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We leven in rare tijden, en ook de invulling van 
de feestdagen zal er waarschijnlijk anders uitzien 
dan we gewend zijn. Toch blijven deze dagen het 
perfecte moment om vrienden, familie, geliefden 
óf gewoon jezelf even flink in het zonnetje te 
zetten. Juist nu.

De Weesper ondernemers staan zoals altijd voor je 
klaar om van de feestdagen een succes te maken.
In dit cadeaumagazine vind je een impressie van al het 
moois dat onze betrokken winkeliers te bieden hebben.

Koop lokaal, en geef de winkeliers van Weesp een 
steuntje in de rug.

In dit magazine zal je mooie, lieve, leuke en bijzondere 
cadeautips voor hem, haar en kids vinden. Er is voor 
iedereen wat. Lukt het niet om familie en vrienden te 
zien met de feestdagen? Verras ze dan met één van de 
Weesper pakketten, die ook nog thuisbezorgd worden.

Misschien ben je wel toe aan een nieuw interieur 
na de gedeeltelijke lockdown. Ook daarvoor vind 
je in deze special genoeg inspiratie. Wil je alvast 
voorbereidingen voor de kerst treffen? De Weesper 
winkeliers staan voor je klaar; van leuke ideeën voor 
een feestoutfit tot een prachtige tafeldekking. Plaats 
een kerstbestelling bij de slager, of kies voor gemak 
en laat een heel diner aan huis bezorgen. En vergeet 
vooral de kerstboom niet!

Genoeg inspiratie voor de feestdagen dus. Het motto 
‘Wees loyaal, koop lokaal’ is nu belangrijker dan ooit, 
dus steun de lokale ondernemers, winkeliers, en 
marktkooplieden, ook rond de feestdagen.

Wees bij het doen van je inkopen bewust van de 
huidige maatregelen en kies een rustig moment. 
Vermijd de drukte door bijvoorbeeld doordeweeks, 
in de ochtend de winkels te bezoeken. Zo voorkomen 
we de verspreiding van het virus en houden we alle 
inwoners van Weesp veilig.

We wensen iedereen hele fijne feestdagen en 
tot snel in Weesp!



www.karinwesselman.nl    |    Nieuwstad 44 Weesp    |    0294-480074

Nieuwstad 44 Weesp
0294-480074

www.karinwesselman.nl

06.00 tot 07.00 uur 25% korting 
07.00 tot 08.00 uur 20% korting 
08.00 tot 09.00 uur 15% korting

Meld je aan via FB, bel of mail ons.  
Je ontvangt een kortingscode, deze is geldig 

tot en met zaterdag 6 juni.

We hebben een ruime keuze, 
pakken het feestelijk in. 
Bezoek onze website, bel of mail.
We bezorgen ook bij je thuis.
Moeilijk kiezen, een cadeaubon 
is altijd welkom.

 Cadeaus voor haar

Droog Thuiskomen
met een regenjas 
van RAINS.

vanaf € 95,00

Laars en zo
Om mee weg te lopen.

Laars € 160,-
Laars € 135,-

Voetzoekers
Juweeltjes voor aan je voet.

Transparante sokjes 
div. dessins
€ 22,50

Relax met Snurk

Sweater € 54,95
Broek € 54,95
Sweat dress € 74,95
Legging € 44,95

Oh Zo Mooi
VANOIR leren accessoires. 

Wallet € 35,-
Briletui € 29,-
Clutch € 129,-
div. kleuren

Handverwarmend
voelen zich thuis 
bij elke jas.

Handschoenen 
€ 19,95
div. prints en kleuren 

Blazer
€ 119,95

Blouse
€ 89,95

Broek
€ 69,95

Jurk
€ 149,95
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Merken

Dit zijn onze merken! 
Volg ons op Instagram: 
boutiquebijt.

Slijkstraat 18 1381BA Weesp 0294-202011
info@boutiquebijt.nl   |   www.boutiquebijt.nl
Dinsdag t/m zaterdag 10:00 – 17:00 uur
     boutiquebijt

Marie-Stella-Maris

Wij verkopen de 
producten van 
Marie-Stella-Maris. 
Fijn om te geven 
of heerlijk om jezelf 
te verwennen!

Shawl

Prachtige wollen 
shawl in een mohair 
blend in 10 kleuren 
voor € 75,-

Cadeau

Bij besteding 
vanaf € 300,- 
krijgt u een 
fake-fur tasje 
cadeau!

Boutique BIJT  

     boutiquebijt
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Slijkstraat 19    |    1381 AX Weesp   |    06-39833636

Studio Yaiya staat voor
    pracht ige ontwerpen 
Toegankelijk en met oog voor detail en trends. 
Onze producten hebben een geschiedenis. 
En vertellen een verhaal. Zo draagt elk 
product bij aan een mooiere toekomst. 
Een toekomst in kleur en stijl.

Bengt & Lotta
Servettenhouder van 
ironwork
€ 36,50

Plaids
Eco lambs wool 
130 x 200 cm

Shimmer
€ 76,50

Tiny Miracles

Klippan knuffels
100% organic cotton

€ 26,95

Ring 
€ 34,95

Oorbellen 
€ 34,95

Ketting 
€ 79,95

Bonne Maison 
100% cotton

€ 19,00

Paper vase cover large 
€ 19,00

Paper vase 
cover small 
€ 12,50

ZSISKA sieraden
Handgemaakt en licht 
van gewicht
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Wees bij het doen van 
je inkopen bewust van de  

huidige maatregelen en kies een 
rustig moment om inkopen te doen. 

Vermijd de drukte door bijvoorbeeld  
doordeweeks, in de ochtend, de winkels  

te bezoeken. Zo voorkomen we de  
verspreiding van het virus en houden we 

alle inwoners van Weesp veilig.



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

Een feest je  ...
Binnenstappen bij ChaCha Casuals is een feestje op 
zich want speciaal voor de december maand shop je 
hier de leukste én liefste cadeaus om familie en 
vrienden eens flink mee te verrassen. 

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

Glaskaarsjes 

Liefde, geluk, lach, droom is een van 
de teksten op deze kerstkaarsjes. 
Wie verras jij met deze gezellige set? 
Set van 4 glaskaarsjes

€ 8,95

Armbandjes

Hoe leuk is het om van 
je pols een echt feestje 
te maken? Mix en match 
verschillende armband-
jes met elkaar.

