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BEVRIJDINGSDAG
OP ZATERDAG 5 MEI,
EEN DAG DIE JE NOOIT
MAG VERGETEN.
Ook op winkelcentrum Oostermeent staan we stil bij deze
dag, een dag met vreugde maar ook met verdriet. Vreugde
omdat ons land op deze dag in 1945 is bevrijd, verdriet om
alle mensen die in de oorlog zijn overleden. En een dag die je
nooit mag vergeten.
Op het centrum zullen vanaf ongeveer 12.00 uur een 100-tal
oude legervoertuigen zich verzamelen; kleine voertuigen,
Jeeps, motoren en fietsen zullen in de kleine straatjes ge
parkeerd worden, grotere op de bredere straten en het plein.
En op het podium muziek, muziek uit de Bevrijdingstijd en natuurlijk zang door Vera Lynn, George Formby en Glenn Miller. En
als u een dansje wilt maken dan bent u van harte uitgenodigd.

OP DEZE ZATERDAG
ZAL VANAF 11.00 UUR DE
OOSTERMEENT IN HET
TEKEN STAAN VAN
BEVRIJDINGSDAG, OUDE
MILITAIRE VOERTUIGEN,
MUZIEK EN HET VIEREN
VAN DE VRIJHEID.

Tijdens het verblijf van de voertuigen en hun bemanning krijgt
u ruim de kans om de voertuigen
te
bewonderen
en
wellicht een paar mooie foto’s te
maken. Ook zijn er 8 veteranen aanwezig die er persoonlijk aan hebben
bijgedragen om Nederland te bevrijden. En natuurlijk kunt u ook met
deze mensen een praatje maken.

Maar ook een tocht over het centrum is leuk, de winkels zijn
uiteraard open en willen u graag verwelkomen, ook hier is het
een en ander in Bevrijdingssfeer aangebracht en natuurlijk zijn
er in de straatjes ook diverse legervoertuigen te bewonderen.
Rond een uur of 2 zullen de motoren weer gestart worden om
door te rijden naar de volgende bijeenkomst. Wij hopen dat
een ieder een leuke middag heeft gehad op ons centrum. Wij
maken ons op voor het volgende evenement; Pasar Malam
met een optreden van o.a. Massada op zaterdag 30 juni.

www.winkelcentrumoostermeent.nl

Volg ons op Facebook
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OOSTERMEENT SPORTIEF

MBVS & ROLLATORWANDELEN

Met name vanaf de maand juni gaat er veel
gebeuren. Zo hebben we op 6 juni op het plein
van het winkelcentrum de Huizer Knikkerfinale
voor alle jeugd van
de basisscholen uit
DE BUURTSPORTHuizen. Twee dagen
COACHES VAN DE
later op 8 juni is
OOSTERMEENT ZIJN er het evenement
NOG STEEDS ZEER
Leuk Leven Leef
Vitaal voor onze
ACTIEF IN DE WIJK
senioren uit Huizen.
In en rondom de Rustmaat is er van alles
te beleven op het gebied van gezondheid,
beweging en een prettige levensstijl.
Vanaf juni zijn er dansactiviteiten op de
vrijdagavond, zoals Breakdance en Zumba
waar iedereen vrijblijvend aan mee kan doen.
Graag tot snel bij 1 van onze activiteiten. Op
www.oostermeentsportief.outvit.nl is ons
reguliere programma te vinden.

Oostermeent Sportief is een initiatief
van de gemeente Huizen. Onze buurtbeweegcoaches organiseren samen met
de bewoners van de Rustmaat wekelijks
beweegactiviteiten.
MBVS – meer bewegen voor senioren
Maandag van 10:45 tot 11:45 uur
Een les om de huidige conditie te
verbeteren en te behouden.
Rollator wandelen
Donderdag van 11:00 tot 11:45 uur
Gezellig met elkaar naar buiten, wandelen
en bewegen. Met na afloop koffie drinken.

Voor meer informatie:
E: info@oostermeentsportief.outvit.nl
M: 06-34110723
www.oostermeentsportief.outvit.nl
www.facebook.com/oostermeentsportief

ACTIVITEITEN PROGRAMMA
RUSTMAAT

Nieuw
JUNI-MAAND VAN HET
Tip BOEK
voor moeder
SPANNENDE
POLITIEVERHALEN
IN BOEKEN

Moment

Koffie/theedrinken

alle ochtenden

Biljarten: Heren

maandagmiddag en donderdagmiddag

Biljarten: Dames

dinsdagochtend en vrijdagochtend

Koersbal

woensdagochtend

Klaverjassen

dinsdagmiddag en woensdagmiddag

Sjoelen

dinsdagmiddag

Seniorengym

maandagochtend

Handwerken

donderdagmiddag

Borreluurtje

1e vrijdagmiddag van elke maand

Bingo

Elke voorlaatste dinsdagavond v/d maand

EEN KUNSTGEBIT IS ALTIJD MAATWERK

Mooie tanden maken
is onze passie

Gratis
boek* bij
een boek
OP=OP

De nieuwe
Saskia Noort of
Annejet van der Zijl

Natuurlijk
bij
*Koop in de maand juni
voorde
€ 12,50
aan Nederlandstalige boeken en krijg
leukste
van
Huizen!
het geschenk Grijs
gebied
cadeau.

