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De magische sfeer 
van de feestdagen

Feestelijke lichtjes in de bomen, de geur van dennentakken en 
oliebollen en versierde etalages vol met de mooiste en heerlijkste 
producten. We zijn gek op die magische sfeer van de feestdagen 
in Weesp. En natuurlijk staan de Weesper ondernemers voor je 
klaar om van jouw feestdagen een denderend succes te maken.

De gezelligste tijd van het jaar staat voor de deur. En ook al weten 
we nog niet of we dit jaar de feestdagen met de hele familie 
samen mogen vieren of dat het een kleiner gezelschap wordt, 
december is dé maand om fijne momenten te beleven met je 
dierbaren.

Denk je aan de decembermaand, dan denk je aan… cadeautjes. 
En hoewel het natuurlijk geweldig is om een cadeau te krijgen, is 
het stiekem nog leuker om een cadeau te geven, vind je ook niet? 
Dit cadeaumagazine, samengesteld door de winkeliers van Weesp, 
kan je helpen in je zoektocht naar het perfecte decembercadeau.

Een beautybehandeling voor je moeder, een spannend boek voor 
je neefje, een luxe sjaal voor die lieve vriendin, een fles jonge 
jenever voor opa, een stressvrije vachtverzorging voor je kat, 
hardloopoordopjes voor je sportieve broer, of misschien een mooi 
kerststuk voor die oude mevrouw die altijd zo lief zwaait als je 
langs haar huis loopt. Dit magazine staat vol met mooie, lieve, 
handige en bijzondere cadeautips voor iedereen.

Ben je op zoek naar inspiratie voor je kerstdiner of kerstoutfit? 
Of wil je je huis helemaal in feeststemming brengen met 
sfeervolle decoraties? Ook dan is dit cadeaumagazine een 
inspiratiebron.

Ga je liever zelf op pad om te kijken wat er voor moois in de 
Weesper etalages en winkels ligt? Doe het! De Weesper winkeliers 
hebben hun winkels extra gezellig gemaakt en ze ontvangen 
je met open armen. Denk bij het shoppen wel aan de huidige 
coronamaatregelen en kies bij voorkeur een rustig moment om 
te winkelen. Zo voorkomen we de verspreiding van het virus en 
houden we alle inwoners van 
Weesp veilig.

We wensen je hele fijne feestdagen 
en tot ziens in Weesp!
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Relaxen met 
SNURK
Loungewear van 100% 
biologische katoen.

Sweat dress popcorn big 
€ 74,95
Legging popcorn 
€ 44,95

Feestelijke kleding 
Top, broek en Jurk met glitter borduur 
voor feestelijke dagen.

Enkellange bootcut broek € 119,95
Top met driekwart pofmouw € 99,95
Jurk met pofmouw en bindceintuur € 129,95

Blouse 
€ 89,95

We hebben een ruime keuze aan leuke cadeaus en 
een winkel vol met mooie kleding. We pakken het 
feestelijke voor je in. Bezoek onze webshop of kom 
gezellig langs.

Onze merken: Summum - Lollys Laundry - Kyra - 
By Bar - Alchemist - Snurk - Marc O’Polo - King Louie 
Pavement - Corel - Selected femme en nog meer...

Cadeaus 
     voor Haar

Gift box 
Met 2 paar sokken 

keuze uit 
4 verschillende 

boxen  

€ 19,95

Sjaals
Luxe wollen sjaals 
met kasjmier.
Meerdere kleuren 
en modellen.

Cosy bouclé neon, 
50x200 € 99,95

Sieraden
Gemaakt van 
verguld messing. 

Oorbellen € 75,00
Ketting € 75,00

Transparante 
sokken

Juweeltjes voor 
aan je voeten,

uniek in Nederland!

In vele mooie prints 
en kleuren 

€ 22,50

karinwesselman.nl | Nieuwstad 44 Weesp | 0294 -  48 00 74

Sjaals
Luxe wollen sjaals 
met kasjmier.
Meerdere kleuren 
en modellen.

Cosy bouclé neon, 
50x200 € 99,95
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Hatseflats kinderkleding & meer
Slijkstraat 40, Weesp    |    0294-772932    |    www.hatseflatskinderkleding.nl

Mooie puzzels van Janod in een koffertje. 
Voor kids vanaf 3 jaar oud. 

Hatseflats Kinderkleding 
       en meer

Micro step
De 3-wiel kindersteps zijn 
verkrijgbaar in verschillende kleuren. 
Van 2-12 jaar.
Ook alle accessoires zijn bij ons 
verkrijgbaar.  

Vanaf € 99,95

Bergstein Laarsjes
We verkopen zowel de regen- als de 
gevoerde winterlaarsjes bij Hatseflats!

Regenlaars  € 34,95
Winterlaars  € 39,95

Mahina La 
Barnsteen armbandjes en kettinkjes 
voor kids en de mama’s

Vanaf € 16,99 

Poppen en poppenkleding
De populaire popjes 
van Paola Reina kan 
je kopen bij 
Hatseflats! En 
vergeet niet om ze 
leuk aan te kleden.