Vanaf € 7,95

Oorbellen

Casual of sjiek? Deze 
oorbellen laten jou stralen..

Per paar € 15,00

Kerstservet

Een gezellig gedekte tafel met 
kerst? Met deze goudkleurige 
servetten zit je altijd goed.

Set van 15 stuks 
€ 3,95

Vesten

Om je lekker warm te 
houden en eindeloos mee 
te variëren. Fijne vesten 

vanaf € 69,95

Feestoutfits

Zie jij jezelf al shinen? Feestoutfits 
in alle maten en vanaf 

€ 25,99

Kaarsje met hart

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

€ 14,95

Cadeaulabels

Inpakken was nog nooit zo leuk met 
deze set van 12 cadeaulabels met koord

€ 5,95

Kandelaar

Al een mooi plekje in gedachten 
voor deze mat zwarte kandelaar?
Ook in houten variant verkrijgbaar 

€ 8,95
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Slijkstraat 27 Weesp    |    0294-411416    |    www.zipper-fashion.nl

Chino van Dstrezzed
Keuze uit verschillende kleuren

€ 89,95

Sokkenblikjes van 
Tommy Hilfiger 
Keuze uit verschillende kleuren

Vanaf € 24,95

Secrid wallets 
Verschillende modellen en kleuren

Verkrijgbaar vanaf € 24,95

Boxershorts van Shiwi 
Verkrijgbaar in verschillende prints 

2-pack voor € 24,99

Leren riemen van Legend 
Groot assortiment 

Verkrijgbaar  
vanaf € 24,95
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gastvrĳ
We blijven ons voor 2021 in welke
vorm dan ook inzetten voor een 

hopelijk mooi Weesp Gastvrij.

Te koop via 
www.vandekerknaardekroeg.nl 

of bij Pezzi Pazzi en Wispe 

www.puurkatten.nl
  www.pronkkaas.nl



Nieuwstad 42 Weesp    |    0294-450228    |    www.hansluijer.nl

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

Korting hele dag geldig.

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

Aze
Leuk voor de heren!
Zwarte leren armband 
gevlochten met stalen sluiting. 

€ 45,-  

Ania Haie

Luxe goud verguld 
collier uit Engeland.  

€ 49,90 

Just Franky

Tricolor gouden 
ringetjes op kleur 
koord naar keuze! 

€ 149,-

PS Call Me

Vergulde Ps Call Me armband 
met zirkonia. 
Gegarandeerd slijtvast! 

€ 89,95 

Tommy Hilfiger

Nieuw in ons assortiment 
het modieuze 
Tommy Hilfiger! 

€ 199,- 

Jeh

Is een merk van Nederlandse 
bodem. Uitsluitend gebruik 
van hoogwaardige materialen 
zoals deze ring, van 925 sterling 
zilver en filled gold.  

€ 219,-

Karma

Leuk betaalbaar cadeau! 
De zilveren of vergulde 
oorbellen van Karma. 

€ 15,-

Tissot

Sportief en stijlvol 
horloge voor 
iedere dag. 

€ 345,-

Bestel nu ook 
online, kijk op 

onze webshop voor 
nog veel meer 

inspiratie voor de 
feestdagen.

www.hansluijer.nl
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Achtergracht 65 Weesp   |    0294-412959    |    www.bruiningsstudioweesp.nl

Cadeaubon

Geef de zon cadeau

vanaf € 10,-

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 

Dit jaar uitgeroepen 
tot premium studio
-  beste apparatuur
-  uitsluitend gediplomeerd personeel
-  voldoet aan hoge kwaliteitseisen 

betreft: Hygiëne, advies en service.                         
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Slijkstraat 14 Weesp    |    0294-412986    |    www.wagenaarweesp.com

Ulster Weavers 

Van Keukentextiel tot Shopperbag! 

Keukenschort € 17,95
Ovenwant  € 8,95
Theemuts   € 9,95
Mok   € 7,95

Seahorse Pure 

Handdoek gemaakt van low 
twist garen waardoor een 
zachtheid wordt gecreëerd

Washand  € 2,95
Gastendoek € 3,95
60 X 110  € 12,95
70 X 140  € 19,95

Aguanova Badjas Viggo  

Badjas van Biologische katoen. 
Diverse kleuren en maten. 

€ 59,95 

Firma Wagenaar 

WAGENAAR
Linnenshop
Slijkstraat 14 - Weesp,
www.wagenaarweesp.nl

Strandlaken Seafood 
                      1 x 2 mtr. Diverse kleuren.

                    € 19,95 p.stukVoor leuke 
keukensets zijn 
wij het adres !

Linnenshop
Slijkstraat 14 - Weesp
www.wagenaarweesp.com

vanDijck Badjas 
Beaumont  

Badjas van o.a. Bamboo 
Heerlijk zacht en licht van 
gewicht Diverse kleuren 
en maten. 

€ 79,95 

Bunzlau Castle 

Keukengoed is vervaardigd 
van hoogstaande kwaliteit 
biologische katoen. 

Theedoek € 7,95
Keukendoek € 7,95

Snurk 

Dekbedovertrek Amazone 
gemaakt van biologische katoen
140 x 200/220

€ 59,95
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Attentie

Ontvang een waardevolle 
attentie bestaande uit een 
drie-delige Ampullenset 
bij aankoop van 1 van de 
producten op deze pagina. 

De producten van BABOR zijn verkrijgbaar in de salon bij Amarylis 
huidverzorging of te bestellen via whatsapp of e-mail. De cadeaus 
worden mooi ingepakt en aan huis bezorgd. Alle aanbiedingen op deze 
pagina gelden zolang de voorraad strekt.

NIEUWSTAD 34    |    1381 CC WEESP    |    06-17732966
info@amarylishuidverzorging.nl    |    www.amarylishuidverzorging.nl

 De salon van           Amarylis huidverzorging  

Luxe geschenkset 
seacreation!

