
KOOS ROOD
Middenweg 231
Heerhugowaard

WWW.KOOSROOD.NL

voor reparaties aan al uw 
huishoudelijke apparaten

Bel Koos Rood
072 571 21 21

Waarom Koos Rood?
- Officiële dealer/servicepunt van de topmerken
- Deskundig opgeleid personeel
- De meeste onderdelen op voorraad
- Alle merken vaak nog dezelfde dag gerepareerd
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Middenweg 261a, 1701 GC Heerhugowaard,
T 072-5741788

Make & Take
Vrijdag 18 mei 2018 

Verrassing
Tussen  10.00 uur en 16.00 uur kunt u aanschuiven

om een leuk project te maken.

Nieuw
Net binnen de nieuwste diamond painting sets 

van Diamond Dotz!

Centrumwaardwww.centrumwaar
Gratis parkeren Centrumwaardwww.centrumwaard.nl

Gratis parkeren

www.centrumwaard.nl Gratis parkeren

Bij dagactiviteitencentrum De Vonder van Esdegé 
Reigersdaal zijn de medewerkers hard aan het werk. 
“Wat ik het leukst vind? Nou, de kaarsenmakerij, de 
groep en dat Martijn en ik weleens gaan wandelen”, 
vertelt cliënt Truus enthousiast. 

Mohamed werkt in de winkel van de Vonder en de 
kaarsenmakerij. Hij vertelt: “We maken met de groep 
kaarsen in allerlei kleuren en vormen. Ook is hier een 
crea-groep, daar wordt van alles geborduurd, gehaakt en 

gebreid.” Hij vervolgt: “De papiergroep maakt onder andere 
kaarten en cadeaulabels. Ook veel slingers in alle soorten 
en maten, erg leuk om op te hangen bij feestjes. Er zijn nog 
veel meer groepen, ook bij Centrum 31 waar veel van ons 
werken. Veel van wat we maken is te koop in onze winkel.” 

Groepsbegeleider Marijke: “Wij verzorgen ook veel 
cadeaupakketten in opdracht van particulieren en 
organisaties. Elke werkgroep draagt zijn steentje hieraan 
bij.” Zij benadrukt in dit verband: “Goed om te weten is 

dat we hier ‘werken naar 
kunnen’, de  cliënten 
mogen geen druk 
ervaren. Vandaar dat het 
belangrijk is om bij ons op 
tijd te bestellen. Zo zijn 
we nu alweer bezig met 
kerstpakketten.” 
Ook de buurt- en 
collega-organisaties 
worden betrokken bij 
de activiteiten. Zo zijn 
gemaakte producten 
tevens te koop bij Pop-
up store Door Elkaar 
in Middenwaard 121. 
Daarnaast houdt de Vonder 
regelmatig workshops in 
de kaarsenmakerij voor de 
Pater Jan Smit School. 

Op zaterdag 26 mei van 11 tot 16 uur is er een gezellige 
zomerfair bij Centrum 31 aan de Bickerstraat 31 te 
Heerhugowaard. Hier zijn dan ook veel cadeau-artikelen 
te vinden. Belangstellenden voor kadoshop De Vonder 
zijn welkom van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 
15.30 uur. De Vonder is te vinden aan de Van Foreeststraat 
35 in Heerhugowaard, te bereiken via 072 -571 40 27, via 
www.devonder.st-er.nl of op Facebook: De Vonder.

Kadoshop de Vonder bruist 

Tekst en foto: Ineke Vroling

www.centrum31.st-er.nl 
T 072 – 575 1000 ·  E  kas.centrum31@esdege-reigersdaal.nl

zaterdag 26 mei 2018
 van 11.00 – 16.00 uur

op het plein van

Centrum 31
Bickerstraat 31 · Heerhugowaard

centrum 31
kunst ambacht service

Zomer in je bol
Kom naar onze voorjaarsfair

Titel van

 

advertentie 

Organisatie 

Vertel hier iets over uw 
bedrijf, product, dienst 
of evenement. Het moet 
duidelijk zijn waarvoor 
de advertentie bedoeld 
is. 

Geef duidelijk 
aan hoe men de 
locatie kan 
vinden. 

Vermeld de 
openingstijden of de 
datum van het 
evenement. 

Blikvanger 

Noem een aantal 
artikelen 
artikel 
artikel 
artikel 
artikel 

Tel: (099) 999 99 99 

Naam van 
organisatie 

Pinkster 

Voordeel!!

Aspergepakket
500 gram AA-Asperges
500 gram rauwe kriel
Pakje hollandaise saus
Samen voor € 4,95
Voor bij de bbq smulsalade 100 gram 0,99 

Raadhuisplein 20/26 hhw 
Telefoon 072-5315614 
Email: info@weetwatje-eet.nl 
Like en volg ons op facebook en instagram. 

Www.weetwatje-eet.nl 

Alarmerende toename 
van de ziekte van Parkinson

De grootste financier van wetenschappelijk 
onderzoek naar de ziekte van Parkinson. 

Steun baanbrekend onderzoek
Ga naar www.parkinsonfonds.nl

Connie, 54 jaar

Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan deze ingrijpende ziekte. 

IBAN: NL10ABNA0504201530

                                                                
      

Café de Swan
      
Middenweg 178
    
  1702 HE 
Heerhugowaard
      