Vanaf € 15,95

Baby (maat 56-86)   € 16,99
Kids (maat 92-128)  € 19,99
Volwassenen (maat XS-XL)  € 39,99 

S L I J K S T R A AT  4 0  W E E S P  0 2 9 4  -  7 7  2 9  3 2

Vanaf 

€ 14,99  
   

Puzzels

Feetje fashion pyjama’s 
voor de hele familie
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Domaine Romy Bourgogne 
Chardonnay 2019
Fris witte Bourgogne, geen hout, 
wel bloemen, botertje, romig 
en persistente afdronk          

75 cl. van € 15,95 voor € 12,95

Slijterij Overmars 
          

Slijterij Overmars  |  Binnenveer 5  |  1381 BT Weesp
0294 - 412 137  |  www.slijterijovermars.nl 

Binnenveer 5 weesp, tel. 0294 - 412137, fax 0294 - 431993

AIX rosé 15,95 per fles

6 flessen 14,95 /12 flessen 14,95 
+ gratis magnum

Domaine Yann Mousset 
Châteauneuf-du-Pape 2020  
Complexe rode wijn met krachtig fruit, 
aardsheid en zachte tannines, vivinio 4.2

75 cl. van € 24,95 voor € 21,95 

Gigondas l’Hallali Grande 
Reserve 2016  
Krachtige rode kwaliteits wijn 
met fruit, leer en eikenhout           

75 cl. van € 21,95 voor € 18,95

Terres Secrètes Les 
Préludes Pouilly-Fuissé 2018
Een dinerwijn, elegant, 
complex, citrus, noten 
en ietsje vanille 

75 cl. van € 22,95 voor € 18,95

Bailey’s Espresso Creme
Echte espresso smaken komen samen 
met de bekende Bailey’s cream en
lichte tonen van chocolade

70 cl. van € 17,90 voor € 14,95

Montifaud Cognac 10y
Volle smaak van rijpe peer en 
abrikoos, zachte volle afdronk, 
lang, met vanille en cacao tonen

70 cl. van € 34,95 voor € 27,95

KETEL 1 Jonge Jenever 35 %
Een zijdezachte zeer zuivere jenever. 
Een heerlijke borrel en een absolute 
aanrader in de mix.

1 liter van € 15,80 voor € 13,99  

Bacardi 8y                                                                                                   
Rijpt minstens acht jaar op vaten, 
perfect om puur te drinken of als 
basis voor klassieke cocktails

70 cl. van € 31,99 voor € 27,99
Laphroaig 10 y. single 
Een rokerige krachtige whisky 
met een rijk karakter

70 cl. van € 41,95 voor € 36,95 

is het adres voor uw geschenk, 
kerst- en relatiegeschenken. In de 
decembermaand hebben wij vele 
extra aanbiedingen in onze winkel. 
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Slijkstraat 50 1381 BA Weesp
0294 412310
www.devriesjuwelierweesp.nl

Eigentijds design
Danish Design van de serie Nostalgi, 
horloges met een knipoog 
naar de jaren ‘80

Vanaf € 189,-

Slijkstraat 50  |  1381 BA Weesp
Telefoon 0294-412310

www.devriesjuwelierweesp.nl

Zilveren ring met 
zoetwater parel

€ 135,- 

€ 222,- 

Vier de liefde
Met diamant in drie kleuren goud

Vanaf € 895,-

Ontwerp zelf 
met de Fibonacci reeks van Charlotte

Maakt nieuwe combinaties mogelijk 
voor om de hals, aan de hand 
of om de arm

Elementen vanaf € 110,-

Seiko 5 
automaat
van edelstaal met een 
donkerblauwe wijzerplaat

Vanaf € 280,-

Mooi naast elkaar
Verschillende ontwerpen met diamant 
en / of kleursteen, in 14 karaat goud 
van de Moondrops collectie

Vanaf € 455,-

Seiko 5 
automaat
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Iets leuks!
      Feestelijke Koopzondag 28 november 2021

Weesper winkeliers sluiten de handen ineen voor een Feestelijke Koopzondag. Laurinda Di Giacomo 
vertelt dat het tijd is voor iets leuks. Binnen de maatregelen organiseert ze samen met andere 
centrumondernemers een Feestelijke Koopzondag. Zondag 28 november 2021 zijn er tussen 13.00 
en 18.00 uuur verschillende feestelijke activiteiten in het centrum van Weesp te beleven.

Komende zondag is er genoeg te doen voor voor jong en oud in Weesp. Speciaal voor de kinderen 
is er een kinderbioscoop bij Aaltje, een draaimolen op het ‘Blokkerpleintje’ en kunnen kinderen een 
speculaaspop versieren bij Il Bocconcino da Rimini. Maar als hoogtepunt is toch wel het geplande 
bezoek van Sinterklaas aan de City of Wesopa. In de sinterklaasvoorstelling zal er worden 
voorgelezen en gezongen met Sinterklaas en zijn pieten. Reserveer je gratis kaarten voor de 
sinterklaasvoorstelling via www.bocconcino.nl/reserveren.

Naast een heleboel kinderactiviteiten doen er nog veel meer winkeliers mee met 
deze Feestelijke Koopzondag. Er zijn wat aanpassingen gemaakt: zo is het momenteel 
niet mogelijk dat er kramen op straat worden geplaatst. Maar binnen in de winkels 
van de deelnemende winkeliers zijn er genoeg leuke acties te vinden, 
vertelt Di Giacomo. Wat deze acties precies zijn, is nog een verrassing. Op 
deze manier proberen winkeliers mensen naar de winkelstraten te trekken.