30ml The Serum
15ml The Cream
Prijsvoordeel 31%

NU VOOR 199,-

Luxe geschenkset reversive

50 ml Pro Youth Cream
10 ml Pro Youth Serum
Prijsvoordeel 25%

NU VOOR 109,-

Luxe geschenkset hsr lifting

50 ml Extra firming cream
15 ml Extra firming eye cream
Prijsvoordeel 24%

NU VOOR 99,-

Luxe geschenkset 
voor zakenrelaties

Ampullen cadeauset 
3x2ml Hydra plus
2x2ml Beauty rescue
2x2ml 3D Firming
+ 15ml Doctor Babor 
Collagen booster cream
Prijsvoordeel 34%

NU VOOR 39,90
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Slijterij Overmars  |  Binnenveer 5  |  1381 BT Weesp
0294 - 412 137  |  www.slijterijovermars.nl 

Matusalem rum 
15 jr. 70 cl.

Fluweelzacht, met een 
uitzonderlijk bouquet 
en smaak   

€ 30,99 nu € 24,90

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

Baileys Salted Caramel 
70 cl.

De smaak van caramel is 
geblend met Baileys Original 
en een vleugje zout    

€ 17,99 nu € 14,99

Chablis La Chablisienne 
2017

Klassieke Chablis met 
complexiteit en mineramiliteit     

€ 19,50 nu € 17,50

Barolo Serre dei Roveri 
Riserva 2013

Klassieker uit noord Italie, 
gracieus, rijk met 
zachte tannines    

€ 26,95 nu € 22,95

Amarone Torre del 
Falasco 2015

Topwijn uit noord Italie. Krachtig, 
gelaagd met fluwelen tannines    

€ 25,50 nu € 20,50

Tanquery gin 70 cl.

Heeft een frisse smaak. 
Er zijn kruidige ondertonen 
van jeneverbes, engelwortel 
en korianderzaden.    

€ 18,50 nu € 16,50

Montifaud cognac 
vsop 70 cl.

10 jr. oude cognac, 
zacht van smaak     

€ 30,95 nu € 25,50

Rutte oude jenever 
liter

Een kruidige zachte jenever, 
tikje zoet mooie balans    

€ 18,40 nu € 14,40

Lagavulin 8 jr. 
oude whisky 70 cl.

De smaak is kruidig, 
peper, malt en honing   

€ 62,99 nu € 49,99

Piper Heidsieck 
Champagne 
75 cl.

Elegant toegankelijk    

€ 34,50 nu € 29,50
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SCHOENZOOL
>75 °C

WELL DONE
70 °C

MEDIUM WELL
65 °C

MEDIUM 
60 °C

MEDIUM RARE
55 °C

RARE
45 °C

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

Luxe Angus en Wagyu vlees

Bij Van Donk hebben we rechtstreeks contact met de boeren, hierdoor 
weten we precies waar ons vlees vandaan komt en kunnen wij de goede 
kwaliteit garanderen. Zo komt ons rundvlees komt van onze eigen boer 
uit de bloemendaler Polder waar de runderen vrij kunnen rondlopen. 

Kerst op z’n best!
 Geef tijdig uw kerstbestelling door

Luxe gourmet schotels

Al jaren een favoriet in de Weesper huishoudens. Met varkensvlees 
uit de Beemster en rundvlees uit de Polder hebben we dé ingrediënten 
om uw  Kerst een gegarandeerd succes te maken. 

Bestel op tijd (voor zaterdag 19 december) 
zodat we niemand teleur hoeven stellen!

Bestel uw vlees 
via het formulier in 
de winkel of online

Voor zaterdag 
19 december.

De perfecte
Biefstuk

15



Hel’s Kitchen is de kook- en kadowinkel in de historische 
binnenstad van Weesp. Ben je gek op koken en zoek je 

kwaliteit voor in jouw keuken? Of wil je iemand 
verrassen met een mooi kado? Bij Hel’s Kitchen aan de 

Slijkstraat 11 in Weesp helpen Helma en haar collega’s je 
met liefde en humor!

 In de komende feestmaand hebben wij een aantal 
handige ‘Coronaproof’ shopmogelijkheden. Zo kun je 

een ‘Private Shopping’ moment reserveren en lanceren 
we een feestelijke webshop met decemberaanbiedingen 

voor als je liever niet de deur uit gaat. Wij bezorgen 
gratis in Weesp en omgeving. Voor meer info check 

www.helskitchen.nl

Kadopakketten
Ben je op zoek naar een
origineel kadopakket? Kom 
dan naar Hel’s Kitchen. Wij 
hebben kadopakketten in 
verschillende thema’s. Van 
sushi- tot pannenkoekpakket 
en van koffie & thee- tot een 
slowcookpakket inclusief 
Crockpot.

Pakketten vanaf € 40,00

Gratis fritessnijder bij 
Magimix foodprocessor

In ons magimix assortiment vind je 
alle keukenapparaten voor heel veel 
kookplezier! Nu bij aankoop van een 
Magimix foodprocessor een Frites-
snijder t.w.v. 99,00 kado*. Zolang 
de voorraad strekt.

Aanbieding: 
Le Creuset braadpan

Wij hebben weer mooie 
aanbiedingen op de braadpannen 
en ovenschalen van Le Creuset. 
Diverse maten in zwart en rood. 
Bijvoorbeeld de 26 cm braadpan.

Van € 299,00 vóór €225,00!*

Shoppen                      BIJ HEL’S KITCHEN

Lekkernijen
Onze food producten zoeken 
wij zorgvuldig uit. Alles komt 
bij voorkeur van lokale 
ondernemers uit Weesp en 
omgeving, die liefde hebben 
voor hun producten. Ken je 
deze heerlijke Pindakaas al?  
Of de mooie olijfolie en azijnen 
van Meeuwig, heerlijk voor bij 
de pasta of over een lekkere 
salade!

Spicey drankje 
boordevol 

gezonde gember 

Gimber biedt een 
unieke 

smaakervaring en 
vervangt moeiteloos 

elke alcoholische 
drank dankzij het

aromatische karakter 
en de pittige 

nasmaak. Drink het 
als thee of met lekker 
koud Weesper Water. 

PROOST!

Kookboek, altijd een goed 
kado!

Met een mooi ingepakt kookboek 
maak je iedereen blij. En er is voor 
ieder wat wils. We hebben oa. boeken 
voor de beginnende kok, vega kook-
boeken of de nieuwste Ottolenghi. En 
ken je die super mooie kookbijbels al? 
Smullen! Tip: wees er snel bij, want ze 
zijn erg populair.