Activiteit

Hierbij komen wij zoveel mogelijk aan uw
wensen tegemoet.
De Grenzeloze
Jussi Adler-Olsen

17

50

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

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!

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

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

08.30 - 12.00
08.30 - 12.00
08.30 - 12.00
08.30 - 12.00
08.30 - 12.00

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
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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 parkeerterrein is
gelegen ter hoogte van Oostermeent Noord 11, 1274 SB Huizen. Aan de Monnickskamp bevindt zich een
ruime parkeergarage.

BEVRIJDINGSDAG 2015

NIEUW
TERRAS BIJ
DE VERBORGEN
PAREL
1
1

17-04-18

Heeft u ook zo’n zin in de zomer? Bij de
Verborgen Parel zijn ze er klaar voor. Een
geheel nieuw terras met heerlijke banken
staan voor u klaar om gezellig een drankje te
drinken of om heerlijk buiten te eten. Kom
voor een gezellig uitje bij ons langs.

10:49

17-04-18
10:49
17-04-18
10:49
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• schildersezels en schildersdoeken
• kwasten en penselen
• diverse verfsoorten
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minder is dan 4 cm, dan is de proefbehandeling
minder is dangratis.
4 cm, dan is de proef-

minder is dan 4 cm, dan is de proefbehandeling gratis.
behandeling gratis.

WWW . THEBODYHOUSE . NL

WWW . THEBODYHOUSE . NL

WWW . THEBODYHOUSE . NL

€ 5,00

€€5,00
korting
5,00
korting
korting

op vertoon
van deze advertentie
op vertoon
op advertentie
vertoon
van deze
van deze
advertentie
Loswal
12
1274 NW Huizen
Loswal
035 - 888
64 8412
Loswal
12
1274
NW
Huizen
info@thebodyhouse.nl
1274
Huizen
035 -NW
888 64
84
035 - 888 64 84
info@thebodyhouse.nl
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Tegen inlevering van deze bon

✃

enkelecentimeters
centimetersminder
minder lichaamsomvang.
lichaamsomvang.
enkele

• 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

lovehandles, zadeltassen en uw zwemlovehandles,
zadeltassenenenuw
uwzwemzwemlovehandles,
bandjes sterkzadeltassen
te laten verminderen.
Dankzij onze behandelingen voor

T GOOI

KUNSTENAARSBENODIGDHEDEN

Strak
TheBodyhouse
Bodyhouse
Strakde
dezomer
zomer in
in met
met The
Strak
de
zomer
in
met
The
Bodyhouse

Dankzij
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behandelingenvoor
voor
Dankzij onze
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ES

A

2018-04-17 Summerproof met the bodyhouse.pdf
2018-04-17 Summerproof met the bodyhouse.pdf

1

2 zalm asperge potjes +
pot asperge zalmsoep
normaal € 19,90 nu € 15,Geldig van 3 tot en met 12 mei 2018

✃

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

✃

2018-04-17 Summerproof met the bodyhouse.pdf
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© www.puzzelpro.nl
6

66

10

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 lange reeks 5 binnenkomst 10 ontschorsen 12 riv. in Spanje 14 kiem
15 verlichting 18 kosten koper 19 bezig 20 Griekse kaas 22 sierdeken 24 inspringtoets
26 deel van Oostenrijk 28 deel v.e. trap 29 lichtbron 31 vulkaan op Sicilië 32 houtsoort
34 bladmetaal 36 eindbedrag 37 klein hert 38 snelheid 41 nauwe doorgang 44 Indiaas
gewaad 45 doopvader 48 melkklier 50 gezongen toneelstuk 52 opperwezen 53 inkeping
54 rijstgerecht 56 bureau 57 lidwoord 59 aansteller 60 Slowakije (op auto’s) 61 riv. in Duitsland
63 Nijlreiger 65 vleesgerecht 66 droogtoestel.
Verticaal: 1 sneeuwschoen 2 Frans lidwoord 3 tussenkomst 4 vuurverschijnsel 6 deel v.e. wiel
7 kruipend dier 8 loofboom 9 ieder 10 aanvankelijk 11 mededinger 13 welpenleidster
16 laks 17 voorzetsel 19 africhten 21 kunstzinnig 23 pluspunt 24 tot afscheid 25 bruto
27 Engels telwoord 29 sluiting aan kleding 30 stemming 33 loofboom 35 domoor 38 kraan
39 wonder 40 uur 42 voordelig 43 bezworen verklaring 44 peilstift 46 landbouwwerktuig
47 en dergelijke 49 serie 51 ordinair persoon (afk.) 53 vreemde munt 55 hoofd v.e. moskee
56 ginds 58 loofboom 60 Engelse titel 62 uitroep van afkeer 64 schapengeluid.

