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Vrijdagavond koopavond,  
winkels geopend tot 21.00 uur.

www.winkelcentrumoostermeent.nl   Volg ons op Facebook

zaterdag 24 maart
van 12.00 - 16.00 uur

langs om te proeven, samen 
met een leuk orkest 
en de paashaas die 

eitjes uitdeelt. 

www.winkelcentrumoostermeent.nl

Kom op

ZATERDAG  
24 MAART;  
PAASPROEVERIJ 
OP DE  
OOSTERMEENT
Eten, drinken, proeven, ruiken, alles kan 
op de Oostermeent. Bij alle deelnemende  
“Food” winkels op ons centrum zult u 
tentjes vinden van waaruit de winkeliers 
hun waren aan prijzen. Met name met een 
knipoog naar de aanstaande Paasdagen! 
Maar ook om alle andere dagen van de 
week lekker te eten. Kom dus gezellig langs 
en loop langs Keurslager de Jong voor 
een lekkernij, of langs Gall & Gall voor een 
bierproeverij, langs AH voor iets lekkers,  
bij Kippie voor een lekker kipgerecht,  
I love Sushi wacht je op in zijn tent, bij de 
Plus ligt iets lekkers klaar, wat denk je bij 
de Turkse Supermarkt? Heerlijke stukjes 
fruit! Bij Lifestyle ook een verwennerij. Bij 
Frietland hebben ze heerlijke friet voor je 
klaar gemaakt en natuurlijk ligt er vis klaar 
bij onze enige echte Viswinkel van Huizen. 
Dus maak een tocht over ons centrum en 
ontdek alle lekkernijen die er te koop zijn. 
Van 12.00 uur tot 16.00 uur staan wij voor 
u klaar. Eet smakelijk!

VAN DE VOORZITTER; ANITA KONING
  Ook dit jaar geven wij weer onze eigen Oostermeent krant uit, en hier zijn wij trots op. Wij willen u informeren over wat  

wij dit jaar weer in petto hebben. Dit jaar presenteren wij weer een paar prachtige evenementen, zoals de Paas Proeverij. 
Voorafgaand aan de Pasen zullen velen Food-winkels u alvast een voorproefje geven van wat u kunt verwachten. Pasen 
een gezellige samen zijn met vrienden en familie, eieren zoeken en lekker brunchen! Onze food-winkels helpen u met een 
mooi pakket aan ideeën voor de paastafel. Ook de komende maanden zitten wij niet stil. De jaarlijkse voorjaars braderie, 
een grootse 5 Mei viering en een heuse Pasar Malam dit staat allemaal al op ons programma voor dit jaar. Wij waarderen u 
als klant ten zeerste en staan altijd open voor adviezen en ideeën. Wij hopen u weer vaak te mogen verwelkomen!

EN DAN ZIJN ZOMAAR  
ALLE WINKELPANDEN  
VERHUURD!
Binnenkort word het pand tussen Zeeman en CaRé  
juwelier ook weer bewoond. Eerst word er verbouwd 
en aangepast en daarna komt Christiani Schoenen er 
tassen en schoenen verkopen, later in het jaar komt  
er waarschijnlijk ook nog herenkleding bij! Een aanwinst 
voor ons centrum!
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Oostermeent Oost 3
Huizen

Lekker... een tas 
vol lekkers voor een 
lekkere feestprijs!

Deze tas is alleen geldig op de 
jubileumdag zaterdag 31 maart 2018.

Jubile
um actie!

+/- 400 gram 
Stompetoren 

kaas 
Normaal
€ 5,95

Zakje 
nootjes 

Normaal
€ 1,95

Droge 
Franse worst

Normaal
€ 3,99

Olijven 
100 gram 

Normaal
€ 1,75

Verassings-
kaasje 

Normaal
€ 2,95

Dit lekkers treft u aan in deze tas:

van € 16,50

€ 10,00
voor Bij afname van 

min. 500 gr. 
Stompetoren kaas 
een Roomboter 

lammetje 
gratis!

Oostermeent-Zuid 48  |  035 - 526 81 13

Alles voor een 
heerlijke paasbrunch

Komt u ook langs tijdens de paasproevrij 
op 24 maart van 12.00 - 16.00 uur?

Gewoon bij Albert Heijn 

   Oostermeent!