* aanbiedingen geldig vanaf 27/11

* aanbiedingen geldig vanaf 27/11

VANAF VRIJDAG 27 NOVEMBER GAAT ONZE 
TIJDELIJKE FEESTMAAND WEBSHOP ONLINE! 

In onze webshop vind je al onze feestelijke aanbiedingen van 
o.a. Le Creuset, Magimix en Global. Ook de verschillende 

kadopakketten, met foto’s, prijs- en productinformatie kun je 
daar vinden en direct bestellen. Online bestellingen worden 

gratis thuisbezorgd in Weesp en omgeving!

HEL’S KITCHEN
SLIJKSTRAAT 11 - WEESP

06-47166955
WWW.HELSKITCHEN.NL
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binnenstad van Weesp. Ben je gek op koken en zoek je 

kwaliteit voor in jouw keuken? Of wil je iemand 
verrassen met een mooi kado? Bij Hel’s Kitchen aan de 

Slijkstraat 11 in Weesp helpen Helma en haar collega’s je 
met liefde en humor!

 In de komende feestmaand hebben wij een aantal 
handige ‘Coronaproof’ shopmogelijkheden. Zo kun je 

een ‘Private Shopping’ moment reserveren en lanceren 
we een feestelijke webshop met decemberaanbiedingen 

voor als je liever niet de deur uit gaat. Wij bezorgen 
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Kookboek, altijd een goed 
kado!

Met een mooi ingepakt kookboek 
maak je iedereen blij. En er is voor 
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voor de beginnende kok, vega kook-
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daar vinden en direct bestellen. Online bestellingen worden 

gratis thuisbezorgd in Weesp en omgeving!

HEL’S KITCHEN
SLIJKSTRAAT 11 - WEESP

06-47166955
WWW.HELSKITCHEN.NL
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Proef Weesp 
pakket

Biologische 

Weesper kaas

Rauwmelkse kaas met 
natuurkorst gemaakt op 
De Groene Griffioen: 
biologische boerderij met 
boerderijwinkel en 
boerderijbeleving.

Van Houten Cacao Kruidkoek

Een van de vele ambachtelijkea creaties van de jonge Wim 
Boom met de van oorsprong Weesper Van Houten cacao.   

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 Weespermop

Een traditioneel eeuwenoud koekje 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.

Picassobonbons

Uit liefde voor chocolade en 
het echte ambacht ontstaan, 
de Picassobonbons van 
Patiserie en chocolaterie Boom.

Wispe Bier

Het Weesper bier, lokaal 
en ambachtelijk gebrouwen in 
de Sint-Laurentiuskerk. 
Geniet van de bieren blond, 
tripel en Bock 2020.

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 

Bak Blini’s met geurig boekweit-
meel volgens het recept van Wouter 
Pfeiffer uit het Proef Weesp boek.  

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 en exclusief cadeaupakket met het Proef Weesp 
kookboek en de lokale lekkernijen van de Weesper ambachtelijke 
ondernemers Anker Weesp, Bakkerij Cor Mühl, Patisserie Boom, 
Biologische boerderij De Groene Griffioen, Pronk Juweel, 
Slagerij Van Donk, Korenmolen De Vriendschap en 
Wispe Brouwerij. 

€ 49,50

Te bestellen via 
ProefWeesp.nl

Wees loyaal.
Koop lokaal!

Iemand 
verrassen? 

Laat het pakket bezorgen 
met een persoonlijke 

boodschap.

Weesper 
pannenkoekmeel

Heerlijk mengsel van vijf 
soorten versgemalen 
melen en echte vanille-
suiker. vervaardigd door 
Molen de Vriendschap.
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Proef Weesp 
pakket

Biologische 

Weesper kaas

Rauwmelkse kaas met 
natuurkorst gemaakt op 
De Groene Griffioen: 
biologische boerderij met 
boerderijwinkel en 
boerderijbeleving.

Van Houten Cacao Kruidkoek

Een van de vele ambachtelijkea creaties van de jonge Wim 
Boom met de van oorsprong Weesper Van Houten cacao.   

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 Weespermop

Een traditioneel eeuwenoud koekje 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.

Picassobonbons

Uit liefde voor chocolade en 
het echte ambacht ontstaan, 
de Picassobonbons van 
Patiserie en chocolaterie Boom.

Wispe Bier

Het Weesper bier, lokaal 
en ambachtelijk gebrouwen in 
de Sint-Laurentiuskerk. 
Geniet van de bieren blond, 
tripel en Bock 2020.

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 

Bak Blini’s met geurig boekweit-
meel volgens het recept van Wouter 
Pfeiffer uit het Proef Weesp boek.  

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 en exclusief cadeaupakket met het Proef Weesp 
kookboek en de lokale lekkernijen van de Weesper ambachtelijke 
ondernemers Anker Weesp, Bakkerij Cor Mühl, Patisserie Boom, 
Biologische boerderij De Groene Griffioen, Pronk Juweel, 
Slagerij Van Donk, Korenmolen De Vriendschap en 
Wispe Brouwerij. 

€ 49,50

Te bestellen via 
ProefWeesp.nl

Wees loyaal.
Koop lokaal!

Iemand 
verrassen? 

Laat het pakket bezorgen 
met een persoonlijke 

boodschap.

Weesper 
pannenkoekmeel

Heerlijk mengsel van vijf 
soorten versgemalen 
melen en echte vanille-
suiker. vervaardigd door 
Molen de Vriendschap.
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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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Slijkstraat 50 1381 BA Weesp  |  0294 412310
www.devriesjuwelierweesp.nl

Dameshorloge

Elegant horloge met 
prachtige nachtblauwe 
wijzerplaat van Longines 

€ 850,-

Gouden oorhangers

Handgemaakte geelgouden 
14k oorhangers met 
diamant en roze toermalijn 

€ 399,-

Charlotte ring 

Keramische ring met 
peridot en citrienquartz 
stenen van Ehinger 
Schwarz

€ 470,-

Gouden ringen 
met echte edelstenen

14 karaat met blauw saffier, 
topaas en diamant 
van MissSpring

Vanaf € 267,-

Herenhorloge 
Presage

Edelstaal automaat 
met skeletvenster in 
blauwe wijzerplaat 
van Seiko

€ 550,-

Kleurrijk met  
  de feestdagen! 

