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SINTERKLAAS OP
WINKELCENTRUM
OOSTERMEENT
Op zondag 24 november komt Sinterklaas met
zijn zwarte Pieten aan op ons winkelcentrum.
Rond 14.00 uur verwacht de Sint aan te komen
met zijn pakjesboot in het haventje op het
centrum.
Natuurlijk met een boot vol zwarte Pieten en nog
veel meer kadootjes. En we hopen dat jij daar
ook bij bent om met nog veel meer kinderen
een heleboel Sinterklaas liedjes te zingen voor
Sinterklaas. Ook staat er een heel aantal dansers
klaar van dansschool Mo-dance om hun dansen
aan de Sint te tonen. Die hebben ze de afgelopen
weken met elkaar geoefend! En natuurlijk mag
je samen met Sinterklaas naar zijn tijdelijk huis
op ons winkelcentrum. Kom gerust een kijkje
nemen. En Sinterklaas en zijn Pieten hebben
vast wel wat lekkers voor jullie meegenomen. Tot
zondagmiddag 24 november!

LEKKER SHOPPEN TERWIJL
DE KINDEREN NAAR
SINTERKLAAS GAAN!
Ja, ja u leest het goed, de winkels zijn natuurlijk op
deze Sint-zondag zoveel mogelijk open. Voor u een
mooie kans om nog snel wat Sinterklaas inkopen
te doen.

NATUURLIJK KOMT OOK DE
GLUTENVRIJE PIET WEER
MEE OP DE BOOT VAN
SINTERKLAAS
Je kunt de Piet herkennen aan zijn groene
vlag van de Nederlandse Coeliakie
Vereniging, dat zijn de mensen die zich sterk
maken voor o.a. kinderen die een glutenvrij
dieet moeten volgen, dus ook glutenvrije
pepernoten!! www.Glutenvrij.nl

www.winkelcentrumoostermeent.nl

Volg ons op Facebook
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VAN DE VOORZITTER
Het jaar is al bijna om en in mijn beleving is het omgevlogen! Op ons winkelcentrum is een
hoop gebeurd, in samenwerking met de Gemeente Huizen maar ook met de Vereniging
van Eigenaren en de Alliantie.
U heeft het vast wel gezien, het halve winkelcentrum stond in de bouwsteigers. Door de
Alliantie en de VvE wordt onderhoud gepleegd aan de appartementen en er worden zaken
schoongemaakt en opgeknapt. De Gemeente Huizen is met de bestrating bezig geweest
en heeft de bomen weer in hun winterstand gebracht. Er is nog veel te doen maar de 1ste
aanzet om het centrum weer lekker op te frissen is gedaan. Wij, als winkeliers, zijn daar
natuurlijk blij mee, mede voor u en ons zelf ziet het er straks toch weer een stuk mooier
uit. Aan de veiligheid van de bezoekers is ook gedacht en is het centrum nu verboden voor
scooters en bromfietsen. Een goede beslissing mede voor onze kleine bezoekers die zomaar
het fietspad op zouden kunnen lopen.
Wij kijken terug naar een mooi aantal evenementen waar u massaal op af bent gekomen. Met
name Pasar Malam was weer een groot succes, veel gezellige kramen, heerlijke muziek en
natuurlijk super artiesten waaronder Massada. De plannen voor Pasar Malam 2020 worden
nu al gesmeed! In 2020 komt Bevrijdingsdag weer op de agenda, 5 Mei, een dag die we niet
mogen vergeten, ook dit jaar pakken we weer groots uit en daar zullen onze vrienden van Het
Gooi Bevrijd met hun legervoertuigen zeer zeker niet ontbreken.
Sinterklaas met zijn zwarte Pieten staan klaar om op zondag 24 november ons winkelcentrum
te bezoeken. Uiteraard komt de Goedheiligman weer aan met de boot in het kleine haventje
op ons centrum. Hij wordt daar opgewacht door de dansers van Mo-dance die samen
met de Buurt Sport Coaches een geweldige dans hebben ingestudeerd. Dit jaar heeft de
Sint ervoor gekozen om af en toe te blijven logeren op de Oostermeent en wij hebben een
huisje voor hem ingericht in het pand waar voorheen het reisbureau Globe was gevestigd.
Natuurlijk kunnen de kinderen een kijkje nemen in zijn tijdelijke verblijf. Wij hopen u allen te
verwelkomen om Sinterklaas een prachtige ontvangst te geven.