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 
2 stoofpotjes zalm, kabeljauw of 

Victoria baars voor € 10,00
Geldig van 22 maart tot en met 31 maart 2018

✃

41-C374504-0,03
1695,-

Modern uitgevoerde sieraden van 14 karaats goud met daarin 
een kern van de hoogste kwaliteit zilver. Deze bijzondere 
samenstelling zorgt voor een sieraad dat sterk is en nagenoeg 
niet kan deuken. De sieraden zijn verkrijgbaar in geel, wit en 
rosé goud, in een ovale en een vierkante uitvoering.

41-C374504-0,0341-C374504-0,03
1695,-1695,-

41-R37XXX3-0,02 
475,-

41-O3701-0,02 
495,-

41-A376103-0,05
1595,-

Care Juwelier  | Oostermeent-Oost 105, 1274 Sl Huizen 
035 - 525 88 00 | carejuwelier@outlook.com | www.carejuwelier.nl

41-R37XXX3-0,02 41-R37XXX3-0,02 
475,-

DE GROEIBRILJANT SIERADEN VAN MORI DIAMOND 

BIEDEN U DE MOGELIJKHEID OM UW SIERAAD 

STAPSGEWIJS MEER WAARDE TE GEVEN EN SPECIALE 

HERINNERINGEN TE BEWAREN.

PRIJS VANAF 
649,-

    
Gro

ei   brilj
ant 

Care Juwelier  | Oostermeent-Oost 105, 1274 Sl Huizen 
035 - 525 88 00 | carejuwelier@outlook.com | www.carejuwelier.nl

PRIJS VANAF 425,-

PRIJS VANAF 455,-
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COLOFON
Oplage: 33.000 exemplaren 
Ontwerp en opmaak:  
Bootspat Spetterende Media

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

Ja, u leest het goed, uw winkel centrum staat ook op en gaat mee doen met de 24-uurs  
wandel estafette! 

Op vrijdag 29 juni vanaf 15.00 uur op de terreinen van SV Huizen aan de IJsselmeerstraat 3  
in Huizen gaat het spektakel los. Maar u kunt ook helpen! En natuurlijk mag u ook komen  
aanmoedigen. Diverse winkels op ons centrum gaan mee doen en sponsoren d.m.v. uw aanko-
pen. Als voorbeeld; wanneer u een shawl koopt bij Zuid 7even doneren zij € 2,50! Wanneer u een 
batterij laat vervangen in uw horloge bij CaRé juwelier doneren zij € 1,- Vanuit winkel centrum 
Oostermeent word het inschrijfgeld van ons team verdubbeld! En zo zijn er nog veel meer  
sponsormogelijkheden. 

U kunt ook een kaars van Hoop kopen en deze laten branden tijdens de kaarsenceremonie.  
Voor slechts € 5,- doneert u een kaars die langs het parcours wordt gezet zodat de wandelaars 
gedurende de nacht omringt zijn door een zee van licht. 

Wilt u zelf een team vormen? Ook dat kan! Vraag vrienden, buren, collega’s om mee te wandelen. 
Iedereen heeft wel iemand in zijn omgeving die te maken heeft met deze verschrikkelijke ziekte, 
laten we er samen wat aan gaan doen!

Ook Woongroep Huizer-maatjes stond op  
de kerstmarkt met een sfeervolle kraam vol 
gezellige spullen die gemaakt waren door de 
Huizer-maatjes zelf!

De pindaslingers voor de vogels, de engeltjes 
en andere kerstversiering vonden gretig af-
trek. Veel mensen hadden bij eerdere gelegen-

heden kennisgemaakt met de Huizer-maatjes 
en voor sommigen was het een eerste kennis-
making. Er was in elk geval volop belangstel-
ling, niet alleen voor de mooie spullen, maar 
vooral ook voor het verhaal achter de woon-
groep waar 18 jongvolwassenen met een licht 
verstandelijke beperking een eigen apparte-
ment krijgen in een nog te realiseren pand in 
de gemeente Huizen. Zij zullen daar binnen 
hun mogelijkheden zo zelfstandig moge-
lijk wonen, met 24-uurs begeleiding van een  
zorgteam.