Slijkstraat 50  |  1381 BA Weesp
Telefoon 0294-412310

www.devriesjuwelierweesp.nl

Zilveren ring met 
zoetwater parel

€ 135,- 

€ 222,- 
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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 

Maak nu kans op € 5.000,- 
shoptegoed van Zalando of één 
van de duizend andere prijzen. 

Vanaf € 10,-

Het spannendste 
cadeau!

December Kalender

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

Voorleespret 

De leukste voorleesverhalen voor de allerkleinsten.

Per stuk € 5,99 

cadeau!

€ 100.000 netto!

€ 200.000 netto!     

Cadeaus voor in de zak… 
…of voor in de schoen

Keuze uit een ruim assortiment.

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,- 

Luxe giftbox € 4,95

Cadeaus voor in de zak… 

Samen maken 
        we het
   feestelijk!
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Slijkstraat 39, Weesp    |    0294-266810    |    www.thuizinweesp.nl

Soxs

Duo grijze wollen sokken voor hem en haar.

€ 49,95

The Gift Label Vegan Body Mist

Te gebruiken op lichaam en kleding.
€ 14,95

Nicolas Vahe Salt
Diverse soorten zout

Vanaf € 9,95

Wellmark

Prachtige handzeep, 
handlotion en 
afwasmiddel. 

Vanaf € 15,95

Proef Weesp Box

Cadeaubox met het 
kookboek Proef Weesp, 
de Nicolas Vahe Chili 
Olive Oil en Everyday 
Mix Salt & Pepper, een 
slate board en een Wijck 
Poster van Weesp. 

€ 49,95

Sieraden Van M’ADAM  
the Label 

Vanaf € 19,95

Wijck poster 

Diverse soorten 
en afmetingen.

Vanaf € 9,95
 

Vondels 
Kerstbal donut 
€ 11,95

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
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Binnenveer 6 Weesp    |    0294-415252    |    www.jessoptiek.nl

Jess Optiek  -  Binnenveer 6  -  Weesp  -  tel. 0294 - 41 52 52  -  www.JessOptiek.nl

Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen 

JESS, we kunnen u nu verantwoord NACHTLENZEN aan-

meten. Een revolutionaire uitvinding. U draagt deze lenzen

alleen terwijl u heerlijk slaapt en overdag ziet u zonder

bril of lenzen toch haarscherp! Een veilig en betaalbaar

alternatief voor een laserbehandeling. 

DAT OOGT BETER

• Harde lenzen • Zachte lenzen • Daglenzen • Nachtlenzen
• Maandsystemen • 24-uurs lenzen • Multifocale lenzen  

Chanel

€ 365,-

Chanel 

€ 465,-

Chanel 

€ 360,-

Chanel

€ 360,-

Chanel

€ 495,-

Maui Jim 
Zonnebril 
Dragons Teeth

€ 240,-

Maui Jim 
Zonnebril Seacliff

€ 325,-

Maui Jim 
Zonnebril The Bird

€ 345,-

Chanel
Correctiebril

€ 435,-

Stoere heren 
zonnebrillen 
van het merk 

Maui Jim

Dames zonnebrillen 
van het merk CHANEL
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Hatseflats kinderkleding & meer
Slijkstraat 40, Weesp    |    0294-772932    |    www.hatseflatskinderkleding.nl

Puzzels

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

Vanaf € 13,99   
   

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

100% organische speelklei 

van het Deense Ailefo.  
  
Klei stempels en klei 
gereedschapssetje
zijn apart verkrijgbaar.  
  

Vanaf € 19,95 

Poppen en 
poppenkleding

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

Vanaf € 14,95

Feetje wafelpyjama’s voor 
de hele familie

Kids maat 56-152 in diverse kleuren 
vanaf € 14,95

Volwassenen S-XL in roze en marine 
€ 29,99

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
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Achteromdwarsstraat 4 Weesp  
www.restaurant-dekruidenier.com    |    0294–774923

Portugese Sardines 
€ 2,50 per blikje,

Pastel de nata € 3,-, 
kaasplankje: € 15,- 
of per kaas vanaf € 3,- 
per 50 gram

Prociutto San Daniele ham 
€ 4,- per 50 gram

Koffie’s to go 

Vanaf € 2,70

Soda’s 

zoals Ginger Beer en Rose 
Lemonade, Tonic en biertjes

Vanaf € 3,-

Stamppot Cavalo Nero

(Italiaanse Groene kool) 
met worst en mosterdsaus  
€ 11,- 

Portugees Trio

Elzasser Choucroute 

met buikspek € 11,- 
en een eendeboutje voor € 3,50

Stamppotje Winterpostelein 

met worst of gehaktbal en mosterdsaus  € 11,-

Exclusieve wijnen
Fles vanaf € 21,50

De nieuwe bar

 Open van 
woensdag 
tot zondag 

van 13:00 tot 
20:00 uur

Alvarinho met
 Sardines en 
Pastel de nata    
€ 25,- 
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Bij Lakoi kan je ook voor bijzondere 
voorwerpen terecht, van een dinosaurus ei 
tot ingelijste vlinders er is altijd iets te 

bewonderen en te kopen. 

Bij Lakoi kan je ook voor bijzondere 

1 voorwerp inlijsting
2 van barok tot modern
3 onder passe-partout
4 op passe-partout
5 zwevend

1

2

3

4

5

Kunst

Lakoi bied ook échte kunst aan van 
‘s werelds grootste kunstenaars van 
Warhol tot Heyboer in iedere prijsklasse. 
Van originele werken tot zeefdruk ken. 

Kom langs om de werken te bekijken of ga 
naar www.lakoi.nl 

Welkom bij Lakoi
De Lijstenmakerij & Kunsthandel van Weesp

Bij Lakoi kan u op maat gemaakte lijsten voor uw kunst op 
een ambachtelijke manier laten maken. 

Waarom een op maat gemaakte lijst van Lakoi?
-  een goed gemaakte lijst kan gemakkelijk 20 jaar of langer mee
-  het kunstwerk wordt geconserveerd en beschermd
-  het geheel wordt vele malen mooier en geheel naar eigen smaak

Ook wissellijsten van aluminium en hout kunnen op maat gemaakt worden. 
Geen werk te gek om in te lijsten, van schilderij tot jurk.