Laurinda Di Giacomo sluit haar verhaal af met nog een lijst aan 
evenementen voor komende zondag. “Er rijdt een huifkar rond, er staat 
een poffertjeskraam en een bakker verkoopt oliebollen en appelbeignets. 
Er is dus echt wel wat. Maar,” benadrukt Di Giacomo, “het blijft wel de 
bedoeling dat mensen zich aan de maatregelen houden. Alleen dan blijft 
het mogelijk om dit vaker te doen.”

Want ook in de maand december zijn de centrumondernemers van plan om 
er een feest van te maken met twee extra koopzondagen. 12 en 19 december
 beloven ook feestelijke koopzondagen te worden, maar alles binnen de 
dan gestelde maatregelen.

Zondag

november
28 

Zondag

december
19 

Zondag

december
12 

Koopzondag 13:00-17:00
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Pronk Borrelbox
Een smaakvolle borrelbox; 
een heerlijk geschenk

€ 19,95 

Slijkstraat 26 Weesp
0294 412433 
www.pronkkaas.nl

Uniek en tastbaar 
sieraad
Handgemaakt aandenken met 
de haartjes van je eigen kat
Boekenlegger

   

€ 39,-

Trimbehandeling 
voor je kat
Liefdevolle vachtverzorging 
zonder stress voor je kat

Vanaf € 51,-

De Kleine Weer 1 Weesp
06 24526471 
www.puurkatten.nl

      Met deze standaard 
staat uw kerstboom altijd recht.

Verschillende 
soorten kerstbomen
Voor ieder huis een geschikte maat,
vanaf 3 december te koop

 Diverse prijzen

     Easyfix  
       kerstboom- 
        standaard

Standaard  € 29,95 
Kerstboomkruis € 12,95

‘s-Gravelandseweg 13   Weesp 
www.kwekerijvechtwijck.nl
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Buddha to Buddha:  

De Katja Knot Mix armband, een uniek en stoer design. De armband is gemaakt van 
hoogwaardige kwaliteit leer en 925 sterling zilver met de bekende Katja-schakel. 
€259,00   

 

 

 

Ania Haie:

Beaded Chain Link Necklace uit de serie Chain Reaction. €69,00

  

Ti Sento:  

Deze stoere, chunky ring is stijlvol afgewerkt met sierlijke lijnen. Een echte eyecatcher. 
€149,00

Juwelier Hans Luijer  Nieuwstad 42, 1381 CC Weesp  
www.hansluijer.nl   |   info@hansluijer.nl   |   0294-450228

06.00 - 07.00 uur  15%
07.00 - 08.00 uur  10%
08.00 - 09.00 uur  5%

Meld je online aan op de genoemde uren, 
de korting is daarna de hele dag geldig in de winkel.

Nieuwstad 42 Weesp - 0294 - 45 02 28 
www.hansluijer.nl - info@hansluijer.nl

Ania Haie
Beaded Chain 
Link Necklace uit de serie
Chain Reaction

€ 69,00

Tommy Hilfiger
Ga voor een sportieve/chique look met 
dit horloge, dat naast de tweekleurige 
schakelband en wijzerplaat ook drie 
kleine klokjes heeft voor de datum, 
de dag en 24-uurstijd

€ 179,00

Buddha to Buddha
De Katja Knot Mix 
armband, een uniek 
en stoer design. 

De armband is gemaakt van 
hoogwaardige kwaliteit leer en
 925 sterling zilver met de 
bekende Katja-schakel

€ 259,00

     

Just Franky:

14 karaat gouden Just Diamond Bar. Al onze sieraden worden op bestelling 
handgemaakt in Nederland. €539,00

  

Ps Call me:

Zwaar vergulde slijtvaste armbanden mooi in combinatie met andere armbanden. 
€134,95 

  

Karma:

Leuke hippe vergulde sieraden zoals deze oorbellen voor maar €29,95 
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sieraden zoals deze 
oorbellen
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Ania Haie:

Beaded Chain Link Necklace uit de serie Chain Reaction. €69,00

  

Ti Sento:  

Deze stoere, chunky ring is stijlvol afgewerkt met sierlijke lijnen. Een echte eyecatcher. 
€149,00

Ania Haie:
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Tommy Hilfiger:   

Ga voor een sportieve/ chique look met dit horloge, dat naast de tweekleurige 
schakelband en wijzerplaat ook drie kleine klokjes heeft voor de datum, de dag en 
24-uurstijd. €179,00 

 

 

 

  

Blush:  

De prachtige groene mineraalsteen malachiet geeft een heel bijzondere 
uitstraling aan deze 14k geelgouden zegelring. €299,00 
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Blush
De prachtige groene 
mineraalsteen malachiet geeft 
een heel bijzondere uitstraling 
aan deze 14 karaat geelgouden 
zegelring

€ 299,00

   

Tommy Hilfiger:   

Ga voor een sportieve/ chique look met dit horloge, dat naast de tweekleurige 
schakelband en wijzerplaat ook drie kleine klokjes heeft voor de datum, de dag en 
24-uurstijd. €179,00 

 

 

 

  

Blush:  

De prachtige groene mineraalsteen malachiet geeft een heel bijzondere 
uitstraling aan deze 14k geelgouden zegelring. €299,00 
 

    

Buddha to Buddha:  

De Katja Knot Mix armband, een uniek en stoer design. De armband is gemaakt van 
hoogwaardige kwaliteit leer en 925 sterling zilver met de bekende Katja-schakel. 
€259,00   

 

 

 

Ti Sento
Deze stoere, chunky ring is 
stijlvol afgewerkt met sierlijke 
lijnen, een echte eyecatcher

€ 149,00

Alle tijd om rustig bij ons te winkelen 
want wij zijn vanaf 24 november tot aan 
de Kerst 7 dagen in de week geopend!
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Binnenstappen bij ChaCha Casuals is een feestje op zich, want speciaal voor de december maand 
shop je hier de leukste en liefste cadeaus om je familie en vrienden eens flink mee te verrassen.