Er ontstonden leuke gesprekken en mensen 
waren oprecht verrast door het mooie project 
en een aantal mensen gaf zich spontaan op 
als vrijwilliger. Deze dag is een groot succes  
geweest; Woongroep Huizer-maatjes heeft 
meer naamsbekendheid en een gezicht  
gekregen bij de Huizer bevolking! Heeft u  
belangstelling of kent u iemand die ook graag 
een Huizer-maatje wil worden, u bent welkom 
om de woongroep te volgen op de website 
www.huizer-maatjes.nl. En bent u benieuwd 
waar het mooie Huizer-maatjes-pand straks 
komt… houdt dan vooral de berichten in  
de gaten! 

OOK UW WINKELCENTRUM LOOPT MEE MET  
DE STICHTING “SAMENLOOP VOOR HOOP”

KIJK OOK OP;  
SAMENLOOPVOORHOOP.NL

WOONGROEP HUIZER-MAATJES 
MEER BEKENDHEID

LIFESTYLE KAAS  
EN DELICATESSEN 
JUBILEERT!
Na alweer een jaar in ons nieuwe pand te  
mogen zitten kunnen we zeggen dat we zeer 
tevreden zijn! De klant die ons het vertrouwen 
is blijven geven in ons bestaande assortiment 
maar ook in de nieuwe produkten. We hebben 
het afgelopen jaar ons assortiment kunnen uit-
breiden met mooie Wijnhuizen , KoffieBonen  
(die wij ook kunnen malen), Bonbons van  
Chocolaterie Albert (handgemaakt) en tradi-
tionele Italiaanse koeken. Allemaal heerlijk-
heden waar wij trots op zijn!

24-uurswandelestafette

samenloopvoorhoop.nl
Loop ook mee! Schrijf je in op

SV Huizen, IJsselmeerstraat 3
29 juni 2018 – 15:00 uur

Huizen loopt mee  
en staat stil bij kanker

HUIZEN  2O18

SLvH_Huizen_posters_SamenLoop_A3_2018.indd   2 19-02-18   16:57

ONS DAGELIJKS SCHEPIJS
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 gaatom 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 toveren. Kom 
dat proeven en krijg op zondag 24 maart, boven op je ijsje een extra bolletje gratis bij Sundaes 
Oostermeent-Huizen.

PASAR MALAM  
EN… MASSADA
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. De hele zaterdagmiddag kunt u de bijzon-
dere warme Aziatische cultuur meemaken. Of uw heimwee een 
beetje laten verzachten. Ervaar deze oriëntaalse markt vol enter-
tainment, exotische spijzen en andere leuke sfeervolle aanbiedin-

gen. Gegarandeerd een bijzon-
dere 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 af-
komstig 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 spette-
rend optreden.

GRAAG TOT ZIENS OP 
ZATERDAG 30 JUNI OP 
DE OOSTERMEENT!

SAVE THE DATE! DENIMS EN COCKTAILS  
BIJ ZUID7EVEN

Nog wat oude spijkerbroeken in je kast liggen die je compleet zat 
bent? Of die iets te krap bij de billen zitten? Komt goed uit, want 
van maandag 26 maart t/m zaterdag 31 maart is uw oude jeans 
geld waard bij Zuid7even. U ontvangt namelijk 20% korting op een 
nieuwe spijkerbroek als u de oude inlevert. De ingeleverde broek 
gaat naar de Kledingbank! Een speciale dag om je (oude) jeans te 
recyclen, dus.

Inleveren = lief
Op vrijdag 30 maart is er bij Zuid7even in de Oostermeent van  
13.30 uur t/m 16.30 uur een cocktailbar aanwezig. Een ervaren cocktail-
shaker zal voor u een heerlijk drankje klaarmaken. Geniet ondertussen  
van de leuke modeflitsen op de rode loper. De nieuwe voorjaars collectie 
zal hier te zien zijn.

Op zaterdag 31 maart zullen de cocktailshaker en de modellen te zien 
zijn bij de winkel van Zuid7even op de Gijsbrecht in Hilversum!