Zilveren fotolijstjes
nu t/m 7/01/21 afgeprijsd 

9 x 13 cm van € 9,95 voor € 7,49 
10 x 15 cm van € 11,75 voor € 9,49 

13 x 18 cm van € 15,95 voor € 13,49  

Manier van inlijsten

OOK VOOR UW OPHANGSYSTEMEN  |  PASFOTO’S  |  RESTAURATIES & TAXATIES

Slijkstraat 32 Weesp   
0294 41 2 60  
info@lakoi.nl
www.lakoi.nl

di t/m vr 10.00 -18.00 uur
za 10.00-17.00 uur  

1 voorwerp inlijsting 
2 van barok tot modern 
3 onder passe-partout 
4 op passe-partout 
5 zwevend  
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KRUISWOORD

Horizontaal: 1 Ontzien om te verzamelen (6); 6 Conditie voor het criterium (10); 8 Zo’n 
stunt is vaker robuust (12); 10 Het wildpad gaat over een deel van het spoor (6); 11 Daar 
werken de schilder en de kapper mee (6); 12 Als ik het einde pik, ga ik tot zover het water 
in (8); 15 Dat dier klinkt niet helemaal lekker (3); 16 De bezorging van een editie (10); 19 
Doelmatig proces (7); 20 Al gauw was hij goed sip (7); 21 De slimmeriken duiden erop (5).

HORIZONTAAL: 1 deel van een wiel, 5 festival, 10 objectief, 14 paardensporthindernis, 15 
pus, 16 zoogdier, 17 beeldmerk, 18 deel van de rug, 19 bootje, 20 rijtuig, 22 ruit, 23 dom-
mekracht, 24 lijn, 26 staat in de VS, 28 verblijf, 31 onbehouwen, 32 kledingstuk, 35 oplos-
sing van soda en potas, 37 in het begin, 41 uitroep, 42 voltallig vergaderend, 44 uitroep, 45 
houtsoort, 47 moes, 48 aanwijzing, 49 geluid om aandacht te trekken, 51 autochtone Ocea-
niër, 53 handvat, 56 godsdienstoefening, 60 voornemen, 61 verrot hout, 64 huidopzwelling, 
65 ooit, 66 denkvermogen, 68 ijshut, 69 mode, 70 gewrichtsontsteking, 71 broedplaats, 72 
vlug, 73 organische verbinding, 74 vaatwerk.

VERTICAAL: 1 eigen aan een volk, 2 uitheemse diersoort, 3 landmacht, 4 buitensporrig, 5 
verbeten, 6 tafelgast, 7 vulkaan in Italië, 8 vierdeurs auto, 9 molentrechter, 10 plaats waar 
iets lek is, 11 achting, 12 treurdicht, 13 teug, 21 tennisterm, 25 golfterm, 27 veevoeder, 
29 vergrootglas, 30 bakkes, 32 positie, 33 uitroep, 34 bergpas, 36 hoffeest, 38 garde, 39 
vreemde munt, 40 dreun, 42 spelhandeling, 43 Apple-product, 46 draad, 48 draaikolk, 50 
toon, 52 deel van de borstkas, 53 brandschoon, 54 reikwijdte, 55 zorgen, 57 spijker, 58 
Zuid-Amerikaanse dans, 59 arrogantie, 60 kranten en tijdschriften, 62 pret, 63 gebarenspel, 
67 hansworst.

WOORDZOEKER
De woorden staan in alle 
richtingen. Sommige letters 
worden vaker gebruikt. 
Na oplossing vormen de 
overgebleven letters, van 
boven naar beneden 
gelezen, nog een 
woord.

Aroma
Betle-
hem
Bier
Boom
Borrel
Christus
Diner

Engel
Ezel
Film
Gluhwein
Hotel
Jezus
Jozef
Jurk

Karaf
Kerk
Maria
Muts
Muziek
Nachtmis
Oven
Piek

Recept
Rood
Spar
Ster
Toetje
Vakantie
Wensen
Wijn

CRYPTOGRAM

SUDOKU
Verticaal: 2 Vreemd sterk 
spel met een man meer (9); 
3 Adviestaak (9); 4 Met het 
accent op een latere uitgave 
(6); 5 Toon de fluitketel aan 
een sufferd (6); 6 Met grote 
regelmaat pietjes en slaap 
hebben (10); 7 Die vogel laat 
de klinker nogmaals horen 
(4); 9 Dat instrument klinkt 
zacht (5); 13 Mij is het stuk 
grond nagelaten (3); 14 Wat 
een hond als troost kost (10); 
17 De bloem met alle kleuren 
van de regenboog prijzen (8); 
18 De palen zijn beslist de 
grond in gedreven (6).
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KRUISWOORD

Horizontaal: 1 Ontzien om te verzamelen (6); 6 Conditie voor het criterium (10); 8 Zo’n 
stunt is vaker robuust (12); 10 Het wildpad gaat over een deel van het spoor (6); 11 Daar 
werken de schilder en de kapper mee (6); 12 Als ik het einde pik, ga ik tot zover het water 
in (8); 15 Dat dier klinkt niet helemaal lekker (3); 16 De bezorging van een editie (10); 19 
Doelmatig proces (7); 20 Al gauw was hij goed sip (7); 21 De slimmeriken duiden erop (5).

HORIZONTAAL: 1 deel van een wiel, 5 festival, 10 objectief, 14 paardensporthindernis, 15 
pus, 16 zoogdier, 17 beeldmerk, 18 deel van de rug, 19 bootje, 20 rijtuig, 22 ruit, 23 dom-
mekracht, 24 lijn, 26 staat in de VS, 28 verblijf, 31 onbehouwen, 32 kledingstuk, 35 oplos-
sing van soda en potas, 37 in het begin, 41 uitroep, 42 voltallig vergaderend, 44 uitroep, 45 
houtsoort, 47 moes, 48 aanwijzing, 49 geluid om aandacht te trekken, 51 autochtone Ocea-
niër, 53 handvat, 56 godsdienstoefening, 60 voornemen, 61 verrot hout, 64 huidopzwelling, 
65 ooit, 66 denkvermogen, 68 ijshut, 69 mode, 70 gewrichtsontsteking, 71 broedplaats, 72 
vlug, 73 organische verbinding, 74 vaatwerk.