60

65

50

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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Restaurant
De Verborgen Parel
3-gangenmenu
vanaf € 24,50
Restaurant
Restaurant
DeVerborgen
Verborgen Parel
De
Parel

Wij verwelkomen
u zomers
graag€op
ons terras
3-gangenmenu
vanaf
24,50

3-gangenmenu vanaf € 24,50

Wij verwelkomen u zomers graag op ons terras

Wij verwelkomen u zomers graag op ons terras

Graag verzorgen wij uw feesten en partijen

Wij verzorgen
rekenen €wij2,00
Graag
uw bezorgkosten
feesten en partijen

Voor Blaricum Dorp rekenen wij € 3,00 bezorgkosten
Openingstijden
Wij rekenen €diner/afhaal/bezorgen:
2,00 bezorgkosten
dinsdag
t/m
zondag
van
14.00
tot
22.00
uurtot 22.00 uur
Voor
Blaricum
Dorp rekenen
wij
€ 3,00
bezorgkosten
Openingstijden
diner/afhaal/bezorgen:
t/m
zondag
van
14.00
Graag
verzorgen
wij dinsdag
uw
feesten
en
partijen
Oostermeent-Noord
3  1274 SBdinsdag
526 80
Openingstijden
diner/afhaal/bezorgen:
zondag035
van–14.00
tot86
22.00 uur
Huizen t/m
Telefoon:
Wij rekenen
€
2,00
bezorgkosten
www.deverborgenparel.nl
Voor Blaricum Dorp
rekenen wij € 3,00 bezorgkosten
facebook.com/verborgenparel
Oostermeent-Noord 3  1274 SB Huizen  Telefoon: 035 – 526 80 86
www.deverborgenparel.nl
facebook.com/verborgenparel

Geopend:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

11.00
09.00
09.00
09.00
09.00
08.30

-

18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
21.00 uur
16.30 uur

Met en zonder afspraak
Oostermeent Oost 82,
Huizen - 035 - 526 76 76
Boek nu online uw afspraak

www. h i zi h a i r. n l

eningstijden diner/afhaal/bezorgen: dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 22.00 uur
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DE
VERBORGEN
PAREL
Midden
in
winkelcentrum
de
Oostermeent, omringd door winkels
en aan het haventje ligt Restaurant
De Verborgen Parel. Een gezellige eetgelegenheid met een ruim terras aan
de voorkant en gezellige zitjes langs
de waterkant. Dus als de zon schijnt
zit je hier altijd goed! Voor veel mensen een ontspannen plek met een
Mediterraanse keuken voor een
heerlijk diner of gewoon een gezellig drankje. Op het menu staat een
breed assortiment pizza's, pasta's en
overheerlijke spareribs, een begrip in
Huizen. De Verborgen Parel word met
passie gerund door de broers Getas en
Zaki. Zij staan van dinsdag tot en met
zondag van 12.00 uur tot 22.00 uur
voor u klaar. Ook kunt u de bezorglijn
bellen voor een bestelling op uw werk
of gewoon thuis. Maar afhalen mag
natuurlijk ook altijd. Bel voor een
bestelling of reservering (ook buiten de
vaste tijden) 035-5268086.

UITGEBREID
ASSORTIMENT
A-MERKEN

ZATERDAG
30 JUNI 2018
12.00 - 17.00 UUR

Live

MASSADA - PASAR MALAM - DANSGROEP ORCHIDEE

Beleef het in de

PASAR MALAM EN MASSADA OP
DE OOSTERMEENT OP ZATERDAG 30 JUNI
Waarschijnlijk heeft u het al gehoord of gelezen en het is inderdaad waar; Pasar Malam
op de Oostermeent! Heerlijk eten en drinken,
leuke verkoopstands met etenswaren maar
ook veel andere zaken die thuis horen op de
Pasar Malam. En als hoofdact, terug van weggeweest; Massada! Veel Huizers dragen deze
band nog steeds een warm hart toe en wij zijn
ook heel blij en trots dat wij met de bandleden
een optreden hebben kunnen organiseren.
Maar er is meer! 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 verwel
komen CERISE, een mooie jonge dame met
een prachtige stem die Top 40 nummers voor
u gaat zingen. Kom luisteren naar een aan
komend artiest waar we nog veel van gaan

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

MEER
DAN 1.000
BIOLOGISCHE
ARTIKELEN

Cherise

Band ReSet

horen. En een event waar u niet
gemist mag worden. Noteer
30 juni vast in uw agenda.