Terwijl jij lekker rondkijkt tussen de kerstcollectie, pakken wij jouw aankoop extra feestelijk 
voor je in. Zo is ieder bezoek aan ChaCha Casuals altijd een cadeautje!

Armbandjes
Hoe leuk is het om van je pols 
een echt feestje te maken?
Mix en match verschillende 
armbandjes met elkaar 

Vanaf  € 7,95

Een Feestje...

Kurkenstopper
Met deze gouden kurkenstopper 
worden de flessen wijn tijdens 
het kerstdiner een feestje 
om naar te kijken! 

€ 9,95

Glaskaarsjes
Kerstkus en make a wish zijn 
een van de teksten op deze 
kerstkaarsjes. Wie verras jij 
met deze gezellige set ? 

Set van 4 € 8,95
Kandelaar
Al een mooi plekje in 
gedachten voor deze 
gouden kandelaar?

 Ook in het zwart verkrijgbaar.

€ 14,95

Met deze advents-
kalender van Zusss 
wordt het aftellen 
tot de kerstdagen 
een groot feest!

 €24,95

Kerstballen
Van nieuwe kerstballen worden 
we allemaal heel blij toch?! Af en 
toe is het leuk om eens te wisse-
len! Met deze kerstballen fleur jij 
je boom helemaal op!

Set van 4  € 12,95

Een Feestje...

Binnenstappen bij ChaCha Casuals is een feestje op zich,
want speciaal voor de december maand shop je hier de

leukste en liefste cadeaus om je familie en vrienden eens
flink mee te verrassen.  

Terwijl jij lekker rondkijkt tussen de kerstcollectie,
pakken wij jouw aankoop extra feestelijk voor je in. Zo is
ieder bezoek aan ChaCha Casuals altijd een cadeautje! 

Armbandjes

Hoe leuk is het om van je pols
een echt feestje te maken?
Mix en match verschillende

armbandjes met elkaar
Vanaf €7,95

Adventskalender

Met deze adventskalender van
Zusss wordt het aftellen tot de

kerstdagen een groot feest! 
€24,95

Kurkenstopper

Met deze gouden kurkenstopper
worden de flessen wijn tijdens
het kerstdiner een feestje om

naar te kijken! 
€9,95

Glaskaarsjes

Kerstkus en make a wish zijn een
van de teksten op deze

kerstkaarsjes. Wie verras jij met
deze gezellige set ? 

Set van 4 €8,95

Kandelaar

Al een mooi plekje in gedachten
voor deze gouden kandelaar ?
Ook in het zwart verkrijgbaar.

€14,95

Kerstballen

Van nieuwe kerstballen worden
we allemaal heel blij toch?! Af en

toe is het leuk om eens te
wisselen! Met deze kerstballen
fleur jij je boom helemaal op!

Set van 4 €12,95

Geurkaars

Dit cadeau is niet alleen gezellig
maar ruikt ook nog eens lekker. 

€10,95

Oorbellen

Casual of sjiek ? Deze oorbellen
laten jou stralen! 
Per paar €15,00

Nieuwstraat 7 - Weesp - 0294-431307 - info@chacha.nl - www.chacha.nl
Volg ons op  

Adventskalender

Geurkaars
Dit cadeau is niet 
alleen gezellig 
maar ruikt ook 
nog eens lekker. 

€ 10,95

Oorbellen
Casual of sjiek ? 
Deze oorbellen laten jou stralen! 

Per paar € 15,00

Nieuwstraat 7 Weesp 0294 431307
info@chacha.nl    www.chacha.nl
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Genieten met 
lekker vlees van 
Van Donk

Met onze luxe gourmetschotels is het 
altijd feest, ook helpen wij graag met
het samenstellen van een mooi menu

Geniet met familie en vrienden tijdens 
Sinterklaas en Kerst van het heerlijke en 
uitgebreide assortiment van Van Donk.

Kom langs in de winkel om de mogelijkheden 
te bekijken en bestel op tijd. 

Geef uw kerstbestelling door via de website 
voor maandag 20 december.

Luxe gourmetschotels

Groot assortiment luxe vlees bestaande uit 
wild, diverse heerlijke kerstrollades, 
angus vlees en heerlijke carpaccio

Beste kwaliteit vlees

Party pan
Maak het uzelf gemakkelijk met 
de party pan, gevuld met de 
lekkerste warme hapjes van 
gehaktballetjes tot spareribs

Vanaf € 30,00

Het plateau

Nieuwstraat 14, 1381 BC Weesp    0294 412 527   www.slagerijvandonk.nl

Klein 

€ 70,00 
6-8 personen, als maaltijd

Groot

€ 90,00 
8-10 personen, als maaltijd
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Frisfruitige 
allemansvriend 

met karakter
Pampusbier is al jarenlang de grote hit 

op Pampus en de komende weken volop 
aanwezig in de winkel aan wal

€ 2,50

Potverdorie 
is dé groente- en fruit-
redder van Nederland
Te kleine kersen, pruimen met 
een butsje. Potverdorie maakt er 
de lekkerste jam en chutney van

€ 4,15

Een serieus frisje, 
dat is Saru Soda
Als siroop, zodat je zelf naar 

hartenlust duurzaam kunt mixen. 
Zes verrassende smaken op voorraad: 

een volwassen alcoholvrij drankje

€ 7,50

Herengracht 67 1398 AD Muiden
0294 700236
www.pampus.nl

Marie Jo

Prima Donna
Bh Arau 

€ 112,95
Slip/string/short vanaf 

€ 40,95

Bh Danau

€ 102,95

Slip/string vanaf 
                                                 € 45,95

Lingerie & Badmode

Laat de vonk overslaan!