VERTICAAL: 1 eigen aan een volk, 2 uitheemse diersoort, 3 landmacht, 4 buitensporrig, 5 
verbeten, 6 tafelgast, 7 vulkaan in Italië, 8 vierdeurs auto, 9 molentrechter, 10 plaats waar 
iets lek is, 11 achting, 12 treurdicht, 13 teug, 21 tennisterm, 25 golfterm, 27 veevoeder, 
29 vergrootglas, 30 bakkes, 32 positie, 33 uitroep, 34 bergpas, 36 hoffeest, 38 garde, 39 
vreemde munt, 40 dreun, 42 spelhandeling, 43 Apple-product, 46 draad, 48 draaikolk, 50 
toon, 52 deel van de borstkas, 53 brandschoon, 54 reikwijdte, 55 zorgen, 57 spijker, 58 
Zuid-Amerikaanse dans, 59 arrogantie, 60 kranten en tijdschriften, 62 pret, 63 gebarenspel, 
67 hansworst.

Aroma
Betle-
hem
Bier
Boom
Borrel
Christus
Diner

Engel
Ezel
Film
Gluhwein
Hotel
Jezus
Jozef
Jurk

Karaf
Kerk
Maria
Muts
Muziek
Nachtmis
Oven
Piek

Recept
Rood
Spar
Ster
Toetje
Vakantie
Wensen
Wijn

CRYPTOGRAM

SUDOKU
Verticaal: 2 Vreemd sterk 
spel met een man meer (9); 
3 Adviestaak (9); 4 Met het 
accent op een latere uitgave 
(6); 5 Toon de fluitketel aan 
een sufferd (6); 6 Met grote 
regelmaat pietjes en slaap 
hebben (10); 7 Die vogel laat 
de klinker nogmaals horen 
(4); 9 Dat instrument klinkt 
zacht (5); 13 Mij is het stuk 
grond nagelaten (3); 14 Wat 
een hond als troost kost (10); 
17 De bloem met alle kleuren 
van de regenboog prijzen (8); 
18 De palen zijn beslist de 
grond in gedreven (6).
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KRUISWOORD

Horizontaal: 1 Ontzien om te verzamelen (6); 6 Conditie voor het criterium (10); 8 Zo’n 
stunt is vaker robuust (12); 10 Het wildpad gaat over een deel van het spoor (6); 11 Daar 
werken de schilder en de kapper mee (6); 12 Als ik het einde pik, ga ik tot zover het water 
in (8); 15 Dat dier klinkt niet helemaal lekker (3); 16 De bezorging van een editie (10); 19 
Doelmatig proces (7); 20 Al gauw was hij goed sip (7); 21 De slimmeriken duiden erop (5).

HORIZONTAAL: 1 deel van een wiel, 5 festival, 10 objectief, 14 paardensporthindernis, 15 
pus, 16 zoogdier, 17 beeldmerk, 18 deel van de rug, 19 bootje, 20 rijtuig, 22 ruit, 23 dom-
mekracht, 24 lijn, 26 staat in de VS, 28 verblijf, 31 onbehouwen, 32 kledingstuk, 35 oplos-
sing van soda en potas, 37 in het begin, 41 uitroep, 42 voltallig vergaderend, 44 uitroep, 45 
houtsoort, 47 moes, 48 aanwijzing, 49 geluid om aandacht te trekken, 51 autochtone Ocea-
niër, 53 handvat, 56 godsdienstoefening, 60 voornemen, 61 verrot hout, 64 huidopzwelling, 
65 ooit, 66 denkvermogen, 68 ijshut, 69 mode, 70 gewrichtsontsteking, 71 broedplaats, 72 
vlug, 73 organische verbinding, 74 vaatwerk.

VERTICAAL: 1 eigen aan een volk, 2 uitheemse diersoort, 3 landmacht, 4 buitensporrig, 5 
verbeten, 6 tafelgast, 7 vulkaan in Italië, 8 vierdeurs auto, 9 molentrechter, 10 plaats waar 
iets lek is, 11 achting, 12 treurdicht, 13 teug, 21 tennisterm, 25 golfterm, 27 veevoeder, 
29 vergrootglas, 30 bakkes, 32 positie, 33 uitroep, 34 bergpas, 36 hoffeest, 38 garde, 39 
vreemde munt, 40 dreun, 42 spelhandeling, 43 Apple-product, 46 draad, 48 draaikolk, 50 
toon, 52 deel van de borstkas, 53 brandschoon, 54 reikwijdte, 55 zorgen, 57 spijker, 58 
Zuid-Amerikaanse dans, 59 arrogantie, 60 kranten en tijdschriften, 62 pret, 63 gebarenspel, 
67 hansworst.