BESTE WIJN
SUPERMARKT

DE LEKKERSTE
VLEEESWAREN
VAN
NICO KLEIN

BROOD
VAN BAKKERIJ
KRUIMER

Maandag t/m zaterdag geopend van 8.00 - 21.00 uur
Plus van den Hoven | Oostermeent-Oost 62 | Huizen
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ASSORTIMENTNIEUWTJES
VAN PLUS VAN DEN HOVEN-HUIZEN
OOK BIJ SUNDAES
KUNT U TERECHT
VOOR OVERHEERLIJKE
IJS TAARTEN

SPECIALE ACTIE THE BODY HOUSE
EN WINKELCENTRUM OOSTERMEENT
Speciaal voor onze lezers heeft The Body House 5 gratis kaarten
gegeven voor een proefbehandeling in hun kliniek. Zoals u in de advertentie kunt lezen is The Body House gevestigd op de Loswal 12,
vlak bij de Oostermeent dus! Maar wat moet u nu doen om in het
bezit te komen van de gratis kaarten? Wanneer u een leuke bos
bloemen bij CaRé juwelier aflevert zorgen wij ervoor dat deze bos
in de Rustmaat een mooi plekje krijgt. Zo hebben de bewoners een
leuk bloemetje en u een gratis proefbehandeling. Deal? En u straks
strak de zomer in!

Naast de producten van bekende
leveranciers als Kruimer Bakkerij
voor brood en Nico Klein voor
de
ambachtelijk
gesneden
vleeswaren hebben wij meer lokale
producten opgenomen in ons
assortiment. Zo hebben wij sinds

SAMENLOOP
VOOR HOOP

HELPT U OOK MEE?
Ook winkelcentrum Oostermeent
staat klaar om met elkaar de
24-uurs wandelestafette te gaan
lopen. En met elkaar bedoelen we
de winkeliers zelf maar ook hun
medewerkers die gaan meelopen!
Maar dat is nog niet alles, samen
met de winkeliers kunt u helpen
om een grote donatie te schen-

ken aan het KWF Kijk in onderstaande lijst waar u met ons samen een mooi bedrag bij elkaar
kunt sparen en kom of mee doen
of ons aanmoedigen tijdens de
wandelestafette. Kijk op de site;
samenloopvoorhoop.nl/huizen
voor de laatste informatie.

Winkel

Acties

Periode mei

Periode juni

CaRé juwelier

Bij elke batterij wissel € 1,- naar KWF

x

x

Art supplies

Bij elk verkocht canvas doek € 1,- naar KWF x

x

Hizi Hair

Bij elk verkocht product € 1,- naar KWF

x

x

Zeeman

500 tegoedbonnen met 25% korting

x

Tetteroo

Van elke verkochte schnitt € 1,50 naar KWF

x

Christal Cleaning

Van elke gestoomd/gereinigd kledingstuk x
€ 0,10 KWF

x

Van de Tol

Vrijwillige opbrengst kleine reparaties

Noekie’s

Bij elk verkochte lederen tas € 5,- naar KWF x

Kippie

Eenmalig een Kippie pan

Slagerij
Peter de Jong

Eenmailig een bedrag van € 50,-

Viswinkel Huizen

Bij aankoop gestoomde makreel € 0,50 x
naar KWF

x

x

Goois Stofzuiger- Eenmailige donatie van € 50
centrum
Zuid7even

Bij elk verkochte sjaal € 1,- naar KWF

x

x

Life kaas-wijn &
Delicatessen

Bij aankoop 500 gram Stompetoren kaas x
€ 0,50 cent KWF

x

Broekhuizen
Schoenen

Eenmailige donatie van € 200,-

Albert Heijn, doneert eten en drinken en emballage opbrengst.

Wij zijn nu als Plus van den Hoven
nu ruim een jaar gevestigd op het
Winkelcentrum de Oostermeent.
In deze tijd hebben wij de tijd
genomen om ons assortiment
uit te breiden. Onze slagerij heeft
een
uitgebreid
assortiment
vegetarische producten. Deze
artikelen zijn sterk groeiend,
daarom bieden wij ook ruim
30 artikelen aan van de
Vegetarische Slager.