HE

T GOOI

Kado idee nodig voor de feestdagen?
Kom langs bij Art Supplies Het Gooi
voor creatieve kado’s op het gebied van
tekenen en schilderen.
Wij verkopen o.a. kleurboeken voor volwassenen, penselen, diverse
soorten inkt en nog veel meer. Ook verkopen wij kadobonnen die ook te
gebruiken zijn voor de diverse workshops die we regelmatig organiseren.

I.v.m. de aankomst van Sinterklaas op 24 november in de
Oostermeent zijn wij EXTRA OPEN VAN 12.00 – 17.00 UUR.
Op deze koopzondag hebben we een speciale aanbieding:

10% KORTING

Vooruitlopend op de Kerst; op zaterdag 21 december en zondag 22 december zal ons
winkelcentrum omgetoverd worden in gezellige kerstsfeer. Een grote tent met prachtige
kramen, romantische kersthuisjes, natuurlijk de levende dierenstal en als klap op de vuurpijl;
de Kerstman zelf!

op alle kleurpotloden m.u.v. de aanbiedingen.

Namens alle winkeliers wens ik u nu alvast een gezellige, warme decembermaand toe met
prettige kerstdagen en natuurlijk een mooie jaarwisseling!

Kijk op de site www.artsupplieshetgooi.nl voor de actuele agenda.

Anita Koning
Voorzitter van WCO

Art Supplies Het Gooi - Oostermeent-Noord
Oostermeent-Noord 196,
196, 1274
1274SH
SH Huizen
035
63
16
103
info@artsupplieshetgooi.nl
www.artsupplieshetgooi.nl
035 - 63 16 103 - info@artsupplieshetgooi.nl www.artsupplieshetgooi.nl
Dinsdag
Vrijdag 10.00-19.00
10.00-19.00 uur
uur
Dinsdag t/m
t/m zaterdag:
zaterdag: 10.00-17.00 uur - Vrijdag

Huizer nootjes

Huizer
Oude Kaas

alle soorten
van 3,99

van 5,99

500 gram

4.

99

440-450 gram
500 gram

2.

Elke zondag
geopend van
12.00 tot
18.00 uur

99

Aanbieding geldig van 18 t/m 24 november.

Maandag t/m zaterdag geopend van 8.00 - 21.00 uur
Plus van den Hoven | Oostermeent-Oost 62 | Huizen
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LAATSTE NIEUWS HUIZER-MAATJES
In 2020 zal hopelijk de bouw voor het thuis van deze achttien
jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking van start gaan.
Zij krijgen er ieder een eigen appartement en er komen twee
gemeenschappelijke woonkamers met keuken waar zij samen zullen koken,
eten en vooral veel leuke dingen met elkaar ondernemen. Er zal 24-uurs
begeleiding zijn van een professioneel zorgteam. Met deze hulp kunnen de
Huizer-maatjes zich blijven ontwikkelen en binnen hun mogelijkheden zo
zelfstandig mogelijk wonen.
Ook dit jaar is Woongroep Huizer-maatjes vertegenwoordigd op de kerstmarkt. De bewoners komen
regelmatig samen en ook nu hebben zij met elkaar geknutseld om leuke spullen voor u te maken
voor een gezellige wintermaand. Er zijn bijvoorbeeld weer de inmiddels bekende pindaslingers
en pindamannetjes voor de vogels. En natuurlijk helpt u zo bij het realiseren van deze bijzondere
woongroep in Huizen!
www.huizer-maatjes.nl

HAPPIEZ. GUN JEZELF EEN GLIMLACH
Happiez is meer dan een professionele zonnestudio. Het is een concept dat draait om jou en
die Happiez momentjes die we voor jou creëren, zodat elke keer als jij in de spiegel kijkt jij jezelf
oprecht die glimlach gunt.

