is natuurlijk prachtig. Maar ook meer ongedierte. Voor onze huisdieren
geldt: meer teken, vlooien en andere stekende of bijtende insekten…..
en dus meer kans op besmetting .
DAAROM….. BESCHERM UW DIEREN TEGEN:
 Vlooien en teken, er zijn prima middelen nu.
 Wormen, ook de vossenlintworm is in opkomst.
 Vliegen, brengen allerlei ziektes over, vooral voor konijnen van belang, controleer daarom altijd onder de staart van uw konijn op
achterblijvende ontlasting waarin vliegen eitjes kunnen leggen.
 Ratten zullen toenemen in de sloten en daardoor kans op ziekte
van Weil. Laat uw dier daar elk jaar voor inenten.
 Meer konijnen in de natuur geeft meer kans op besmetting van uw
huiskonijn met Myxomatose en het nieuwere VHD virus. Laat uw
konijn ook inenten.

EVEN VOORSTELLEN:
NIEUWE EIGENAAR!

VAKANTIE
Mocht u uw hond/kat meenemen op vakantie naar het buitenland,
vraagt u dan uitgebreide informatie m.b.t. de nodige inentingen en
voorzorgen. Uw dierenarts kan u daarbij helpen.

Hallo, mijn naam is Stephanie en ik ben sinds
20 mei ’19 de nieuwe eigenaar van zonnestudio
Tansation op de Oostkade nummer 2.

AUTO’S
Dan nog een belangrijk advies, laat s.v.p. geen huisdieren alleen in de
auto achter. In de auto kan het in mum van tijd heel erg warm worden,
dat veroorzaakt oververhitting en kan zelfs fataal worden.

Na 17 jaar in een kapsalon gewerkt te hebben in
de Oostermeent was ik toe aan een nieuwe uitdaging en is dit op mijn pad gekomen. De Oostermeent is dus geen onbekend terrein voor mij.
Eind augustus staat de heropening gepland.
Meer informatie hierover volgt.
Volg ons op facebook en blijf op de hoogte!

KORTOM, VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN.
WIJ WENSEN U MET UW HUISDIEREN EEN HELE
FIJNE EN GEZONDE ZOMERTIJD.
Met vriendelijke groeten,
Teun van der Wende, Marielle Goedhard, Dory Vrakking
Dierenartsen van Dierenkliniek de Monnickskamp

Trots ontvang ik u graag in de zonnestudio!
Zonnige groet

ONS DAGELIJKS SCHEPIJS

toveren. Vanaf nu kunt u ook genieten van het
Sundaes’ IJs op uw bedrijfsfeest, bruiloft, verjaardagfeestje of barbecue.

Wij maken fabelachtig schepijs, met hoogwaardige grondstoffen en respect voor traditie en ambacht. Ons schepijs wordt dagelijks ter plaatse
in onze winkels bereid en uitsluitend dagvers verkocht. Iedere ijssmaak
heeft een eigen recept en is fijn gebalanceerd, compact en bezit weinig
lucht.
Hierdoor verkrijgen wij een fijne structuur en een volle, romige smaak.
Wij zijn gepassioneerd betrokken bij het creatieve proces, of het
nu gaat om ontwikkeling van nieuwe smaken of bereiding van traditionele smaken, Sundaes’ ijscreaties zijn vernieuwend en bijzonder.
Maar vooral gemaakt met de bedoeling om de lach op ieders gezicht te

Een romantische vintage ijsfiets, een ijscobar of
de complete ijssalon bij u op locatie, van 10 tot
1000 gasten. Wij zijn gedreven om uw feest compleet te maken.
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Bel ons of kom langs om het te bespreken.
Wij zijn gevestigd op Oostermeent oost 80 in Huizen, Tel: 035 6226223.
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PASAR MALAM 2018
Een paar foto’s om nog eens na te genieten! Wat was het een feest
met prachtige optredens, geweldige sfeer en bijzonder mooi weer.
Wij hopen dat we dit jaar weer een mooie dag mogen beleven met
nog meer kramen vol met heerlijke gerechten, kleding, lekkernijen of
andere hebbedingetjes!