enige tijd paling van Jan Veerman
Vis uit Huizen in ons assortiment.
En mooi lokaal product van hoge
kwaliteit.
Sinds aantal weken hebben wij
ook Oude Huizer Kaas van het
Huizer Kaas-Gilde opgenomen in
ons assortiment. Deze in de regio
zeer goed bestaande kaas kunt u
uiteraard komen proeven in onze
supermarkt. Bij de Oude Huizer
kaas kunt u een biertje drinken
van de Gooische brouwerij. Er is
keuze uit verschillende bieren,
Hilferts Blond, Gooische Trol (neigt
naar tripel), Gooisch Bockbier
en een Meibock. Kortom lekkere
producten uit de eigen streek.
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WORD DE JONGERE
VERSIE VAN JEZELF
Afvallen is niet makkelijk. Je hebt er doorzettingsvermogen voor
nodig en je moet het écht willen. Maar het allerbelangrijkste; de juiste
informatie. Bij Bruna Oostermeent vind je alles wat je wilt weten over
afvallen.
Carolien
Zemel
werkt al 10 jaar bij de
Bruna en is met hulp
van het kookboek
‘Natuurlijk!
Zonder
suiker’ van Anne
Marie
Reuzenaar
wel dertig (!) kilo
afgevallen.
Ook
las zij het boek
‘Lichter’ van William
Cortvriendt. “In deze
praktische
boeken
staat veel informatie
over
verborgen
suikers. Wat echt de
boosdoeners
zijn
tegenwoordig,” aldus
Carolien.

WE KRIJGEN
EEN MAKE-OVER!
Cosmo Hairstyling
Huizen wordt
per 5 mei 2018:

De eerste twintig klanten
krijgen een
leuke goodie bag!

de koffie
staat klaar

Het leukste vindt zij dat mensen echt verschil zien. Dat geeft de
motivatie om door te gaan. Een klant zei laatst: “Carolien, je ziet er uit
als de jongere versie van jezelf.”
Deze boeken zijn aanraders voor wie gezonder en volwaardiger wil eten
zonder daarin extreem te worden. En je haalt ze bij de leukste Bruna
van Huizen: Bruna Oostermeent.

ma

9.00 - 18.00 uur

di
9.00 - 18.00 uur
Nieuwe adres:
wo 9.00 - 18.00 uur
Oostermeent Noord 192
do 9.00 - 20.00 uur
Haroekoeplein 146 - Utrecht
Huizen
vrij 9.00 - 20.00 uur
T 035 52Geldig
67 241
9.00
za
t/m 31 januari 2018. Deze korting is alleen geldig
op - 17.00 uur
zo
Gesloten
teamkappers.nl
behandelingen. Eén bon per persoon. Niet geldig i.c.m. andere

aanbiedingen. Deze bon is niet inwisselbaar voor geld.

RUIME
KEUZE
TASSEN VAN
HET MERK
CHABO

Bijzondere openingstijden
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag

8.00 uur - 19.00 uur
8.00 uur - 21.00 uur
9.00 uur - 18.00 uur
gesloten
10.00 uur - 18.00 uur

Oostermeent-Zuid 48 | 035 - 526 81 13
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WIN 1 VAN DE 3 PRACHTIGE LIMITED FREEDOM
ITEMS VAN CARÉ JUWELIER T.W.V. 150,Op 5 mei, vieren we de vrijheid bij CaRé
Juwelier. Speciaal hiervoor heeft onze in-house
goudsmidse een prachtige, betekenisvolle
sieradenlijn ontworpen, geïnspireerd op de
betekenis van vrijheid. Hieruit is de Freedom
Collection bij CaRé Juwelier ontstaan, met
3 limited editions in de vorm van een ring,
collier en armband. Met de drie belangrijkste
symbolen: de vredesduif, het peace teken en
de vlinder. Wilt u kans maken op een van deze
drie unieke items? Maak dan de slagzin af en
lever dit voor zaterdag 5 mei af bij ons in de
winkel.

COSMO HAIRSTYLING
WORDT TEAM KAPPERS

Vrijheid betekent voor mij:

*Let op: U kunt ook meedoen aan onze actie op Facebook en Instragram

(account: CaRé Juwelier)
De drie meest bijzondere en betekenisvolle
quotes winnen 1 van de 3 prachtige Limited
Freedom Items.
Vier de vrijheid! Want ook vandaag de dag is
het in vele landen nog niet vanzelfsprekend.
Anita Koning, CaRé Juwelier

WEG MET DIE CENTIMETERS!
STRAK DE ZOMER IN!
Niet tevreden over je lijf en je
gewicht? Dan moet je bij The
Bodyhouse
langs
komen!
De
specialist in figuurcorrectie en
afvallen in Huizen. Stralend de
zomer in? Begin nu met onze
resultaatgerichte behandelingen.
Minstens 4 CM kwijt met slechts
één behandeling
Bij The Bodyhouse staat lekker
in je vel zitten centraal. Met
onze unieke tech
nologie 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

Binnenkort zijn we in Huizen een nieuwe
kappersformule rijker! De salon van Cosmo
Hairstyling aan de Oostermeent Noord zal
namelijk vanaf 5 mei verder gaan als zusterformule Team Kappers op een nieuwe
locatie.
Ondernemer Nicole Vedder is overtuigd:
“Het concept van Team Kappers sluit in alle
opzichten veel sterker aan op onze manier
van werken. Team Kappers onderscheidt
zich door het knippen zonder afspraak en
heldere concept. We knippen, kleuren en
stylen voor aantrekkelijke prijzen, zodat je
er altijd goed uit kunt zien.’
De werkwijze, het volledige team met
stylisten en de service blijft zoals je die
gewend bent. Rond het begin van volgende
maand hopen zij je te verwelkomen
als Team Kappers salon op de nieuwe
locatie. Wil je graag op de hoogte blijven
van de verhuizing en leuke openingsacties? Houd dan hun Facebookpagina
in
de
gaten via:
facebook.com/
CosmoHairstylingHuizenOostermeent

BROEKHUIZEN
SCHOENEN

VOORJAARS
VOORDEELACTIE!
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GELDT VOOR DE PERIODE
3 MEI T/M 12 MEI
UW DEALER VOOR
GABOR - ECCO - ARA - RIEKER –ROHDE - JENNY - FITFLOP - TAMARIS - BIRKENSTOCK - PANAMA JACK - AEROSOLES - PIKOLINOS
SKECHERS - BJORNBORG - TIMBERLAND - PUMA - K SWISS - LACOSTE - BRUNOTTI - HIP - WRANGLER - TEVA - NERO GIARDINI
BUGATTI - SÓLIVER - ESPRIT - GATTINO - POELMAN - BULLBOXER - SPM - MUNICH - BK - MARCO TOZZI - TONI PONS - ZEN

OOSTERMEENT OOST 74, WINKELCENTRUM OOSTERMEENT, HUIZEN

WWW.BROEKHUIZEN-SCHOENEN.NL

De snackpan is gevuld met
verschillende kiphapjes.
Hotwings, snacks,
borrelhapjes, oosterse
kiphapjes,
De snackpanmini
is gevuld met
De snackpan is gevuld met
satéstokken
en kiphapjes.
kipverschillende
verschillende kiphapjes.
gehaktballen,
deze
Hotwings,
snacks,
Hotwings, snacks,
vind
je allemaal
in
borrelhapjes,
oosterse
borrelhapjes,
oosterse
de
heerlijkemini
snackpan.
kiphapjes,
kiphapjes, mini
satéstokkenenenkipkipsatéstokken
65 deze
hapjes
gehaktballen,
deze
gehaktballen,
vind
vind jejeallemaal
allemaalinin
XL snackpan.
90
hapjes
de
de heerlijke
heerlijke
snackpan.

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

Snackpan
Snackpan

Kluifpan
Kluifpan

€ 24,95
Nr. 2
€ 29,95
Nr.
€ €24,95
Nr. 11 6565hapjes
hapjes
24,95
Mini-satépan
Nr.
22 XLXL9090
hapjes
€ €29,95
Nr.Kippiepan
Een
gevuld
met mini
hapjes
29,95

satéstokjes. De kipsaté
is heerlijk gekruid en
lekker voor zowel jong
Een
gevuld
met mini
als Kippiepan
oud. Ook als
je niet
Een Kippiepan
met mini
satéstokjes.
De gevuld
kipsaté
van kluiven houdt
is deze
satéstokjes.
De
kipsaté
is
heerlijkideaal.
gekruidHet
en
hapjespan
is heerlijk
gekruid
en
lekker
voor
vlees is
ergzowel
mals jong
en heerlijk
lekker
voor
zowel
jong
als
oud.
Ook
als
je
niet
van het stokje te eten.
als kluiven
oud. Ook
als is
je deze
niet
van
houdt
van kluiven
is deze
hapjespan
ideaal.
Het
80 houdt
stokjes
vlees
is ergideaal.
mals enHet
heerlijk
hapjespan
van
hetisstokje
te eten.
vlees
erg mals
en heerlijk
XL 140 stokjes
van het stokje te eten.