Iemand anders ook een Happiez momentje gunnen?

Wij hebben het ideale cadeau voor de feestdagen: de Happiez Zontegoedcard. Deze komt in
een luxe cadeauverpakking en je kunt zelf de waarde bepalen van deze kaart.
Gun jezelf en een ander een heerlijke teint voor de feestdagen.
We zien je graag bij ons in de studio.
Team Happiez

LET OP! SINTERKLAAS KOMT DIT JAAR OP
ZONDAG 24 NOVEMBER ROND 14.00 UUR
NAAR DE OOSTERMEENT!

CARÉ JUWELIER VIERT FEEST MET
PRACHTIGE NAJAAR BROCHURE!
Bij CaRé Juwelier kijken we het hele jaar uit naar de warmte van de feestmaanden.
Bijzondere momenten waarbij onze klanten alle aandacht verdienen! Wij kunnen
niet wachten om u te ontvangen in onze winkel voor de meest bijzondere en
memorabele aankopen. In de winkel focussen wij ons naast sieraden en horloges
op bijzonder op passend maatwerk, waarbij onze in-house goudsmid werkelijk de
meest bijzondere wensen in vervulling laat gaan.
Om u als klant tijdens deze bijzondere
periode te inspireren geven wij ook dit jaar
een bijzondere brochure uit! In de nieuwste
editie informeren en enthousiasmeren
wij u over de laatste trends binnen onze
sieraden en horloges collectie, zodat u een
bijzondere aankoop kan doen. Voor uzelf,
geliefde of gewaardeerd familielid.
Wij hebben dit jaar ons merken portfolio
rijkelijk aangevuld met merken als
Gerstner trouwringen, Ania Haie, Cluse,
Bauer Basics en een vernieuwd swatch
assortiment. Buiten de modieuze
merken, zijn wij al tientallen jaren de
trotste bezitter van originele merken
als Certina, Seiko en Citizen. Merken
die zich hebben verjongd en ook de
jongere doelgroep aanspreken. In ons
assortiment maken we duidelijke
keuzes, zodat we een zeer gevarieerde
doelgroep kunnen bedienen.

Golden Girl
Goud is de kleur van dit moment! Word een
golden girl en mix & match de gouden sieraden
om jouw unieke look te creëren.

Golden Girl

Goud is de kleur van dit moment! Word een
golden girl en mix & match de gouden sieraden
om jouw unieke look te creëren.

Onze grootste uitdaging blijft om CaRé Juwelier dé plek te laten blijven waar
iedereen zich echt welkom voelt. Wij zijn erop gebrand u tevreden de deur uit te
laten gaan.
Heeft u onze brochure niet ontvangen? Kom dan gauw langs de winkel voor uw
unieke exemplaar!
CaRé Juwelier
Uw Juwelier van ’t Gooi en Omstreken, ook tijdens de feestmaanden!