GEEF GOUD ALS JE VAN  
ELKAAR HOUD 
Goud is weer terug te vinden in ons mode 
beeld. Maar eigenlijk is goud natuurlijk nooit 
weg geweest. De slogan: Geef goud als je 
van elkaar houd – die zal toch nooit echt ver-
dwijnen. Bij een mooi moment hoort een 
prachtig sieraad. Denk hierbij aan een huwelijk,  
een verjaardag of het moment dat uw kind 
een diploma ontvangt. Gelukkig zijn er een 
aantal mooie merken in onze collectie die in 
een moderner jasje zijn gestoken. Denk aan 
Fjory, prachtige stoere slavenarmbanden met 
een zilveren kern, waardoor de kans op deuken 
zeer sterk verminderd wordt. Of een gouden 
ring van Mori, een prachtig sieraad met een 

briljant groei-systeem. Indien u op zoek bent 
naar een mooi nieuw sieraad en heeft u nog 
gouden sieraden die u niet meer draagt, wij 
nemen ook oud goud in!

Paasactie bij CaRé Juwelier: in de week van  
24-31 maart 10% korting op de gehele 
goud-collectie. 10% KORTING  

OP DE GEHELE  
GOUD-COLLECTIE

DE VOLGENDE WINKELS DOEN MEE MET DE ACTIE VOOR HET KWF

Broekhuizen schoenen  |  Lifestyle  |  Gooisch stofzuiger centrum    |  Art Supplies  |  Hizi Hair  |  CaRé juwelier
Bruna  |  Cristal Cleaning  |  Plus Supermarkt  |  Bakkerij Tetteroo
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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

DENIM 
DAY’S 

VAN 26 T/M 31 MAART
Lever een oude jeans bij ons 
in en ontvang 20% korting 

op een nieuwe jeans.
De ingeleverde broeken 

doneren wij aan 
de kledingbank!

COCKTAILBAR 
EN MODEFLITSEN

Vrijdag 30 maart van 
13.30 t/m 16.30 uur in Huizen

Op zaterdag 31 maart van 
13.30 t/m 16.30 uur 

in Hilversum

Winkelcentrum 
Oostermeent in Huizen 

en op de Gijsbrecht 
in Hilversum.

Take-away    Delivery    Catering

Huizen
I LoveSushi

www.ilovesushi-huizen.nl

Bestellingen boven de €10,- kunt u laten bezorgen

Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

11:00 - 21:00
11:00 - 21:00
11:00 - 21:00
11:00 - 21:30
11:00 - 21:30
11:00 - 21:30
13:00 - 21:00

via 035 525 46 66 of www.ilovesushi-huizen.nl 

normaal 38 stuks
€ 36,- Nu € 0025,

normaal 34 stuks
€ 37,50 Nu € 0025, normaal 32 stuks

€ 36,- Nu € 0026,

Maki Mix BOX
24 stuks voor maar 00€5,

Oostermeent-Zuid 3 , 1274ST

Take-away    Delivery    Catering

Huizen
I LoveSushi

www.ilovesushi-huizen.nl

Bestellingen boven de €10,- kunt u laten bezorgen

Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

11:00 - 21:00
11:00 - 21:00
11:00 - 21:00
11:00 - 21:30
11:00 - 21:30
11:00 - 21:30
13:00 - 21:00

via 035 525 46 66 of www.ilovesushi-huizen.nl 

normaal 38 stuks
€ 36,- Nu € 0025,

normaal 34 stuks
€ 37,50 Nu € 0025, normaal 32 stuks

€ 36,- Nu € 0026,

Maki Mix BOX
24 stuks voor maar 00€5,

Oostermeent-Zuid 3 , 1274ST
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CLOSE TO ZEN
Close to Zen is een exclusief sieradenlabel van Nederlandse bodem. De collectie  
bestaat uit luxe, tijdloze, handgemaakte armbanden, ringen, hangers en oorbellen van  
925 sterling zilver en (half) edelstenen.

 
Elk sieraard is uniek en hand gemaakt. De Close  
to Zen sieraden worden door de beste,  
traditionele edelsmeden op Bali met liefde ver-
vaardigd. Dit voorjaar zijn er prachtige nieuwe  
edelstenen verwerkt in de kleuren, turquoise, 
zachtroze en helblauw! Voor de dames een 

“must have” dit seizoen.

Paas-actie: Bij aankoop van een sieraard 
van Close to Zen t.w.v. minimaal € 100,- een  
tegoed bon van € 15,- (deze actie geldt de gehele  
maand april).

Fashionday

5-,
Nu met

gratis
55ml.

zakflacon

SPONSORACTIE MET IN DE HOOFDROL; U, DE SPORT-
VERENIGINGEN EN WINKELCENTRUM DE OOSTERMEENT

De SponsorKoning realiseert alle wensen van 
alle verenigingen, scholen en stichtingen in  
samenwerking met lokale winkels uit winkel-
centrum de Oostermeent. Op maandag  
26 maart 2018 gaat de sponsoractie van start. 

Alle verenigingen, scholen en stichtingen 
in Huizen kunnen zich gratis aanmelden bij 
de SponsorKoning, een actie vanuit winkel-
centrum de Oostermeent. Het werkt als 
volgt: de deelnemende verenigingen, scho-

len en stichtingen 
krijgen een eigen  
pagina op de website  
www.sponsorkoning.nl/ 
huizen en kunnen  
leden, familie en 
vrienden vragen om 
een donatie te doen 
vanaf 10 euro. Als te-
genprestatie ontvangt 

de donateur het SponsorKoning Sponsor-
boekje met aanbiedingen van PLUS van den 
Hoven, CaRé Juwelier, Arti Hair, Primera, de 
Keurslager, Lifestyle, HiZi hair, Zuid 7even en 
vele anderen met een totale waarde van meer 
dan vijftig euro. 

Elke week doet men boodschappen en al bij 
verzilvering van 2 waardebonnen heeft de  
koper van het boekje zijn geld terug en zijn de 
verenigingen, scholen en stichtingen gehol-
pen. De opbrengsten worden door de organi-
saties besteed om hun wensen te realiseren.

Vanaf maandag 26 maart zijn de  
Sponsorboekjes ook te koop voor € 10 bij 
PLUS van den Hoven in de Oostermeent te 
Huizen. Verenigingen, scholen of stichtingen 
kunnen zich gratis aanmelden via de website: 
www.sponsorkoning.nl/aanmelden.

WIST U DAT ER VANUIT DE RUSTMAAT EEN ECHTE ROLLATOR CLUB IS?

Sinds september doen wij hier al elke donderdag aan 
rollator wandelen met bewoners van De Rustmaat.  
We hebben pas 2 keer verstek laten gaan door 
storm en gladheid. Petje af mensen! Mocht u mee 
willen doen neem dan contact op met Ria van der 
Doef van de Rustmaat.
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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.

Geldig t/m <DATUM>, niet i.c.m. andere acties en op producten.

20% KLEURKORTING
ALTIJD DE MOOISTE KLEUREN IN JE HAAR 

BIJ HIZI HAIR <PLAATSNAAM> 

Welkom met en zonder afspraak
hizihair.nl/afspraak

/hizihair 

Straatnaam 12
3456 AB Amsterdam

012 - 345 67 89

20% KLEURKORTING
VOOR HIZI HAIR CARD HOUDERS

EN 10% VOOR DE NIET HIZI HAIR 
CARD HOUDERS.

ALTIJD DE MOOISTE 
KLEUREN IN JE HAAR
BIJ HIZI HAIR 

Oostermeent Oost 82,  Huizen
035 - 526 76 76 

Geldig van 19-3 t/m 29-4, niet in combinatie met andere acties en op producten.

Welkom met en zonder afspraak hizihair.nl/afspraak

 /hizihair 

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      

DE GROEIBRILJANT SIERADEN VAN MORI DIAMOND 

BIEDEN U DE MOGELIJKHEID OM UW SIERAAD 

STAPSGEWIJS MEER WAARDE TE GEVEN EN SPECIALE 

HERINNERINGEN TE BEWAREN.

PRIJS VANAF 
649,-

    
Gro

ei   brilj
ant 

Care Juwelier  | Oostermeent-Oost 105, 1274 Sl Huizen 
035 - 525 88 00 | carejuwelier@outlook.com | www.carejuwelier.nl

PRIJS VANAF 425,-

PRIJS VANAF 455,-

DE GROEIBRILJANT SIERADEN VAN MORI DIAMOND 

BIEDEN U DE MOGELIJKHEID OM UW SIERAAD 

STAPSGEWIJS MEER WAARDE TE GEVEN EN SPECIALE 

HERINNERINGEN TE BEWAREN.

PRIJS VANAF 
649,-

    
Gro

ei   brilj
ant 

Care Juwelier  | Oostermeent-Oost 105, 1274 Sl Huizen 
035 - 525 88 00 | carejuwelier@outlook.com | www.carejuwelier.nl

PRIJS VANAF 425,-

PRIJS VANAF 455,-

DE GROEIBRILJANT SIERADEN VAN MORI DIAMOND 

BIEDEN U DE MOGELIJKHEID OM UW SIERAAD 

STAPSGEWIJS MEER WAARDE TE GEVEN EN SPECIALE 

HERINNERINGEN TE BEWAREN.

PRIJS VANAF 
649,-

    
Gro

ei   brilj
ant 

Care Juwelier  | Oostermeent-Oost 105, 1274 Sl Huizen 
035 - 525 88 00 | carejuwelier@outlook.com | www.carejuwelier.nl

PRIJS VANAF 425,-

PRIJS VANAF 455,-

RÜYA PLAZA
OOSTERMEENT-NOORD 52

Gehakt 
per kilo

€ 5,00

Drumsticks 
per kilo

€ 2,50

Riblappen 
per kilo

€ 8,00

Rookworst 
2 stuks 

€ 5,00
Actie is geldig van 22 t/m 31 maart.
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De winkel waar u moet zijn voor een 
ruim assortiment cadeaukaarten.

Wij houden van friet, jullie toch ook?

Oostermeent Zuid 13 - tegenover bakkerij Tetteroo

Wij schillen en snijden onze Vlaamse friet helemaal zelf. 
Kom je proeven?

voorgebakken en afbakken

normaal

spoedig

bloedvat

watering

deel v.d.
week beurtzang

volk

werpen

Turks
bevel-
hebber

loopvogel

barens-
pijn

richting

intens
genoegen

paar

fraai

nauwe
doorgang

ingedikt
sap

onguur
gezicht

contra

rotzooi voordat seconde

straf-
werktuig

verharde
huid

einde

takje

rang-
telwoord

klein hert welpen-
leidster

tover-
godin

insect

Russisch
gebergte

opschik

slaapje durf

Europese
taal

onder
andere

taal-
oefening
gods-
dienst

�jn
weefsel

kostuum doodmoe

www.puzzelpro.nl©
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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.

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

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

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

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

150 gram fi let speciaal + 100 gram 
Bourgondisch gebraad
      250 gram 395

maaltijd van de week
Italiaanse pasta
met rauwe ham

500 gram 495

Special
Lentehaasje

100 gram 225

Keurslagerkoopje
3 cordon bleus 
diverse soorten

3 stuks 695

Trots van de Keurslager
Lams
braadstukje 

100 gram 245

Vleeswarenkoopje
150 gram filet speciaal + 100
gram Bourgondisch gebraad 

250 gram 395

Lams 
braadstukje
100 gram 245

3 cordon bleus 
diverse soorten

3 stuks 695
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Lentehaasje

100 gram 225
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250 gram 395

maaltijd van de week
Italiaanse pasta
met rauwe ham

500 gram 495

Special
Lentehaasje

100 gram 225

Keurslagerkoopje
3 cordon bleus 
diverse soorten

3 stuks 695

Trots van de Keurslager
Lams
braadstukje 

100 gram 245

Vleeswarenkoopje
150 gram filet speciaal + 100
gram Bourgondisch gebraad 

250 gram 395
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maaltijd van de week
Italiaanse pasta
met rauwe ham
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Peter de Jong, Keurslager
Oostermeent-Oost 56, 1274 SN Huizen, 035 526 27 43
info@peterdejong.keurslager.nl
www.peterdejong.keurslager.nl

maaltijd van de week
Italiaanse pasta
met rauwe ham

500 gram 495

Special
Lentehaasje

100 gram 225

Keurslagerkoopje
3 cordon bleus 
diverse soorten

3 stuks 695

Peter de Jong, Keurslager
Oostermeent-Oost 56
1274 SN Huizen
035 526 27 43
info@peterdejong.keurslager.nl
www.peterdejong.keurslager.nl/

 

Trots van de Keurslager
Lams
braadstukje 

100 gram 245

Vleeswarenkoopje
150 gram filet speciaal + 100
gram Bourgondisch gebraad 

250 gram 395

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

BEVRIJDINGSDAG  
ZATERDAG 5-5-18

Op deze zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur 
zal de Oostermeent in het teken staan van 
Bevrijdingsdag, oude militaire voer tuigen, 
muziek en het vieren van de vrijheid. 
Op het centrum zullen de voertuigen zich 
verzamelen, kleine voertuigen, motoren 
en fietsen zullen in de kleine straatjes  
geparkeerd worden, grotere op de bredere 
straten en het plein. En er is muziek uit de 
Bevrijdingstijd, Vera Lynn, George Formby  
en Glenn Miller look a likes zorgen voor 
een hoop vermaak. En bij leven en welzijn  

komen er nog een aantal echte WO II veteranen ons evenement  
bezoeken. Natuurlijk vertellen zij graag over hun heldendaden! Een 
middag op de Oostermeent die u niet wilt missen.