De dagen worden korter en donkerder. Verwen jezelf met 
een sprankelend setje van Marie Jo of Prima Donna. Onze 
lingerie werkt als een instant mood lifter. Met de perfecte 
pasvorm, verfijnde details en een subtiele sparkle sta je nog 
sterker in je schoenen. Je lingerie, je onzichtbare kracht.

Binnenveer 13 1381 BT Weesp
0294 480 069
www.lingeriehetzwaantje.nl
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Achtergracht 65 Weesp   |    0294-412959    |    www.bruiningsstudioweesp.nl

Zonnebanken 
Onze hypermoderne zonnebanken, 
ook voor de aanmaak van vitamine D!

Zoncosmetica
Voor verzorging, 
hydratatie 

vanaf € 19,95

After sun, body lotion

vanaf € 19,95

 Bruinings Studio Weesp 
   Premium studio

-  beste apparatuur
-  uitsluitend gediplomeerd personeel
-  voldoet aan hoge kwaliteitseisen betreft:  

Hygiëne, advies en service.                         
 

Slijkstraat 19    |    1381 AX Weesp   |    06-39833636

Cadeaubon
Geef de zon cadeau

vanaf € 10,-
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Proef Weesp 
pakket

Biologische Weesper kaas
Rauwmelkse kaas met natuurkorst 
gemaakt op De Groene Griffioen: 
biologische boerderij met boerderij-
winkel en boerderijbeleving.

Kookboek Proef Weesp
Een culinaire kijk op Weesp met heerlijke 
recepten van bekende Weespers, vele 
gemaakt met Weesper ingrediënten. 
Deze recepten worden aangevuld met 
prachtige historische artikelen en 
schitterend beeld.

De Weespermoppen
Traditionele eeuwenouden koekjes 
van amandelen en suiker vers van 
Bakkerij Cor Mühl, ambachtelijke 
brood- en banketbakkerij sinds 1945.

Vers gebrande noten
Overheerlijke, versgebrande 
noten van de Weesper kaas- en 
delicatessenzaak Pronk Juweel, 
al ruim 80 jaar een begrip in Weesp 
en omstreken.

Gekruide droge worst
Een van de vele droge worsten van de 
authentieke, ambachtelijke Slagerij Van Donk. 
Bekend om zijn kwalitatief hoogstaande 
vlees van eigen boer uit de bloemendaler 
Polder en zijn eigen worstenmakerij.

Weespermoppenlikeur
De eerste in zijn soort. Geboren in Weesp: en dus 
een echte ‘Weespermop’. Het vertelt het verhaal 
van Weesp weer een stapje meer. Want Weesp 
staat niet alleen bekend om zijn jenever, maar 
natuurlijk ook vanwege zijn heerlijke moppen!

Blinimix 
Blini’s zijn de mini-
pannekoekjes uit Oost-
Europa en Scandinavië 
van versgemalen 
geurig boekweitmeel 
van Korenmolen De 
Vriendschap. Heerlijke 
met crème fraîche, 
gerookte zalm, aardbeien, 
granaatappelpit of....
wat je lekker vindt! 

Een lokaal cadeau met smaak

Weesp is gebouwd op genot. Al in vroegere tijden maakte de 
productie van bier, jenever en chocola van Weesp een stad die 
ertoe deed en nog steeds is Weesp doordrongen van lekkernijen. 
Het Proef Weesp pakket is een mix van het allerlekkerste wat 
Weesp te bieden heeft.

Een hoogstaand cadeaupakket met het Proef Weesp kookboek, 
een poster met Weesper illustratie en de lokale lekkernijen 
van de Weesper ondernemers Anker Weesp, Bakkerij Cor Mühl, 
Biologische boerderij De Groene Griffioen, Pronk Juweel, 
Slagerij Van Donk, Korenmolen De Vriendschap, 
Wispe Brouwerij en Studio Somers. 

€ 49,50
Te bestellen via 
ProefWeesp.nl

Wees loyaal.
Koop lokaal!

Iemand 
verrassen?

Laat het pakket bezorgen 
met een persoonlijke 

boodschap.

Weesper 
pannenkoekmeel
Een meergranenmengsel van 
traditioneel met maalstenen en op de 
Weesper wind gemalen granen zoals 
boekweit. En het vleugje toegevoegde 
échte vanillesuiker zorgt voor de 
allerlekkerste pannekoeken ooit!

Wispe Bier
Het Weesper bier, lokaal en 
ambachtelijk gebrouwen in de 
Sint-Laurentiuskerk. Geniet van 
de bieren ‘new england IPA’ en 
Wispe Bock.