Elke zondag
geopend van
12.00 t/m 18.00 uur.
Plus van den Hoven | Oostermeent-Oost 62 | Huizen
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KLEUR & GLANS –
SNEL & MAKKELIJK BIJ ARTI HAIR!
Even snel een kleurtje, maar dan wel zo goed en fraai als je gewend bent van
Healing Color. Dat mag je verwachten van de nieuwe L’ANZA Liquids Demi.
Deze ammoniavrije nieuwkomer in het L’ANZA kleurassortiment is ideaal voor
glanskleuringen, kleurcorrecties en opfrissingen.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
 Ammoniakvrije formule, die je haar niet oplicht
 Snel (20 min.)
 Geen uitgroei. De kleur vervaagt geleidelijk en houdt tot 24 keer wassen.
 Geen vlekken op de hoofdhuid
 Milde pH-waarde
 Met Limiplex C, een unieke mix van vitamine C en antioxidanten voor een
 levendige kleur en veel glans

GUN JE HAAR DEZE REVOLUTIE IN KLEUR BIJ ARTI HAIR.

Wij zoeken per direct een:
De nieuwste kleurbehandeling

L’ANZA Liquids

Zoveel glans heb je nog nooit gezien

Voor een heerlijk
zomers drankje ben
je van harte welkom
bij Café Parrewijn!
Oostermeent West 17

de Versmarkt
Groente en fruit, noten en zuidvruchten

Volop KERSEN,
AARDBEIEN en ander
lekker zomer fruit voor
de laagste prijzen!
Oostermeent 124
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EEN ZANGER MET
EEN MISSIE

THE NEW BAND
Deze 6 mans formatie bestaat uit muzikanten die al wat jaartje aan de weg timmeren.

Succesvol in de 80 jaren met de band
The Aces en Brooklyn, allround topformaties die veel succes hadden zowel in
Nederland als in Duitsland.

Het repertoire van deze band loopt zeer
uiteen, doordat de muzikanten in vele orkesten hebben gewerkt met verschillende
genres.
Zij hebben zich verdiept in de Country &
Western muziek voor country en linedance liefhebbers. Ook de zoete klanken van
de pedalsteel die bespeeld wordt door
Stef Lippelt, zal een lust zijn voor uw gehoor.
De ander muzikanten zijn: gitarist
Johnny Deuning, toetsenist Theo Deuning,
bassist
Rob
Steevensz,
drummer
Richard Andreas en zangeres Mona Lucardie.

In september vertrekt de band naar Spanje
om daar in Benidorm optredens te verzorgen.
Maar eerst hun optreden in het winkelcentrum Oostermeent en daar hebben zij reuze
zin in.

MASSADA
Massada, wat kunnen we nog over
Massada schrijven? Wie deze naam ziet
of hoort, weet al snel waar het over gaat.
Latijns-Amerikaanse ritmes, percussie
rock, latin rock.

Vooral voor Indische en Molukse ouderen is
het een eer en een genot om voor hun te mogen zingen. Muziek is een verbinding tussen
het verleden en het heden. Het brengt veel
herinneringen op maar wat het allerbelangrijkste is het geeft de ouderen veel vreugde en
blijdschap.

EDU SCHALK
Edu Schalk, geboren in Batavia, kwam
in 1955 naar Nederland, in de eind 70er
jaren werd hij ontdekt en sinds die tijd
niet meer weg te denken in het circuit
van de Indische dansavonden, Pasar
Malams en andere feestavonden. Waar
Edu optreed is het gelijk feest!
Wij zijn meer dat trots om hem op onze
Pasar Malam te verwelkomen.

Een bekende band uit Huizen, die op deze
Pasar Malam een thuiswedstrijd speelt. Met
uiteraard hun fans! En de Huizer bevolking
die trots is op deze band. Onder leiding van
Johnny Manuhutu speelt de band als nooit
tevoren. Lees meer in het aparte interview in
deze krant!
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.
Met name door het nummer Sajang é brak
Massada door in 1980 en het nummer stond
geruime tijd op nummer 1 in de diverse
hitparades.

BLACKHORSE LINE
DANCERS
Uit Hilversum komen de Blackhorse Line Dancers. Een
grote groep enthousiaste mensen die een geweldig optreden komen verzorgen op ons centrum. Zelfs bekend
van optredens op de TV! Maar ook op andere locaties kunt u deze groep met Line Dancers tegen komen.
Mocht u na dit spetterende optreden ook eens willen
dansen neem dan een kijkje op de website!

CHERISE
De jonge zangeres
Cherise is ook dit
jaar terug gevraagd
om op de PASAR
OOSTERMEENT
haar liedjes ten gehore te brengen.
Cherise is bijna 18 lentes jong en is reuze enthousiast dat ze weer mag optreden
in de Oostermeent. Deze jonge dame is
reuze trots op haar Indische achtergrond
en stort zich vol overgave op haar studie
en stage in de horeca, maar ook zingen is
haar grote hobby.
Ik treed nog niet heel veel op, aldus
Cherise. Mijn opleiding en stage zijn best
wel tijd rovend. Maar dat ik door het Winkelcentrum Oostermeent ben gevraagd
om terug te komen dit jaar is voor mij
wel een hele eer, en om op het zelfde
podium te mogen staan met de band
Massada en zanger oom Edu Schalk vind
ik dus helemaal te gek. Ik hoop dat ik het
winkelend plubliek en de bezoekers een
plezier doe met mijn optreden.

PENCAK SILAT
Pencak Silat is een dans die voortkomt uit traditionele Indonesische krijgskunsten. Per streek zijn
traditioneel verschillende stijlen ontwikkeld, die
vaak lokale dieren imiteren. Het Pencak Silat is in
Indonesië sterk vermengd met mentaal spirituele
elementen, waarbij fysieke en geestelijke ontwikkeling hand in hand gaan. In Europa is de fysieke kant het meest bekend. Op onze Pasar Malam
zult u kunnen genieten van een wervelend optreden door geweldige dansers. Een optreden wat u
niet wilt missen.

DANSGROEP
ORCHIDEE
Dansgroep Orchidee bestaat tegenwoordig voornamelijk uit kleinkinderen van Letty Kneefel, die allemaal zijn
opgegroeid met de “Spirit of Aloha”.
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,
heerlijk kunt wegdromen bij het zien van
bijvoorbeeld de romantische love-songs,
de vrolijke hula’s met attributen en zeer
zeker kunt genieten van de wervelende
Tahitiaanse otea’s en aparima’s, allemaal
gedanst in indrukwekkende kleding.

PODIUMS & AGENDA
Mede door u komst en positiviteit hebben we zoveel bands
en artiesten dat we daarom op 3 plaatsen een podium
hebben staan!

PODIUM 1
OP HET CENTRALE PLEIN
PODIUM 2
NAAST DE ENTREE VAN
PLUS SUPERMARKT
PODIUM 3
NAAST DE ENTREE VAN AH

DE AGENDA VAN
DE OOSTERMEENT 2019
Pasar Malam 2019
Zomermarkt
Waterspektakel en
Oostermeent ruimt op
Herfstbraderie
Jeugdvisdag
Halloween
Sinterklaas
Kerst

zaterdag
zaterdag
zaterdag

29 juni		
3 augustus
24 augustus

zaterdag
zaterdag
woensdag
zondag
za/zo

28 september
19 oktober
30 oktober
24 november
21/22 december

E.H.B.O. NODIG??
Beneden bij de haven, links van Restaurant de
Verborgen Parel staat een E.H.B.O. team voor u
klaar om u te helpen.
TIP VAN DE ORGANISATIE;
Kom op de fiets en parkeer deze buiten het
winkelcentrum! Dit scheelt veel overlast voor u zelf
en de andere bezoekers!

Pagina 7 - Editie 24

EEN DROOM WORDT WERKELIJKHEID
De bouw van Woongroep Huizer-maatjes is weer een stap dichterbij gekomen. Onlangs
hebben woningbouwcorporatie de Alliantie en de gemeente een overeenkomst getekend
voor koop van de grond. Woongroep Huizer-maatjes heeft daarop een overeenkomst getekend met de Alliantie. Jaren van voorbereidingen gingen hieraan vooraf en al die jaren werd
gebouwd aan de gezamenlijke droom van de toekomstige bewoners van de woongroep;
18 jongvolwassenen met een lichtverstandelijke beperking.
Ook het komende halfjaar is er nog veel voor te bereiden. Geen voorbereidingen meer voor
een droom, maar voor de daadwerkelijke bouw die hopelijk in 2020 zal starten achter de
school op de Weideweg.
Vorig jaar heeft ook u bijgedragen om deze droom te realiseren, bijvoorbeeld door uw statiegeldflessen in te leveren bij AH op de Oostermeent. Helpt u ook nu weer? Vanaf 17 juni is vier
weken lang de opbrengst van de emballageactie voor Woongroep Huizer-maatjes!
Zij kunnen uw bijdrage goed gebruiken voor bijvoorbeeld huishoudelijke spullen of de aankleding van de gemeenschappelijke woonkamers en keukens.
Bent u geïnteresseerd in de woongroep, kijk op www.huizer-maatjes.nl.

foto: Bob Awick
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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.

A

PUZZEL

30
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49
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!

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 plotseling 5 onderbed 10 kerf 12 adellijk 14 lage rivierstand 15 geologie
18 circa 19 bravoure 20 bijgevolg 22 welpenleidster 24 onheilsgodin 26 Spaanse titel
28 hoofdstad van Italië 29 brutaal persoon 31 Nijlreiger 32 mannetjeskat 34 vloeistof
36 voordat 37 vreemd 38 onbemand vliegtuigje 41 liefde (Frans) 44 lommerrijke weg
45 krachtmeting 48 niet schoon 50 smalte 52 ambacht 53 zuurdeeg 54 riv. in Spanje
56 wereldvreemd persoon 57 modern 59 grote, luxe auto 60 lidwoord 61 echtgenote
63 Griekse liefdesgod 65 verkeer 66 deskundige.
Verticaal: 1 ijzerhoudende grond 2 per expresse 3 schouderbelegsel 4 bladader 6 jeugdpuistjes 7 vrouwelijk hert 8 anno Domini 9 droog (van wijn) 10 gereed 11 kraaiachtige
vogel 13 schoeisel 16 grote papegaai 17 doctorandus 19 uitlooppoging 21 wild 23 etensbereider 24 reeds 25 bijwoord 27 nageslacht 29 angst 30 boos 33 getal 35 bergweide 38 in dat geval 39 einde v.e. betrekking 40 planeet 42 gelijkluidend 43 soort hert
44 bloem 46 televisie 47 keurmerk 49 slecht excuus 51 Bijbelse priester 53 naaldboom
55 einde v.e. gebed 56 Franse badplaats 58 nieuw (in samenst.) 60 schraal 62 geografische mijl 64 muzieknoot.

• 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

De maaltijd
specialist van
Huizen

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

Peter de Jong, keurslager

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

Oostermeent-Oost 56, Huizen
Tel. 035-5262743
www.peterdejong.keurslager.nl

/Keurslager Peter de Jong
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Dierenkliniek

De Monnickskamp

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

Tel : 035 - 525 02 60
Geopend ma t/m vrijdag 8.30 - 18.00 uur
ook ’s avonds
www.dierenkliniekdemonnickskamp.nl
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WIJ ZOEKEN
JOU!
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.

Kassières gezocht
voor de avonduren bij de
Plus Supermarkt.
Solliciteren via de infobalie
of via de website.

NU REINIGEN VAN:

VERBORGEN PAREL
Wij zoeken

PERSONEEL
IN DE BEDIENING M/V
Tel.: 035 - 526 80 86

LAAT DE ZOMER
MAAR KOMEN!
Bij de Verborgen Parel zijn ze er klaar voor! Een nieuwe kaart, een
mooi terras aan de voorkant en nu ook heerlijk aan de waterkant in
de zon of onder een parasol genieten.
En genieten gaat zeker lukken met de nieuwe kaart met allemaal mooie
gerechten. Natuurlijk zijn de beroemde Spare-ribs gebleven en ook de
andere gerechten waar de Verborgen Parel zo bekend om staat staan
nog op de nieuwe kaart. Maar om het allemaal zelf te zien en te beleven
bent u natuurlijk van harte welkom in ons restaurant aan het haventje van
winkelcentrum Oostermeent.

2-DELIG KOSTUUM € 9,90 (normaal € 16,45)
5 OVERHEMDEN € 8,75 (normaal € 11,25)
Voor 10.00 uur brengen -na 16.00 uur klaar!

Cristal Cleaning Huizen - Oostermeent-Noord 198

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:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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BROEKHUIZEN
SCHOENEN
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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

DAMES- HEREN- EN KINDERSCHOENEN
OOSTERMEENT OOST 74, WINKELCENTRUM OOSTERMEENT, HUIZEN

WWW.BROEKHUIZEN-SCHOENEN.NL