SAVE THE DATE!



De Kippiepan is stekkerklaar en kant en klaar voor gebruik!

snackpan
satépan

maaltijdpan
spareribpan

kippie.nl

Snackpan
De snackpan is gevuld met 

verschillende kiphapjes. 

Hotwings, snacks, 

borrelhapjes, oosterse 

kiphapjes, mini 

satéstokken en kip-

gehaktballen, deze 

vind je allemaal in 

de heerlijke snackpan.

Nr. 1

Nr. 2

65 hapjes € 24,95

XL 90 hapjes € 29,95

Nr. 3 € 29,95

Kluifpan
Een heerlijke hapjespan 

gevuld met 80 kipkluifjes. 

Voor de echte liefhebber 

van kluiven die niet bang 

is voor vieze handen! 

Mini-saté/Ballenpan
Een Kippiepan gevuld met  

verschillende hapjes. 

De mini saté-stokken zijn 

licht gekruid. 

De kip-gehaktballetjes 

zijn zoet gemarineerd 

in een ketjapmarinade.

Nr. 4

Nr. 5

80 hapjes € 29,95

XL 140 hapjes € 49,95

Mini-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.

Nr. 6

Nr. 7

80 stokjes € 29,95

XL 140 stokjes € 49,95

Ballenpan
Deze Kippiepan is lekker 

voor zowel jong als oud. 

De pan is gevuld met 90 

kant en klare kipgehakt-

balletjes. Ze zijn 

licht zoet van smaak. 

Nr. 8 € 29,95

Satépan
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. 9

Nr.10

30 stokken € 34,95

XL 45 stokken € 49,95

Dönerpan
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!

Nr.11 € 29,95

CombiMaaltijdpan
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!

Nr.12 € 29,95

Maaltijdpan 1/1
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.13 € 29,95

Maaltijdpan ½/½
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!

Nr.14 Nr.15€ 29,95

Maaltijdpan ¼/¼/¼/¼
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. 

€ 29,95

Sparerib-pan
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.16

Nr.17

pittig € 29,95

zoet € 29,95

Snackpan XXL
Speciaal voor grote 

feestelijke gelegenheden 

een extra grote Kippiepan. 

Nr.18 XXL 270 hapjes € 89,95

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: 

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.
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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
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gevuld met 80 kipkluifjes. 

Voor de echte liefhebber 

van kluiven die niet bang 

is voor vieze handen! 

Mini-saté/Ballenpan
Een Kippiepan gevuld met  

verschillende hapjes. 

De mini saté-stokken zijn 

licht gekruid. 

De kip-gehaktballetjes 

zijn zoet gemarineerd 

in een ketjapmarinade.

Nr. 4

Nr. 5

80 hapjes € 29,95

XL 140 hapjes € 49,95

Mini-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.
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Ballenpan
Deze Kippiepan is lekker 

voor zowel jong als oud. 

De pan is gevuld met 90 

kant en klare kipgehakt-

balletjes. Ze zijn 

licht zoet van smaak. 

Nr. 8 € 29,95

Satépan
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!
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XL 45 stokken € 49,95
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Deze Kippiepan is gevuld met 

vers gekruide kipdöner. Het 
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of pittige piri-pirisaus!

Nr.11 € 29,95
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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!

Nr.12 € 29,95

Maaltijdpan 1/1
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.13 € 29,95
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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 
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de pan helemaal af!
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Namelijk: zoet en pittig. 
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als oud. Kluiven maar!
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Snackpan XXL
Speciaal voor grote 
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een extra grote Kippiepan. 

Nr.18 XXL 270 hapjes € 89,95

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 
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Voor gebruik van de pan rekenen wij € 15,00 borg. De borg van een XXL pan 
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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


