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Kleur en win!

Zakennieuwtjes

Ga naar de website, print
de kleurplaat en stuur
deze zo mooi mogelijk in

De zakenwereld van Harderwijk
bruist. Er gebeurt elke dag van
alles. Op de hoogte blijven? Kijk
dan regelmatig op onze site.

www.deweekkrant.nl

www.harderwijkercourant.nl

Kok wordt BP

Bestemming
Aldi-pand
Harderwijk

In alle economische tegenspeod die wij over ons uitgestort krijgen, valt er af en
toe ook wat positiefs te melden. De landelijke modeketen Takko-Fashion gaat het
voormalige pand van de Aldi
aan de Luttekepoortstraat
betrekken. Het pand wordt
eerst gerenoveerd. Vanuit
het Citymanagement is positief gereageerd. “Daarmee
komt er een belangrijke
winkeltrekker bij.”

Oostvaarderswold
Zeewolde

Het Wereld Natuur Fonds,
het Flevo-landschap en
Staatsbosbeheer willen het
OostvaardersWold gezamenlijk realiseren en hebben daarvoor een stichting
opgericht. Deze stichting
heeft als taak in 10 jaar tijd
de ontwikkeling te realiseren waarmee de provincie in
2005 is begonnen. Het voorstel moet nog goedgekeurd
worden door de Provinciale
Staten.

Filmclub in
Stadsdennen
Harderwijk

Een aantal bewoners heeft
samen met de Wijkvereniging Stadsdennen en de
SWO het initiatief genomen
tot het oprichten van een
filmclub. Dankzij de nieuwe
digitale technieken wordt
filmen steeds gemakkelijker
en boeiender, ook voor de
amateur.

Kok Tankstations gaat op 2
januari 2012 over op BP. Vanaf 23 november tot en met
1 januari kunnen de klanten
gebruik maken van de unieke
service om hun gespaarde
Esso Spaarpunten om te
ruilen voor FreeBees. Ze krijgen er dan meteen honderd
FreeBees als cadeautje bij.

Naast de gebruikelijke brandstoffen kan de automobilist
vanaf 2 januari ook bij Kok
Tankstations terecht voor de
nieuwe generatie premium BP
Ultimate benzine en diesel. De
uitgebreide service van Kok
Tankstations aan de Hoofdweg

Aan Verkeersweg verdwijnt het rood/zwart en komt het groen
terug.
FOTO: EIGEN FOTO
in Harderwijk blijft als vanouds.
De lunchroom ‘Broodje Kok’
heeft een royale keuze aan versbelegde, ovenverse broodjes,
snacks en handgemaakte bonbons. De Shop biedt een uitgebreid assortiment aan artikelen
voor onderweg en ‘vergeten
boodschappen’.
De koffiehoek is de plek om
even tot rust te komen onder het

genot van lekkere koffie, cappuccino, latte macchiato of een
keuze uit diverse soorten thee.
De hypermoderne, volledig geautomatiseerde kettingwasstraat
zorgt voor een stralend schone
auto. Gratis overdekt stofzuigen
is bij deze service inbegrepen.
Meer informatie is te vinden op
www.broodjekok.nl
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Meer zakelijk nieuws op
www.harderwijekrcourant.nl

Op deze tweede avond is het
de bedoeling om met het
apparatuur te komen en op
deze manier van elkaar te
leren op welke manier het
materiaal het best gebruikt
kan worden om een goed
eindresultaat te krijgen.
De filmclub komt bijeen op
de woensdagavond 7 december in de Kiekmure. Het begint om 19.30 uur. Iedereen
is welkom deze keer is de
toegang nog gratis.

Bingo
Harderwijk

Wijkvereniging stadsdennen
organiseert woensdag 7 december een bingoavond in
de Kiekmure in Harderwijk.

Heerlijk wonen op
een fantastische locatie

2e kerstdag
uitgebreid tapas én
a la carte buffet
met live cooking
€34,50 p.p.
kinderen tot 12 jaar €15,50 p.p.

online te bestellen!

Ook in deze maand weer op de
eerste woensdag van de maand
een bingo voor iedereen. De
bingoavond is voor iedereen
toegangkelijk. Voor meer info
kanmen terecht op www.wijkstadsdennen.nl.

Dolfijne
Sintshows
Harderwijk

u Van de redactie
U Harderwijk
FreeBees is het aantrekkelijke
spaarsysteem van BP. Gespaarde FreeBees kunnen rechtstreeks ingewisseld worden voor
mooie artikelen bij alle filialen
van Kijkshop, Free Record
Shop en Sport 2000. Of voor
hotelovernachtingen of leuke
uitjes bij Weekendcompany.nl

De bingo begint om 20.00 uur.

TAPAS voor thuis

www.deschoutvanermel.nl

ideaal voor de feestdagen!
Ook verzorgen wij graag uw

Bedrijfsborrel, feest of partij!

Sinterklaas lijkt in combinatie
met Sjon & Sjeffrie sterke ingrediënten tegen de dreigende
crisis te zijn. De kaartverkoop
voor de aanstaande Sinterklaasshows in het Dolfi narium te
Harderwijk, loopt sneller dan
ooit.
“Sinterklaas, Coole Piet Diego
en wijzelf in een enorm grappig
en feestelijk spektakel met ook
nog eens heel veel dolfijnen!
Wie wil dat nou niet zien? Bij
ons bestaat de crisis niet en
daarom vieren we juist groot
feest!”, vertellen Sjon & Sjeffrie
enthousiast.
De kinderen krijgen allemaal
een CD cadeau van de komische acteertalenten.
Voor meer informatie, ga naar
de website: www.dolfinarium.
nl
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WANNEER UW
WONING NOG EIGEN
NIET
VERKOCHT* IS

U laat zich toch niet
verleiden door projectwoningen wanneer u een
woning op maat wilt?!
* vraag de makelaars naar de voorwaarden

10 vrije bouwkavels in Nunspeet voor
mensen met uitgesproken woonideeën
Stel, u oriënteert zich op een nieuwe woning en u heeft exact
voor ogen wat uw wensen zijn. Dan hebben wij een interessant
vertrekpunt. 10 Royale vrije kavels aan de rand van woonwijk
‘t Hul te Nunspeet. Een fantastische woonlocatie waar u de
mogelijkheid kunt creëeren om een woning te bouwen die
exact aansluit op uw specifieke wensen. Maatwerk dus. De
kavels variëren van 820 m2 tot 2492 m2 en bieden qua
bestemming voldoende vrijheid om uw eigen woonideeën
te realiseren. Wij bieden tevens de mogelijkheid om
het gehele ontwerptraject van uw nieuwe woning te
begeleiden. Wilt u meer informatie over deze unieke kavels?
Vraag dan de documentatie aan bij de makelaar of kijk op
www.kavels-nunspeet.nl

Voor informatie
Drieklomp Makelaardij
F.A. Molijnlaan 3,
Nunspeet
tel. (0341) 27 83 83
www.drieklomp.nl
Kok & Heijkamp Makelaars
Kroonlaan 2,
8071 WE Nunspeet
tel. (0341) 46 70 00
www.kok-heijkamp.nl