Aroma
Betle-
hem
Bier
Boom
Borrel
Christus
Diner

Engel
Ezel
Film
Gluhwein
Hotel
Jezus
Jozef
Jurk

Karaf
Kerk
Maria
Muts
Muziek
Nachtmis
Oven
Piek

Recept
Rood
Spar
Ster
Toetje
Vakantie
Wensen
Wijn

CRYPTOGRAM

SUDOKU
Verticaal: 2 Vreemd sterk 
spel met een man meer (9); 
3 Adviestaak (9); 4 Met het 
accent op een latere uitgave 
(6); 5 Toon de fluitketel aan 
een sufferd (6); 6 Met grote 
regelmaat pietjes en slaap 
hebben (10); 7 Die vogel laat 
de klinker nogmaals horen 
(4); 9 Dat instrument klinkt 
zacht (5); 13 Mij is het stuk 
grond nagelaten (3); 14 Wat 
een hond als troost kost (10); 
17 De bloem met alle kleuren 
van de regenboog prijzen (8); 
18 De palen zijn beslist de 
grond in gedreven (6).
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1 deel van een wiel, 5 festival, 10 objectief, 14 paardensporthindernis, 15 
pus, 16 zoogdier, 17 beeldmerk, 18 deel van de rug, 19 bootje, 20 rijtuig, 22 ruit, 23 dom-
mekracht, 24 lijn, 26 staat in de VS, 28 verblijf, 31 onbehouwen, 32 kledingstuk, 35 oplos-
sing van soda en potas, 37 in het begin, 41 uitroep, 42 voltallig vergaderend, 44 uitroep, 45 
houtsoort, 47 moes, 48 aanwijzing, 49 geluid om aandacht te trekken, 51 autochtone Ocea-
niër, 53 handvat, 56 godsdienstoefening, 60 voornemen, 61 verrot hout, 64 huidopzwelling, 
65 ooit, 66 denkvermogen, 68 ijshut, 69 mode, 70 gewrichtsontsteking, 71 broedplaats, 72 
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iets lek is, 11 achting, 12 treurdicht, 13 teug, 21 tennisterm, 25 golfterm, 27 veevoeder, 
29 vergrootglas, 30 bakkes, 32 positie, 33 uitroep, 34 bergpas, 36 hoffeest, 38 garde, 39 
vreemde munt, 40 dreun, 42 spelhandeling, 43 Apple-product, 46 draad, 48 draaikolk, 50 
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pus, 16 zoogdier, 17 beeldmerk, 18 deel van de rug, 19 bootje, 20 rijtuig, 22 ruit, 23 dom
mekracht, 24 lijn, 26 staat in de VS, 28 verblijf, 31 onbehouwen, 32 kledingstuk, 35 oplos
sing van soda en potas, 37 in het begin, 41 uitroep, 42 voltallig vergaderend, 44 uitroep, 45 
houtsoort, 47 moes, 48 aanwijzing, 49 geluid om aandacht te trekken, 51 autochtone Ocea
niër, 53 handvat, 56 godsdienstoefening, 60 voornemen, 61 verrot hout, 64 huidopzwelling, 
65 ooit, 66 denkvermogen, 68 ijshut, 69 mode, 70 gewrichtsontsteking, 71 broedplaats, 72 

 1 eigen aan een volk, 2 uitheemse diersoort, 3 landmacht, 4 buitensporrig, 5 
verbeten, 6 tafelgast, 7 vulkaan in Italië, 8 vierdeurs auto, 9 molentrechter, 10 plaats waar 
iets lek is, 11 achting, 12 treurdicht, 13 teug, 21 tennisterm, 25 golfterm, 27 veevoeder, 
29 vergrootglas, 30 bakkes, 32 positie, 33 uitroep, 34 bergpas, 36 hoffeest, 38 garde, 39 
vreemde munt, 40 dreun, 42 spelhandeling, 43 Apple-product, 46 draad, 48 draaikolk, 50 
toon, 52 deel van de borstkas, 53 brandschoon, 54 reikwijdte, 55 zorgen, 57 spijker, 58 
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houtsoort, 47 moes, 48 aanwijzing, 49 geluid om aandacht te trekken, 51 autochtone Ocea
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65 ooit, 66 denkvermogen, 68 ijshut, 69 mode, 70 gewrichtsontsteking, 71 broedplaats, 72 
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iets lek is, 11 achting, 12 treurdicht, 13 teug, 21 tennisterm, 25 golfterm, 27 veevoeder, 
29 vergrootglas, 30 bakkes, 32 positie, 33 uitroep, 34 bergpas, 36 hoffeest, 38 garde, 39 
vreemde munt, 40 dreun, 42 spelhandeling, 43 Apple-product, 46 draad, 48 draaikolk, 50 



Dit jaar doen wij iets anders!
We bieden het antwoord; de Selene beleving thuis! We bieden u de 

mogelijkheid om bij uw familie of vrienden thuis een diner te serveren 

of om samen gezellig pizza’s te maken.

Diner aan huis

Verras vrienden of familie met een diner aan huis op het 

moment dat het hun schikt. U heeft de keuze uit 3 pakketten

Super de Luxe

Voor 2 of meer personen een 
driegangendiner bestaande uit 
voorgerecht, pizza of pasta en 

dessert.

va €47,50

de Luxe

Voor 2 of meer personen een 
heerlijke pizza of pasta en 

dessert.

va €29,95

Superieur 

Voor 2 of meer personen een luxe 
driegangendiner met vlees of vis 
als hoofdgerecht, al dan niet met 

begeleidende wijn.

va €65,-

Bouw je eigen pizza!

Dit pakket bevat alle ingrediënten om thuis een heerlijke pizza te 

maken. Naast het heerlijke vers gemaakte Selene deeg ontvangt u verse 

ingrediënten om uw droom pizza te bouwen. Leuk voor bijvoorbeeld; 

Sinterklaasavond, een kinderfeestje of een borrelavond met vrienden.

Bestellen

U bestelt een pakket naar 
keuze via onze bestelsite 

of telefonisch.

Levering

We leveren de cadeau 
verpakking, voor het 

pakket, bij uw thuis of bij 
degene aan wie u het wilt 

geven.

Activeren

Voor alle belevingen geldt 
dat u een prachtige 

cadeau verpakking krijgt.

Verrassing

U kunt ook direct 
 bestellen als verrassing.

Kijk voor meer informatie
op seleneweesp.nl

Bestel via onze eigen site
op restaurant-selene.nl

Vanaf nu het hele jaar
door te koop
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VOOR KIDS

Antwoord:

Naam:

Leeftijd:

E-mailadres:

Doe mee en maak kans 
op een maxistep!
Aangeboden door 

Stuur jouw creatie met puzzel-antwoord naar: 
WeesperNieuws
Van Houten Industriepark 1 - 1382 MZ Weesp

De winnaar wordt per mail op de hoogte gebracht.



Karin Wesselman mode  •  Boutique BIJT  •  Studio Yaiya  •  Slagerij Van Donk  •  Firma Wagenaar   

Juwelier Hans Luijer  ChaCha Casuals  •  Zipper Fashion  •  Amarylis huidverzorging  •  Slijterij Overmars  

Hel’s Kitchen  •  Karwei Weesp  •  Juwelier de Vries  •  Primera Weesp  •  Thuiz Conceptstore    

Jess Optiek  •  Hatseflats kinderkleding & meer  •  Lakoi  Restaurant de Kruidenier   

Restaurant Selene  •  MOOD by Charley  •  Verhaal van Verheul  •  Wispe  

Jolanda’s Lederwaren  •  Kwekerij Vechtwijck  •  Cooper & Quint  •  PUUR Katten   

Bruinings Studio Weesp  •  Proef Weesp  •  Pronk Kaas & Delicatessen

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door:




