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CV Storing of geen warm water?
Bel: (072) 576 07 30 24 uur storingsdienst
KANTOOR:
Flemingstraat 37, 1704 SL HEERHUGOWAARD
Tel. 072-5760730 Fax 072-5760739

WOUD

Aanleg - advies - reparatie - onderhoud
CENTRALE VERWARMING, WARM WATERTOESTELLEN,
AIRCONDITIONING, SANITAIR, VENTILATIE.
HEEFT U EEN STORING, BELT U MAAR
WE STAAN 7 DAGEN PER WEEK VOOR U KLAAR!

Woud Verhuur BV
Aannemersmaterieel

Woud Wormer BV
Funderingstechniek

- rijplaten (kunststof / staal)

- heien en trekken stalen damwanden

- schotten (Azobé / staal)

- realisatie kademuren, beschoeiingen,

- stalen damwand

steigers, dukdalven en waterkeringen

- tijdelijke staalconstructies

- (de)montage stempelconstructies

- balkstaal & buizen

- trekken van heipalen

- (koppelbare) pontons

- tijdelijke brugoplossingen

- bruggen

- waterwerken

Hier kan uw

Industrieweg 63
1525 RD Westknollendam
Tel. 075 - 628 58 53
Fax 075 - 621 91 41
www.woud.nl
info@woud.nl

ADVERTENTIE
komen te staan.
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Goede Voet Maaike

Pedicure / Diabetische / Reumatische voet
Voetreflex therapeute
ik werk vanuit mijn praktijk of bij u aan huis

Openingstijden: di. dag-vrijdag 10-17 uur,
zat. dag 10-16 uur. Dorpsstraat 691,
Noord-Scharwoude. Tel. 06-11180071

Regthuisstraat 9
1724 SK Oudkarspel
Telefoon: 06-55822215
Website: www.goedevoet.nl
E-Mail: maaike@goedevoet.nl
Gediplomeerd lid van ProVoet
Landelijke organisatie voor de Voetverzorger / Pedicure

De
Schakel
De
De Schakel
Schakel

Praktijk Klassieke Homeopathie
Praktijk Klassieke Homeopathie
Praktijk Klassieke Homeopathie

Nicolle Leijen
Nicolle Leijen23
Zwanebloem
Zwanebloem
23
Nicolle
1724
XXLeijen
Oudkarspel
1724
XX Oudkarspel
Zwanebloem
23
1724 XX Oudkarspel

T: 06-54974904
T: 06-54974904
praktijk@deschakel.info
praktijk@deschakel.info
T: 06-54974904
www.deschakel.info
www.deschakel.info
praktijk@deschakel.info
www.deschakel.info

Aangesloten bij de bereopsvereniging NVKH. Consulten van NVKHgeregistreerde
worden door
zorgverzekeraars
geheel
of
Aangesloten bijhomeopaten
de bereopsvereniging
NVKH.
Consulten van
NVKHgedeeltelijk vergoed
via uwworden
aanvullende
verzekering.
geregistreerde
homeopaten
door zorgverzekeraars
geheel of
Aangesloten bij de bereopsvereniging NVKH. Consulten van NVKHgedeeltelijk vergoed via uw aanvullende verzekering.
geregistreerde homeopaten worden door zorgverzekeraars geheel of
gedeeltelijk vergoed via uw aanvullende verzekering.

Interieurbetimmering

Cor Spekken
♦

Biljarten ♦ Darten ♦ Bar ♦ Terras ♦ Kanoverhuur
♦ Partijen en feesten ♦ Hapje & drankje ♦

♦

Voor iedereen
een begrip!
Wij verzorgen ook
catering aan huis

0226 320172
U bent welkom van
dinsdag tot en met zondag
vanaf 10.00 uur

Deze slogan wordt voortgezet door
Gudy en Jeroen. Een tweede
huiskamer met voor ‘elk wat wils’ is
het motto. Het bruine cafe ‘De Knip’
daar is het altijd gezellig. Een hapje
eten, een drankje, biljarten, darten,
kanoverhuur alles is mogelijk.
U kunt in de omgeving prachtig

• handgemaakte keukens
• meubelen en interieurs

starten of eindigen op ons mooie
terras gelegen op het zuiden! En ...
wij serveren de ‘heerlijkste’ saté en
spareribs uit eigen keuken.

Newtonstraat 23
Tel: 072-5347367

Beleef de sfeer, tot in Cafe de Knip

Heerhugowaard
Mobiel 06-53620353

www.corspekken.nl

Dorpsstraat 1013, 1724 RC te Oudkarspel - www.cafedeknip.nl - telefoon 0226 320172
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Een bloemetje voor…..
Tineke Wiersma
Wat een leuke verrassing viel
mij te beurt. Een prachtige bos
rozen en tulpen werd me
aangeboden omdat ik al heel
lang het clubblad rondbreng.
Dat doe ik met veel plezier, je
moet toch met zijn allen de club
draaiende houden. Zo'n krantje
rondbrengen, hooguit 6 keer
per jaar kost niet zo veel
moeite, alhoewel ik sinds vorig
jaar niet zo'n grote stapel meer
heb. De Spoorstraat, toch al
gauw dik 20 krantjes heb ik aan
iemand anders overgedragen.
Nu doe ik alleen nog de
Laanweg en de Provincialeweg
in Oudkarspel.
Sinds de oprichting van de club
zijn wij als gezin betrokken bij
het wel en wee van T.V. TULP.
In de kantine van De Waard
heb ik me aangemeld als lid, samen met Rienk en Arjen. Volgens mij kwam Sietse er
een jaar later bij en nog weer later onze jongste, Marijke.
Ik heb me altijd heel erg thuis gevoeld bij onze tennisclub. We hebben met veel
activiteiten meegedaan, zoals echtparentoernooi, junior-seniortoernooi,
openingstoernooi en eigenlijk wel alle clubkampioenschappen. Natuurlijk horen daar
ook tegenprestaties bij, zoals een aantal jaren lid zijn van de wedstrijdcommissie, de
krantjes, de competitie van jouw kinderen begeleiden, rijden en niet te vergeten de
borden die Sietse al jaren voor de clubkampioenen maakt.
Sietse en ik spelen allebei competitie en dat doen we al heel lang met hetzelfde team.
Sietse speelt met Winfried, Rob, Simon, Henk en Louis. Ik speel met Suzanne, Els,
Mariet, Monique, en Corry. Helaas heeft Thea dit jaar afgehaakt, vanwege haar werk.
Ook dit jaar gaan we er weer leuke wedstrijden van maken. We zijn beide al jaren
winterlid en dus trotseren we regen en kou om ons geliefde spelletje te spelen. Wij
hebben een hechte groep tennismensen om ons heen, waar we heel blij mee zijn. Met
de vrouwengroep op het kunstgras: Ria, Jeannet, Thea, Mariet en Els organiseren we al
8 jaar een midwinteretentje, waarbij we bij een van ons thuis gaan eten. Elk jaar maakt
iemand een amuse, voor-, hoofd-, of nagerecht en verzorgt iemand de wijn. We
genieten daar alle zes enorm van en hopen dit nog jaren te kunnen doen. Zo zie je
maar, we maken het ook buiten de tennisbaan gezellig.
Ik hoop dat de Tulp nog vele jaren bestaat en dat wij er nog veel fijne uren zullen
doorbrengen.
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Bespaar
duizenden
euro’s op
je hypotheek.

r betaald bij
Na 20 jaar heb je dit méé
kel:
t.o.v. een hypotheekwin

een bank

ABN Amro € 11.8 07,€ 13.842,ING
Rabobank € 16.722,
SNS bank € 19.580,-

00,- NHG,
ïteitenhypotheek € 300.0
jaar, vrouw 33 jaar. Annu
.
Op basis van: man 35
Peildatum 1 juni 2013
evaste periode 20 jaar.
Rent
00,-.
150.0
€
ag
verzekerd bedr

Volgens onafhankelijk onderzoek is een hypotheek
via De Hypotheker al snel voordeliger dan bij de bank.

Er is meer mogelijk dan je denkt!
Kijk op hypotheker.nl

Maak nu een afspraak

Ook voor jou zoeken we de optimale hypotheek. Onafhankelijk en transp

Heerhugowaard Stationsplein 75 (072) 571 72 22
573a,
1723
Noord-Scharwoude,
Voorbeeldstad Dorpsstraat
2 Voorbeeldadres
2 (000)
123HB
45 67
Voorbeeldstad 3 Voorbeeldadres 3 (000) 123 45 67

(0226) 34 48 44

Ook voor jou zoeken we, volstrekt onafhankelijk, de optimale financiële oplossing. En alles is goed geregeld.
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Cor Schuit
Werfstraat 7
1723 MH Noord-Scharwoude
Telefoon 0226-345612
Telefax 0226-345885
Mobiel 06-53126032
e-mail: cor.schuit@hetnet.nl
AANNEMERSBEDRIJF

C.J. ENTIUS BV

De Wuyver 10
1723 LJ Noord-Scharwoude
Tel. 0226 - 313084
Fax. 0226 - 317381

www.bouwbedrijfentius.nl

de vereniging van bouw- en infrabedrijven

12

ONDERHOUD
RENOVATIE
NIEUWBOUW
VERBOUW
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Nog niet gelukt om de nodige kilo’s kwijt te raken?
Bereik uw ideale gewicht door lekker en gezond
te eten!
U krijgt de juiste begeleiding om gezond en bewust te leren
eten. Geen dieetlijsten en shakes, maar werken aan het
maken van bewuste keuzes waar u zich fitter door gaat
voelen en de overtollige kilo’s mee kwijt kunt raken.

Maak vandaag nog een afspraak voor
een gratis kennismakingsgesprek!
Tel: 06-20377473
Natascha Wieten, Voedingscoach
Voorburggracht 437 Oudkarspel

www.nataschawietenvoedingscoach.nl
nataschawietenvoedingscoach@hotmail.com

Betrouwbaar
Persoonlijk
Servicegericht
Toegankelijk

www.actusnotarissen.nl
Alkmaar 072 - 502 44 55 Amsterdam 020 - 577 75 55 Heerhugowaard 072 - 571 80 16 Hoorn 0229 - 21 11 21
Purmerend 0299 - 41 19 11 Zaandijk 075 - 647 05 70 Zuid-Scharwoude 0226 - 31 50 41

Uw kapper voor het hele gezin!
Overdag en ‘s avonds

Knippen kinderen

€

Knippen heren

€ 11,50

8,50

Knippen dames

€ 13,50

Kleuren v.a.

€ 27,50

Permanent v.a.

€ 35,00

U kunt bij Haar Enzo ook terecht voor:
Workshops haarvlechten
Cursussen knippen voor thuis
Valeriaan 8 - Oudkarspel - 0226 722126
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advertentie Marja Rootjes kopie.pdf

Laat je tuin verzorgen door De Hondsdraf Hoveniers en verwen jezelf

van ontwerp tot aanleg en

11:47:01

U WILT EEN MOOIE HUID?

renovatie tot onderhoud

Leg uw huidverzorging in ervaren handen.

van tuinen tot sierbestrating

Huidverbetering door
behandeling en

Particulier

Vraagt uw tuin meer aandacht van u dan u uw tuin
kunt geven, heeft u af en toe hulp nodig of wilt u uw
tuin eens van een nieuw jasje voorzien? Juist dan is
De Hondsdraf Hoveniers hét adres!
C

Op basis van uw wensen voorzien wij uw tuin
van de verzorging die uw tuin nodig heeft.
Periodiek of eenmalig, klein onderhoud of grote
renovatie; wij leveren u de professionele
dienstverlening die u mag verwachten.

20-02-2009

M

verzorging
met de
Lady Esther cosmetica.

Y

CM

MY

Voor periodiek maandelijks onderhoud hebben wij voor u:
CY
- Onderhoud op contractbasis
CMY
- Alle werkzaamheden vooraf duidelijk
omschreven
K
- Vaste prijs per jaar

Schoonheidssalon Marja
Hondsdraf 7
1724 TE OUDKARSPEL
Tel. 0226-320417

www.dehondsdraf.nl

D M B

Dennis Mul Buitenwerken
Rozenstraat 23
1723 XP Noord-Scharwoude
0226-343104 of 06-40261009

tuinaanleg • bestrating • tuinonderhoud

Dorpsstraat 598
1723 HJ Noord-Scharwoude
Tel. 0226-317606
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Willem de Zwijgerstraat 14 - Noord-Scharwoude
Telefoon 0226 - 314574

LAUS KLAVER
Keurslager

STUDIEBEGELEIDING

Voor al uw vers vlees en vleeswaren naar de slager die zelf slacht
en zijn eigen worst en vleeswaren maakt.
Wij zijn gespecialiseerd in het maken van:
• ABRAHAMS
• GOURMETSCHOTELS
Kwaliteit
is onze
• BARBECUESCHOTELS
• FONDUESCHOTELS

Noord-Scharwoude

Studiebegeleiding voor leerlingen in alle leeftijden door professionele
leraren uit voortgezet- en basisonderwijs in Broek op Langedijk en
Oudkarspel.
Bijles in alle vakken;
Studiebegeleiding en hulp bij plannen en leren;
Examen- en citotraining;
Hulp bij dyslexie en dyscalculie;
Begeleiding van l.l. met autisme e.d.;
Begeleiding v l.l. in het basisonderwijs;

en service
kracht!

Van 1 tot 500 personen
Dorpsstraat 550

Dorpsstraat 565 - Noord Scharwoude
Tel. 0226-316763
www.yvonsbodyfashion.nl

Tel. 0226 - 313076

Tel: 0642183993
E-mail: info.studiecentraal.nl
Website: www.studiecentraal.nl

Dorpsstraat 714, 1724 NR Oudkarspel - tel. 0226-314218
Openingstijden Oudkarspel:
Maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 18.00 uur en
zaterdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur.
Voorburggracht 204a, 1722 GV Zuid-Scharwoude - tel. 0226-314218
Openingstijden Zuid-Scharwoude:
Maandag vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur en
zaterdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur.

www.spaansenbloemen.info
bestellen@spaansenbloemen.info
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Haagwinde 13
1724 TA Oudkarspel

www.studiecentraaal.nl
info@studiecentraal.nl
0642183993

Tombola

Het tennisseizoen is nu toch echt begonnen en daarom
extra aandacht voor de tombola’s.
Iedere woensdagochtend vanaf 9.30 uur en
donderdagavond vanaf 19 uur is er tombola. Hier kunt u
komen tennissen zonder speelpartner. De clubpasjes
worden geschud en hiermee worden elk half uur nieuwe
indelingen gemaakt. Ideaal om andere leden te leren
kennen en een gezellige tennisochtend en/of-avond te
hebben.

Welkom nieuwe leden

Marchien Bakker, Katja Berkhout, Tom Bok, Nardy van Bunderen,
Diana Drenth, Ali Forouzandeh, Bertie van Geebergen, Liesbeth de
Groot, Lia Groot, Valence de Haas, Tineke Hoeboer, Patrick Kuipers,
Robert de Lange, Jaleesa van Lieshout, Diana Ligthart, Silke Nahar,
Nikki Talman, Mike de Wit en Jasper Zwart.

Er is nog ruimte om te lessen!

Speciaal voor de tennisliefhebbers die wat later uit hun
tenniswinterslaap zijn gekomen even dit bericht. Er zijn nog
enige uren beschikbaar om te lessen.
Je kunt je zowel individueel als met een groepje opgeven.
Geef je snel op via:
http://www.tvtulp.nl/index.php/informatie-training/inschrijvensenioren-2014
Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.
Met een sportieve groet, Hans en Bastiaan

Fietsen verboden
Graag willen wij u er op
attenderen dat fietsen op het park
verboden en gevaarlijk is. Graag
met de fiets via de hoofdpoort bij
de kantine het park betreden.
Dank u!

Bastiaan 10 jaar trainer bij TV Tulp!!
Felicitaties en een heerlijk Italiaans
lekkernijenpakket van het bestuur.
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Brood- en
Banketbakkerij
annex Tearoom

J. JONKER
Dorpsstraat 784
Dorpsstraat 617
Oudkarspel
Noord-Scharwoude
Telefoon 312494
Telefoon 318010
www.bakkerijjonker.nl
APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring

Wist u....... dat wij ook mee doen met
de

50 plusvoordeelpas ???

* vraag naar de voorwaarden.

GARAGE MARCO SCHUYT
DE MOSSEL 4,
1723 HZ NOORD-SCHARWOUDE
TEL. 0226 - 453558,
MOBIEL: 06 - 51164241

Kijk voor onze actuele voorraad op

www.marcoschuyt.nl

APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring
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Kees en Anita Hink

Kees en Anita Hink

Verhuur van :

Verhuur van:

Biertappen,tafeltaps, statafels, stoelen, krukken,
Biertappen, tafeltaps,
terrasverwarming,
tenten, statafels, stoelen,
glaswerk
enz. terrasverwarming, tenten,
krukken,
Kijk op de Site.

glaswerk enz.

Spoorstraat 84Kijk op de
1723 NE Noord-Scharwoude.

site.

Spoorstraat 84
1723 NE Noord-Scharwoude

FYSIOTHERAPIE

SPORT

ALGEMENE FYSIOTHERAPIE
MANUELE THERAPIE
OEDEEM THERAPIE
SCHOUDERKLACHTEN
REVALIDATIE (SPORT) BLESSURES
LAGE RUG EN BEKKEN KLACHTEN
FYSIOTHERAPIE BIJ ONCOLOGIE
RUGSTABILITEITS CURSUS
 KINESIO-TAPING TECHNIEK O.A. TENNIS ELLEBOGEN,









RUG, NEK, SCHOUDER, HAMSTRING, ACHILLES PEES ETC.
STE

1

KEER TAPEN ALTIJD GRATIS
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CARDIO FIT LESSEN (GROEP MAX 10 PERS.)
INDIVIDUEEL FITNESS TRAINING
SPORTIEF AFSLANKEN
MEDIFIT
SPORTONDERSTEUNING
CONDITIETRAININGEN (GROEP OP AFSPRAAK OP
LOKATIE)
 SPORTMASSAGE
 ATDS-GEZONDHEID FIT-TEST







 BEL VOOR EEN AFSPRAAK 06-22105941

27

28