Stadsillustratie
Weesp 2021
Een prachtig nieuwe poster van 
Weesp op A3 formaat van 
Weesper illustrator John Somers  
(Studio Somers).
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CCaafféé--RReesstt aauurraanntt

HHooll ll aannddssee kkeeuukkeenn
oopp ee iiggeenn wwii jj zzee

HEEFT U UW KERSTDINER MET

VRIENDEN & FAMILIE AL GEPLAND?

Aaltje is geopend voor het

kerstdiner op Kerstavond,

Eerste en Tweede Kerstdag.

Kijk op de site voor het menu

www.caferestaurantaaltje.nl

Herengracht 33 - Weesp

Aaltje is geopend voor het

kerstdiner op Kerstavond,

Eerste en Tweede Kerstdag.

Kijk op de site voor het menu

www.caferestaurantaaltje.nl

Herengracht 33 - Weesp
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Nieuwstraat 22, 1381 BC Weesp - 0294 412 454 
 www.ongers.nl - Facebook.com/Ongers

December staat voor de deur! 
De maand waarin je de mensen om je heen en jezelf kan verrassen. 
Naast de wintercollectie hebben we ook wat extra leuke 
aanbiedingen deze maand. 

                      

Sokken
2 paar sokken van Carlo Lanza 
met Italiaanse olijfolie

€ 39,95

Venti shirts 
body fit

Verkrijgbaar in zwart, 
wit en donkerblauw
Van € 69,95 nu voor 

€ 49,95

Wollen truien
Verkrijgbaar met col 
en ronde hals in antraciet, 
donkerblauw en zwart

2 voor € 129,95 of 

€ 79,95 
per stuk

Denham 
jeans
De mooiste 

jeans

Vanaf 

€ 159,95

Shawls
Wollen Profuomo shawls

Vanaf € 49,95

THE SHORT 
onderbroeken

Tot snel! 

Verkrijgbaar in zwart, 
groen en donkerblauw

2 pack 

€ 34,95
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Nieuwstraat 39     |    1381 BB Weesp     |    06-17732966
info@amarylishuidverzorging.nl    |    www.amarylishuidverzorging.nl

Do not print black square!

Seacreation 
giftset
The serum 30ml
The cream 15ml

€ 199,00 
prijsvoordeel 31,38%

Reversive
giftset
Pro youth cream 50ml
Pro youth serum 10ml

€ 109,00 
prijsvoordeel 27,65%

HSR Lifting 
giftset
Anti-wrinkle cream 50ml
Anti-wrinkle eye cream 15ml

€ 99,00 
prijsvoordeel 25,84%

Advents-
kalender
24 ampullen met werk- 
stofconcentraten voor 
een stralend mooie, 
jeugdige huid

€ 74,90

Juliëtte has a 
gun/not a giftset
Not a perfume eau de parfum 
100ml + travel spray 7,5ml

€ 110,00

Niche parfums van o.a. 
Juliëtte has a gun 
en 2787
Exclusieve geuren om uw geliefde
te verrassen tijdens de feestdagen

Discovery kit 27 87
7x2ml van niche parfums 
om te ontdekken

€ 35,00
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Zet de wildpoulet op met 
kippenbouillon, tijm, roze-
marijn en laurier. Laat dit op 
zacht vuur 3 uur lang garen 
met een deksel erop. Wan-
neer gaar de bouillon zeven 
en terugkoelen.

Maak van de bloem, boter 

en ui een roux. Blus het 
af met kippenbouillon en 
koksroom. Laat op laag vuur 
de ragout dik worden. Laat 
de ragout zachtjes doorkoken 
zodat deze maximale binding 
krijgt. Voeg het vlees, mag-
gie, champignons en zout toe 
en laat even mee koken.

Koel terug en vul de bakjes.
Vul de bakjes met ragout 
180/ 200 gram ragout. Trek 
over de bakjes het blader-
deeg. Maak daarvoor de 
randjes vochtig met ei. Be-
strijk het bladerdeeg daarna 

met ei en bestrooi het met 
fleur de sell zout. Zorg dat 
het bladerdeeg heel blijft 
geen gaatjes heeft! Bak de 
ragout af op 200 graden 
gedurende 10 minuten. 

1 kg wildpoulet

1 l kippenbouillon

1/2 bosje laurier 

2 takjes tijm

2 takjes rozemarijn

200 gr boter

200 gr bloem

400 gr koksroom 

1/4 flesje Maggie

200 gr ui brunoise

600 gr champignons

6 gr zout

Bladerdeegvellen

Gang 1 Wildragout 4 personen 

Koken met de

750 / 800 gram zalmfilet

groene mosterd korst

spinazie

gepofte tomaat

Groene mosterdkorst

100 gram groene mosterd

1 bosje basilicum

1 bosje peterselie

1 bosje dragon

400 gram boter

200 gram paneermeel

zout en peper

340 gram chocolade

340 gram boter

220 gram eigeel

150 gram eiwit

140 gram bloem

140 gram suiker

          Gang 3

Chocoladetaartje 
met lopende vulling

                Gang 2

Zalmfilet  
  4 personen

feestdagen

Klop de eieren met de suiker 
luchtig, smelt de boter en de 
chocolade. Spatel de eieren 
door de gesmolten chocola-

de en boter, zeef de bloem 
er door heen en roer het 
goed door. Kwast bakvorm-
pjes of silicone matjes in met 

gesmolten boter. Vul de 
vormpjes met het beslag, 
eventueel kun je nog een 
Rolo in de kern van het 
beslag in het vormpje 
stoppen.