Mini-satépan
Mini-satépan

Mini-saté/Ballenpan
Mini-saté/Ballenpan
Ballenpan

Nr. 3 € 29,95

Nr. 1

€ 29,95
Nr. 5 XL 140 hapjes € 49,95
Nr. 4 Nr.
80 hapjes
€ 29,95€ 29,95
4 80 hapjes
Satépan
Nr. Dit
5 Nr.
XL
140
hapjes
€ 49,95€ 49,95
is een
5 Kippiepan
XL 140 gevuld
hapjes
Nr. 4

Nr. Nr.
3 €3 29,95
€ 29,95

Ballenpan

Deze Kippiepan is lekker
voor zowel jong als oud.
De pan is gevuld met 90
kant en klare kipgehaktDezeballetjes.
Kippiepan Ze
is zijn
lekker
Deze
Kippiepan
is lekker
voorlicht
zowelzoet
jongvan
alssmaak.
oud.
voor
zowel
jong
De pan is gevuld met 90als oud.
gevuld met 90
kant De
en pan
klareiskipgehaktkant en
balletjes.
Ze klare
zijn kipgehaktZe zijn
lichtballetjes.
zoet van smaak.
licht zoet van smaak.

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

Satépan
Satépan

Ballenpan
Ballenpan

€ 29,95
Nr. 7
€ 49,95
Nr. 6 80 stokjes
€ 29,95
Nr.
6
80
stokjes
€ 29,95
Dönerpan
Nr. 7 XL 140 stokjes € 49,95
Deze Kippiepan is gevuld met
Nr. 7 XL 140 stokjes € 49,95
vers gekruide kipdöner. Het
Nr. 6

Dönerpan
vlees is heerlijk gekruid

Dönerpan

Nr. 8 € 29,95

€ 34,95
Nr.10 XL 45 stokken € 49,95
Nr. 9 30 stokken
€ 34,95
Nr.
9
30
stokken
1/1 € 34,95
Nr.10Maaltijdpan
XL 45 stokken € 49,95
Keuze uit: Bami, Nasi, Mihoen
Nr.10 XL 45 stokken € 49,95
of Chinese Bami. Deze
Nr. 9

Nr. 8 € 29,95

Nr. 8 € 29,95
CombiMaaltijdpan

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

CombiMaaltijdpan

Maaltijdpan
Kippiepan heeft een 1/1
inhoud

CombiMaaltijdpan

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

Nr.11 € 29,95

Maaltijdpan 1/1

en Mihoen
wat
Keuze van
uit: 2400
Bami,gram
Nasi,
extraBami.
gegrilde
of Chinese
Deze hapjes.
Keuze
Bami,
Mihoen
Je kunt
eruit:
metinhoud
6 tot Nasi,
8
Kippiepan
heeft
een
of Chinese
Bami.
Deze
personen
eten!
van 2400
gram
engoed
wat van
Kippiepan
heeft een inhoud
extra gegrilde
hapjes.
gram
Je kunt ervan
met2400
6 tot
8 en wat
personen goed
eten! hapjes.
extravan
gegrilde

Je kunt er met 6 tot 8

Nr.12 € 29,95

Nr.11 € 29,95
Maaltijdpan
½/½

Nr.12
€ 29,95
Maaltijdpan

2 x keuze uit: Bami, Nasi,
Mihoen of Chinese Bami.
De inhoud van de pan is
2 x keuze uit: Bami, Nasi,
2400 gram. Een complete
Mihoen of Chinese Bami.
maaltijd voor ongeveer
De inhoud van de pan is
62 tot
8 personen.
De Nasi,
x keuze
uit:complete
Bami,
2400
gram. Een
kiphapjes
bovenop
Mihoen ofvoor
Chinese
Bami.
maaltijd
ongeveer
de maaltijden
inhoud
van maken
de De
pan is
6Detot
8 personen.
de
pangram.
helemaal
af!
2400
Een complete
kiphapjes
bovenop
de
maaltijden
maaltijd
voormaken
ongeveer
de
pan 8helemaal
af! De
6 tot
personen.
kiphapjes bovenop
Nr.14
de maaltijden maken
de pan helemaal af!

Kan je niet kiezen tussen
al onze heerlijke verse
maaltijden? Deze maaltijdpan
Kan je niet kiezen tussen
is gevuld met 2400 gram en
al onze heerlijke verse
met maar liefst alle 4
maaltijden? Deze maaltijdpan
deKan
verschillende
Kippie
je
is gevuld
metniet
2400kiezen
gram entussen
maaltijden!
Je kunt er
met
al onze
heerlijke
met maar
liefst
alle 4 verse
6 maaltijden?
tot 8 personen
heerlijk
Deze maaltijdpan
de verschillende Kippie
van
is eten.
gevuld
met 2400
maaltijden!
Je kunt
er metgram en
6 totmet
8 personen
heerlijk
maar liefst
alle 4
van eten.
de verschillende Kippie
maaltijden! Je kunt er met
Nr.15
6 tot 8 personen heerlijk
van eten.