Met de klok mee: Emperor T-Bar Necklace - €79 | Victory Goddess Bracelet - €45
Met de klok mee: Emperor T-Bar Necklace - €79 | Victory Goddess Bracelet - €45
Glow Huggie
€49 - €49| Bohemia
Ring
- €35
|| Crush
Drop
Discs
Necklace
GlowHoops
Huggie-Hoops
| Bohemia
Ring
- €35
Crush Drop
Discs
Necklace
- €89- €89
Seljuks
Signet
Adjustable
Seljuks
Signet
AdjustableRing
Ring -- €89
€89
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HALLOWEEN OP
ONS CENTRUM
Op woensdag 30 oktober vierden wij met heel veel eng verklede
kinderen en zelfs ouders het steeds groter wordende Halloweenfeest.
Meer dan 450 kinderen liepen rond met lampions en gingen, vaak
gillend van angst, door het grote donkere spookhuis. Daarna konden
ze langs de winkels om hier wat lekkers op te halen. Het was weer een
succesvol feestje! Tot volgend jaar!
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WAT ETEN WE
MET DE KERST?
Bij restaurant de Verborgen Parel kunt u snel en gemakkelijk
reserveren om er ook deze kerst weer een heerlijke en gezellige
avond van te maken. Maar wacht niet te lang met uw reservering
want vol = vol! Bij ons geen gehaast, wij reserveren de gehele avond
voor u. Zodat u uitgebreid kunt genieten van uw gezelschap en een
heerlijk kerstdiner. Kom langs in ons restaurant of bel ons voor uw
kerstwensen.
Restaurant de Verborgen Parel
Oostermeent Oost 3
1274 SB Huizen
035- 5268086

Lekker uit
e
Bij de Verb ten met de Kerst?
orgen Pa
rel zit u g
oed!

WOORDZOEKER

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 woordzoeker af bij CaRé juwelier.
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A
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IE
ED
D

T
TC
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OO
O

A
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LT
TT
T

U
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N

P W Z W D
PR WO ZG W I D N
RE OR GR I L N E
ET RT RS L D E I
T TE ST DG I R
EL TM GE R V
LM MT ER V R
MIJ TA RA R E
M IJK AK A A E D
MT KA KE A S D N
TZ AB EO SO N I
ZD B I OU OR I K
D I U R K

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

BANKETSTAAF

MIJTER

CADEAU

PAARD

DAK

PAKJES

DROP

PIET

KINDERVRIEND

PRET

KOEK

SCHOORSTEEN

KRUIDNOTEN

STAF

LETTER

WENS

LEUK

WILD GERAAS

LIEF

WORTEL

. . . MAAN
. . . MUTS

ZAK
ZOET

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

KERSTMUTSENRUN
Zondag 22 december 14.00 uur
Winkelcentrum Oostermeent
Ga jij naar de kerstmarkt in de Oostermeent?
Doe dan mee aan de KERSTMUTSENRUN!

Een unieke run met start en finish
op de kerstmarkt, met als beloning:

WARME CHOCO EN KERSTMUST!
Deelname van kinderen 6 t/m 12 jaar.
€ 2.- per kind. Geef je op via: sportiefhuizen.nl
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EXTRA FEESTELIJK ARTI HAIR
MET EXTRA CADEAU’S IN DE
FEESTMAAND

21 & 22 DECEMBER
KERSTMARKT OP
DE OOSTERMEENT

Bij aankoop van een Kérastase conditioner of haarmasker krijg je een shampoo naar
keuze cadeau t.w.v. € 23,50.
En dan zijn er ook nog de feestboxen van L’ANZA, waarbij je 1 van de 3 producten
cadeau krijgt. Dat is tot 50% korting!

S AV E T H
E D AT E !

Op zaterdag en zondag, 21 & 22 december,
vieren wij weer de jaarlijkse kerstmarkt.
Ook dit jaar weer veel sfeervolle
kramen met gezellige kerstzaken en
hebbedingetjes.
Maar ook glühwein, warme chocolademelk
en andere lekkernijen. En natuurlijk staat ook de levende dierenstal weer klaar voor de
kinderen om te aaien en een lekkere wortel te voeren. Ook dit jaar de bekende kersthuisjes
met leuke aanbiedingen. En natuurlijk in onze winkels ook een hoop warmte en kerstsfeer.
Met mooie kerstcadeaus om te geven maar ook om te krijgen!

Zoek je een leuk mannencadeautje?
kijk dan eens naar de Man Made 1821. Stoere
versterkende shampoo in een whiskeyfles met
een mannelijk parfum…

HOU JE VAN DANSEN, ZINGEN EN
OPTREDEN? DAN ZIT JE BIJ ONS
GOED!
Kom gezellig, vrijblijvend een keer
meedoen. Kijk op Facebook of Insta
gram voor ons rooster en kom een
gratis proefles volgen!

Lekker voor de borrel of als maaltijd
met vrienden of familie.

Meer info:
Mb: 06 24 24 16 58
E-mail: mo.modance@hotmail.com
Insta: modancehuizenblaricum
Fb: Modance
Locatie Huizen:
The pride
Locatie
Blaricum:
de Malbak

Bestel de plank tijdig!
Oostermeent Oost 3 - Huizen

Hizi Hair Huizen wenst iedereen
fijne feestdagen!
Wil jij een mooie december look?
Maak dan snel een afspraak
voor een feestelijke coupe!

Liefs,
De haarstylisten van Hizi Hair
Hizi Hair Huizen

|

Oostermeent Oost 82

|

0 3 5 - 5 2 6 76 76
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HET HUIS VAN
DE SINT
is mede mogelijk gemaakt door de Kringloopwinkel Huizen.

PUUR VOOR HET GOEDE DOEL
PUZZEL
Doet u ook weer mee met de puzzel? Dit keer geven we 3 taarten weg van bakker
Tetteroo. De vorige winnaars hebben ook een leuke taart ontvangen, wie weet bent u
de volgende! Mailen mag naar; management@winkelcentrumoostermeent.nl of u
geeft uw ingevulde puzzel af bij CaRé juwelier.
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PhoneDomain
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29

14

68

43

5

42

4

28
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57

72
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6

10

35

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 toorts 5 deel v.e. fiets 10 snaarinstrument 11 lange smalle groente 13 glorie
14 gesloten 16 spinrag 18 knop op het toetsenbord 19 rondhout 20 vrekkig 23 geluid v.e.
ezel 24 cowboyfeest 26 zangnoot 27 zuidvrucht 29 melkklier 31 verwerping 32 Bijbelse
priester 34 Europeaan 36 kort geleden 37 honingdrank 39 Europeaan 40 dekkleed 41
laaghartig 42 tochtje 43 haarversteviger 44 wedstrijdbeker 46 zelfkant 48 huldigen 51
grote dure auto 53 draad 55 vragend vnw. 57 in elkaar 59 extra large 60 waardering
63 moeder 64 muurholte 66 claim 67 stoot 68 hok met gaas 69 opgedragen werk 71
bobbel 72 Europese taal 73 specie.
Verticaal: 1 Egyptische koningstitel 2 vlaktemaat 3 knokploeg 4 Australische struisvogel
6 eikschiller 7 a priori 8 grote papegaai 9 bloem 10 ruzie 12 Europees land 14 onnozel
meisje 15 pl. in Flevoland 16 bron 17 zitbad 20 uitblinker 21 doortochtgeld 22 opening 25
donker 28 prediker 30 motief 31 planeet 33 grijs gesteente 35 moment 36 Nederlandse
voetbalclub 38 een zeker iemand 42 tijdelijk bestuurder 43 soort 45 vloerlijst 47
beschamend 49 soort hert 50 nachtjapon 52 krap 54 schuilnaam 55 mouwloos jasje 56
enzovoort 58 muggenlarve 61 bijdehand 62 honingbij 65 vruchtennat 68 honkbalterm
70 kauwtje 71 schapengeluid.
Naam:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Leeftijd:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adres:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Telefoonnummer:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PhoneDomain biedt een snelle en betaalbare reparatieservice, namelijk
de klaar terwijl je wacht service.

Wij repareren alle smartphone,
tablet, Mac en Laptop.
Wij werken met originele onderdelen en garanderen u de hoogste kwaliteit
reparaties en service. Dankzij onze 30 Minuten Service is uw device al gerepareerd
terwijl u in de wacht!
Daarnaast hebben we een uitgebreid assortiment aan accessoires , onderdelen en
overige toebehoren voor ieder smartphone en laptop. Bent u niet in staat om naar
de winkel te kome? Dan kunt u gebruik maken van onze ophaalservice of reparatie
aan huis!

Voor meer informatie over een reparatie, neem met onderstaande
telefoonnummers contact op.
Oostermeent Noord 194 - 1274 SH Huizen - 035 - 785 28 73 - 06 412 671 82
Uiteraard zijn wij ook op 24 november open van 12.00 tot 17.00 uur.
In december zijn wij elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur.
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Nieuwe openingstijden
Albert Heijn
Oostermeent

euwe openingstijden
Maandag
Dinsdag
Albert Heijn
Woensdag
Oostermeent
Donderdag

andag
sdag
ensdag

Vrijdag
07.30 - 22.00 uur
Zaterdag
07.30 - 22.00 uur
Zondag

07.30 - 22.00 uur

07.30 - 22.00 uur
07.30 - 22.00 uur
07.30 - 22.00 uur
07.30 - 22.00 uur
07.30 - 22.00 uur
07.30 - 22.00 uur
12.00 - 18.00 uur
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COLOFON

WIJ ZOEKEN

Oplage: 33.000 exemplaren
Ontwerp en opmaak: Bootspat Spetterende Media

JOU!

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 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.

Albert Heijn zoekt diverse medewerkers; Voor de brood en vleeswaren
afdeling zoeken wij enthousiaste medewerkers voor vrijdag en
zaterdag. Ben 16 jaar of ouder en zoek je een leuke baan, kom dan bij
ons in de vulploeg werken!
Maar ook voor door de weeks, overdag zoeken wij kassamedewerkers.
Wil je werken bij de leukste AH op de Oostermeent kom dan langs
bij ons in de winkel en vraag naar Lars Peterse voor een informatief
gesprek.

Welke accurate bezorger wil bij ons bestellingen wegbrengen.
Ben je tussen 18 en 20 jaar jong met een rijbewijs B kom dan langs
Restaurant Pizzeria Mama Mia voor een gesprek.
Restaurant De Verborgen Parel
zoekt een enthousiaste Medewerkers Bediening M/V

Bij Hizi hair zijn we op zoek naar een Leerling kapster. Wil je werken in
een leuk en enthousiast team waar je ook nog eens goed opgeleid word
kom dan langs bij HiZi Hair.

een boek

Nieuw
JUNI-MAAND VAN HET
SPANNENDE
BOEK sintcadeaus slaag
Voor de mooiste
OP=OP

Gratis

boek bij van Huizen!
jePOLITIEVERHALEN
de leukste Bruna
INbij
BOEKEN
een boek
*

Knip uit

Tegen inlevering van deze bon

OP=OP

✃

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

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

Bruna Oostermeent
Oostermeent-Zuid
130
Bruna
Oostermeent
Oostermeent-Zuid
0355265090130
0355265090
www.onzebruna.nl
www.onzebruna.nl

De Grenzeloze
De Grenzeloze
Jussi Adler-Olsen

17

Jussi Adler-Olsen

50

!

2 pakjes

✃

Ben jij of ken jij iemand die graag in de horeca wil werken, aarzel
dan niet en bel of kom langs! Tel: 035 - 526 80 86

paling ﬁlet

(100 gram per pakje)

nu €

10,-

Geldig van donderdag 21 tot en met zaterdag 30 november 2019

✃

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

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! Lever je
ingevulde kleurplaat af bij CaRé juwelier.
JE MAG JE PRACHTIG GEKLEURDE KLEURPLAAT NATUURLIJK
OOK INLEVEREN BIJ SINTERKLAAS ZELF!

Naam:...................................................................
�������������������������������������������������������������������������������
Leeftijd:���������������������������������������������������������������
Adres:�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
Telefoonnummer:��������������������������������������������
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BROEKHUIZEN
SCHOENEN
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OP VELE SCHOENEN EN LAARZEN

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

WWW.BROEKHUIZEN-SCHOENEN.NL