Bak het taartje af in 8 
minuten op 180 graden. 
Garneer het taartje met 
een takje mint en wat 
vruchten.

Zalmfilet schoonmaken 
en schubben. Portioneren 
met weegschaal op 180 
gram per stuk. Mosterd 
met de geplukte groene 
kruiden, panko/ paneer-
meel, boter en zout kort 
draaien in de thermomix 
of blender. Uitrollen tussen 

2 bakpapiertjes tot 2 mm 
dik. Aanvriezen, snijden op 
maat van de zalm. Spinazie 
wassen en plukken. 

De zalmfilet op de huid 
bakken in de pan niet in de 
oven. 2 eetlepels spinazie 
kort roerbakken en goed 

laten uitlekken. Dresseer 
de spinazie op het bord en 
leg de zalm er bovenop. 
Leg de groene kruiden-
korst boven op de zalm 
dat het mooi smelt. Pak 
een takje dille de gepofte 
tomaat en schijfje citroen 
om te garneren.

Herengracht 33 Weesp

Met lekkere recepten van Café-Restaurant Aaltje
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Cadeau’s
voor iedereen

Inname en verkoop

2de hands merkkleding

& outlet voor dames

Handschoenen
Veel verschillende prints met o.a. 
replica van schilderijen van Van Gogh

Slijkstraat 28  Weesp
06 154 064 70

€ 12,00 
per stuk 

Petten
Verkrijgbaar in 
verschillende 
kleuren

€ 18,00 per stuk

Slijkstraat 39, Weesp    |    0294-266810
Shop Online op www.allwelove.nl 

06.00 tot 07.00 uur 30% korting 

07.00 tot 08.00 uur 20% korting 

08.00 tot 09.00 uur 10% korting
op de hele collectie, code hele week geldig.

Slijkstraat 39 Weesp   |  www.thuizinweesp.nl

Madam 
the Label oorbellen

Stainless Steel

€ 24,95

Nicolas Vahe 
Spices

Diverse smaken 
verkrijgbaar

Vanaf € 9,95

Vondels Kerst 
ornament
Keuze uit een 
groot assortiment 

€ 16,50
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Achtergracht 2   1381 BN Weesp   0294-412312
www.bijvoetsport.nl   info@bijvoetsport.nl

Aftershokz
Veilig met muziek/podcast 

en omgevingsgeluid fietsen, 
hardlopen en trainen

Vanaf € 89,99

Ortlieb
Als het robuust 
en waterdicht 
moet zijn

€ 99,99

Fusion
Made in Europe

€ 94,99

Gato
Zichtbaar en veilig op stap, 
USB oplaadbaar

€ 29,99

On-running
Hardlopen of wandelen 
met een ander gevoel

€ 189,95

Muts 
Patagonia

1% for the planet

€ 34,99
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Leuke cadeau’s

 Lange Muiderweg 12 Weesp   
www.tuincentrumvanderwurff.nl 

De mooiste kerst
Kerstbomen in alle maten 

die Kerstmis tot 
een succes maken! 

Vanaf  € 12,50

Sfeer op tafel
Onze dagelijks vergestoken 
kerststukken brengen de 
sfeer tot in alle hoeken thuis

Vanaf   
€ 14,50

 Het beste 
haardhout 

Om trots op te zijn: 
ons haardhout verwarmt 

talloze huizen! 

Vanaf € 6,00 
per net

(ook pallets verkrijgbaar)

Herengracht 16 Weesp
0294 785 587 
www.wispe.nl

Wispe 
Bierproeverij 
In de Wispe Bierwinkel 
vind je de leukste 
biercadeaus!

€ 16,50

Slijkstraat 24 Weesp
0646189939 
www.moodbycharley.nl

Permanente make-up
Straal tijdens de feestdagen 
na een behandeling bij 
Mood by Charley

50% korting 
op een behandeling 
t/m 31 december 2021
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Amstellandlaan 12 Weesp   |   0294-415363   |   www.primera.nl

Diner Cadeau 
Bij meer dan 3.000 
restaurants te besteden, 
nu tijdelijk ook bij 
restaurants waar je 
kunt afhalen.

Vanaf € 5,-

VVV Cadeaukaart 
Vanaf € 10,-

Het spannendste 
cadeau!
December Kalender

Hoofdprijzen van 
€ 100.000 netto!    € 5,-
Hoofdprijzen van 
€ 200.000 netto!    € 10,-

Kinderboeken met naam
Wie laat jij 
de hoofdrol spelen?

Per stuk € 5,99 

Het spannendste 
cadeau!
Het spannendste 
cadeau!
Het spannendste 

December Kalender

Hoofdprijzen van 
€ 100.000 netto!    
Hoofdprijzen van 
€ 200.000 netto!    

Een smakelijke verrassing!
Geef een luxe giftbox 
met keuze uit meer dan 
100 cadeaukaarten en een 
Tony’s Chocolonely chocoladereep. 

Primera Keuze Cadeaukaart

Vanaf € 5,- 

Geef meer dan een cadeau

Het decembergevoel 
haal je bij Primera

Tony’s Chocolonely chocoladereep. 

Cadeaus voor in de zak… 
…of voor in de schoen
Keuze uit een ruim assortiment.
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Nijverheidslaan 1B Weesp    |    0294-430864    |    www.karwei.nl

Kerstbomen
Dit jaar verkopen we 
weer echte Nordmann 
Kerstbomen. 

De verkoop start 
eind november.

Assortiment vloeren
Wij hebben een uitgebreid assortiment vloeren zoals, 
laminaat, pvc, lamelparket, massieve vloeren, en tapijt.

Meubelen voor 
elke kamer in huis
Laat je inspireren, en mix en match 
met verschillende stijlen of ga voor 
een rustige uitstraling door één stijl 
uit een bepaalde serie te kiezen. 

Verf
Met verf kun je echt sfeer aan jouw woning geven.  
De mogelijkheden zijn eindeloos en wij 
hebben een breed assortiment aan verf, 
maar ook verschillende beitsen en latexen. 

Verlichting
Verlichting voor alle 
doelen, elke ruimte en 
in vele stijlen, 
van basisverlichting 
tot accentverlichting en 
functionele verlichting. 

KARWEI 
Cadeaukaart 
Hét ideale cadeau voor iedereen 
die in en rond het huis graag klust.

Vanaf € 5,00
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Maak kans op een
          Ice Watch kinderhorloge

Aangeboden door: Juwelier Hans Luijer

Stuur jouw creatie voor 15 december op naar:

WeesperNieuws
Van Houten Industriepark 1, 1382 MZ Weesp

Naam:                                                 Leeftijd:

E-mailadres:     Tel.nummer:

De winnaar wordt per mail op de hoogte gebracht.

06.00 - 07.00 uur  15%
07.00 - 08.00 uur  10%
08.00 - 09.00 uur  5%

Meld je online aan op de genoemde uren, 
de korting is daarna de hele dag geldig in de winkel.

Nieuwstad 42 Weesp - 0294 - 45 02 28 
www.hansluijer.nl - info@hansluijer.nl
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De ‘R’ is weer in de maand, 
tijd voor vitamines!

Venavo

Voor meer informatie kijk op www.venavo.nl
Elke dinsdagochtend op de markt in Weesp.

Vitamine D3 
25 mcg/1000 ie

120 capsules 

€ 9,95

Vitamine D3 
25 mcg/1000 ie

360 capsules 

€ 19,95

Vitamine D3 
75 mcg/3000 ie
120 capsules 

€ 14,95

Vitamine C1000
75 tabletten 

€ 9,95

Vitamine C1000
200 tabletten 

€ 17,50

Vitamine C Poeder
Ideaal voor kinderen 

of mensen die 
moeilijk slikken!

500 gram 

€ 14,95

Zink citraat 
50 mg.
120 tabletten 

€ 14,95

Selenium 
Methionine 
100 mcg
180 capsules 

€ 19,95

Dennennaalden thee
Goed voor de luchtwegen 
en de rest 
250 gram 

€ 9,95
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© Persbelangen
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HORIZONTAAL: 1 iets buitengewoons; 6 plaats in 
Noord-Holland; 12 pronkziek; 14 nauw; 15 namelijk; 17 
pijnkreet; 18 betrekkelijk vnw.; 20 maanstand; 21 public re-
lations; 22 noodsein; 24 begrijpen; 27 beschut; 28 sieraad; 
30 leersoort; 31 schaamte; 32 boom; 33 let wel; 35 hoef-
dier; 36 Hoge Raad; 37 tijdelijk; 38 prop; 40 post; 42 hulp-
werkwoord; 43 geurballetje; 45 knoei; 47 boekomslag; 49 
bolgewas; 51 de oudere; 52 voorzetsel; 54 zangnoot; 55 
per persoon; 56 denkbeeld; 58 plantenresten; 60 slaperig; 
62 duw; 63 vrucht; 65 slang; 66 emeritus; 67 slee; 68 water 
in Noord-Holland; 69 eerwaarde heer; 71 maanstand; 72 
loven; 74 voorgebergte; 76 kleinste fuut; 77 springbron.  

VERTICAAL: 1 draak; 2 file; 3 meisjesnaam; 4 optie; 5 oude 
maat; 7 spil; 8 slotwoord; 9 recht water; 10 laatstleden; 11 
Nederlands water; 13 hoenders; 16 leeg; 18 ginder; 19 sel-
derij; 21 stip; 23 schoolonderzoek; 25 de onbekende; 26 
en andere; 27 Frans lidwoord; 29 hevige; 31 schrijfstift; 34 
zuivelproduct; 36 plaats in Noorwegen; 38 kous; 39 schil; 
40 tam; 41 Europeaan; 44 roofvogel; 46 plaats in Utrecht; 
48 schminken; 50 hetzelfde; 52 afgestompt; 53 kokertje; 55 
Europeaan; 57 Frans voegwoord; 58 hectare; 59 selenium; 
61 rivier in Rusland; 63 gebied; 64 land in Azië; 67 vogel; 70 
aanwijzend vnw.; 72 en dergelijke; 73 nummer; 74 uitge-
teld; 75 bijvoorbeeld. 

Sodoku

Puzzelen
                           met de feestdagen



www.lakoi.nl | @lakoi-weesp | info@lakoi.nl | 0294 41 52 60
di t/m vr 10:00 - 18:00 za 10:00-17:00 | slijkstraat 32, weesp

ook de plek 
van nederland 
voor japanse kunst
uit de periode 1845 tot 1960
al vanaf €50

een lijst op maat laat uw kunstwerk, 
herinnering en wat u maar wilt

een leven lang mee gaan

kom langs zonder afspraak 
om te zien wat er allemaal mogelijk is

 

bekIjk ook ons kunstaanbod 
van banksy tot dalI