Nr.11 € 29,95
Maaltijdpan

Een Kippiepan gevuld met
verschillende hapjes.
De mini saté-stokken zijn
licht gekruid.
De kip-gehaktballetjes
Een Kippiepan gevuld met
Een Kippiepan gevuld met
zijnverschillende
zoet gemarineerd
hapjes.
verschillende hapjes.
in een
ketjapmarinade.
De
mini
saté-stokken
zijn
De mini saté-stokken zijn
licht gekruid.
licht gekruid.
De kip-gehaktballetjes
De kip-gehaktballetjes
zoet gemarineerd
zijn zoet zijn
gemarineerd
hapjes
in een 80
ketjapmarinade.
in een ketjapmarinade.

Nr.13
€ goed
29,95
personen
van eten!

¼/¼/¼/¼

Nr.12 € 29,95¼/¼/¼/¼
Maaltijdpan

½/½

Maaltijdpan ½/½

Nr.15 € 29,95

€ 29,95

€ 29,95

Nr.14 € 29,95
Snackpan
XXL
Speciaal voor grote XXL
Snackpan
feestelijke gelegenheden
een extra grote Kippiepan.
Snackpan XXL
Speciaal voor grote
feestelijke gelegenheden
een extra grote Kippiepan.

Speciaal voor grote
feestelijke gelegenheden
een extra grote Kippiepan.

Nr.15

€ 29,95

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

Nr.13 € 29,95
Sparerib-pan

Maaltijdpan ¼/¼/¼/¼

Nr.14 € 29,95

Nr.13Sparerib-pan
€ 29,95

Sparerib-pan

€ 29,95
€ 29,95
Nr.16Nr.17
pittigzoet € 29,95
Nr.17 zoet
€ 29,95
Nr.16 pittig € 29,95
Instructie:
29,95
De pan is inclusief aluminiumNr.17
schaal zoet
en plastic€deksel.
Deze plastic
Instructie:
Nr.16

deksel voor verwarmen verwijderen.
De pan is inclusief aluminium schaal en plastic deksel. Deze plastic
Pan aanzetten op stand 2. Na ± 20 minuten is de inhoud warm. Goed en
deksel voor verwarmen verwijderen.
regelmatig omroeren.
Instructie:
Pan aanzetten
op stand 2. Na ± 20 minuten is de inhoud warm. Goed en
regelmatig
omroeren.
De De
aluminium
schaal metaluminium
plastic deksel
uitneembaar
en met
inhoud
pan is inclusief
schaalzijn
en plastic
deksel.
Dezedeplastic
gemakkelijk
koel
te
bewaren.
Ga
voor
een
uitgebreide
gebruiksaanwijzing
deksel schaal
voor verwarmen
verwijderen.
De aluminium
met plastic
deksel zijn uitneembaar en met de inhoud
naar
Panwww.kippie.nl
aanzetten
op standGa2.voor
Na ±een20uitgebreide
minuten is gebruiksaanwijzing
de inhoud warm. Goed en
gemakkelijk
koel te bewaren.

regelmatig omroeren.
naar www.kippie.nl

Borg:
De aluminium schaal met plastic deksel zijn uitneembaar en met de inhoud
Borg:
Voor gebruik van de pan rekenen wij € 15,00 borg. De borg van een XXL pan

Nr.18 XXL 270 hapjes
Nr.18 XXL 270 hapjes

Nr.18

€ 89,95
€ 89,95

gemakkelijk koel te bewaren. Ga voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing

€ 50,00.
ontvangt
na het
inleveren
vanXXL
de pan
pan.
Voor bedraagt
gebruik van
de panDit
rekenen
wij u€ retour
15,00 borg.
De borg
van een
naar www.kippie.nl
bedraagt € 50,00. Dit ontvangt u retour na het inleveren van de pan.

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.

Kippie
Huizen
- Winkelcentrum Oostermeent
XXL 270
hapjes
€ 89,95
Kippie
Huizen
- Winkelcentrum Oostermeent
Oostermeent-zuid 5 - 1274 ST Huizen - Tel. 035-5256911
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
ma t/m do 09:00-18:00 vr 08:00-21:00 za 08:30-17:00

Kippie Huizen - Winkelcentrum Oostermeent
Oostermeent-zuid 5 - 1274 ST Huizen - Tel. 035-5256911

voor meer informatie

De Kippiepan
Kippiepanisisstekkerklaar
stekkerklaaren
en
kant
klaar
gebruik!
Snackpan
Kluifpan
Mini-saté/Ballenpan
De
kant
en en
klaar
voorvoor
gebruik!

kijk op kippie.nl
voor meer informatie
kijk op kippie.nl
kijk op
kippie.nl
voor
meer informatie

De Kippiepan is stekkerklaar en kant en klaar

snackpan
satépan
maaltijdpan
snackpan
spareribpan
snackpan
satépan
kippie.nl
satépan
maaltijdpan
maaltijdpan
spareribpan
spareribpan
kippie.nl
kippie.nl
voor gebruik!

