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Kees en Anita Hink
Verhuur van:
Biertappen, tafeltaps, statafels, stoelen,
krukken, terrasverwarming, tenten,
glaswerk enz.
Kijk op de site.

Spoorstraat 84
1723 NE Noord-Scharwoude

Fysiotherapie Muda
Sportblessure, revalidatie na een
operatie, trainen gedurende en na
de chemokuren, stuitpijn,
schouderbeperkingen, een rug die
stijf en pijnlijk blijft, etc.?
Daar hebben onze therapeuten de
passende behandeling voor.

www.fysiotherapiemuda.nl
Like ons op facebook Fysiotherapie Muda

2

3

Casper Dierenspeciaalzaak

Bij ons kunt
u terecht voor 3
halsbanden en tuigen van nylon en leer
Handelskade
voor de1723
kleinsteMX
tot deNoord-Scharwoude
grootste honden. Ook voor mooie & stevige
manden en kussens bent u bij ons aan het juiste adres.

0226-318614

www.casperdierenwinkel.nl
Voor hondenjasjes
& truitjes hoeft u niet verder te zoeken, ook
hiervanwww.facebook.com/
hebben we een ruim assortiment voor alle maten honden.
Van simpel regenjasje tot mooie warme winterjas!
dierenspeciaalzaakcasper

Bij ons kunt u terecht voor halsbanden en tuigen van nylon en
leer voor de kleinste tot de grootste honden. Ook voor mooie &
stevige manden en kussens bent u bij ons aan het juiste adres.
Voor hondenjasjes & truitjes hoeft u niet verder te zoeken, ook
hiervan hebben we een ruim assortiment voor alle maten honden.
Van simpel regenjasje tot mooie warme winterjas!
Maar ook voor de alledaagse boodschappen voor uw huisdier
hebben wij een ruim assortiment. Denk hierbij aan kattenbakvulling, kluiven & snacks, speeltjes en voeding (brokken, blik &
diepvries). Ook hebben we altijd zaagsel, hooi & stro ruim op
voorraad. Wij heten u graag welkom in onze winkel!

Maar ook voor de alledaagse boodschappen voor uw huisdier hebben wij een ruim assortiment. Denk hierbij aan kattenbakvulling,
kluiven & snacks, speeltjes en voeding (brokken, blik & diepvries). Ook hebben we altijd zaagsel, hooi & stro ruim op voorraad.

Wij heten u graag welkom in onze winkel:
Casper Dierenspeciaalzaak
Handelskade 3
1723 MX Noord-Scharwoude
0226-318614
www.casperdierenwinkel.nl
www.facebook.com/dierenspeciaalzaakcasper

www.bakkerijjonker.nl
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Laat je tuin verzorgen door De Hondsdraf Hoveniers en verwen jezelf

U WILT EEN MOOIE HUID?
van ontwerp tot aanleg en

renovatie tot onderhoud

van tuinen tot sierbestrating

Leg uw huidverzorging in ervaren handen.
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!

verzorging
met de
Lady Esther cosmetica.

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

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

www.dehondsdraf.nl

Autoservice Bakker,
al 25 jaar uw vertrouwde adres voor uw auto
Autoservice - Autoverkoop - Autolease
Oostelijke Randweg 4
Noord-Scharwoude
Tel. 0226-312891

Dorpsstraat 598
1723 HJ Noord-Scharwoude
Tel. 0226-317606

Dorpsstraat 19 Broek op Langedijk Tel. 0226-75 29 27
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Goede Voet Maaike
Pedicure / Diabetische / Reumatische voet
Voetreflex therapeute
ik werk vanuit mijn praktijk of bij u aan huis

Openingstijden: dinsdag-vrijdag 10-17 uur,
zaterdag 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

Als je de essentie kent, heb je de klacht niet meer nodig
Nicolle Leijen
Zwanebloem 23
1724 XX Oudkarspel

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

Aangesloten bij de beroepsvereniging NVKH. Consulten van
NVKH-geregistreerde homeopaten worden door zorgverzekeraars
geheel of gedeeltelijk vergoed via uw aanvullende verzekering.

Interieurbetimmering

Cor Spekken

• handgemaakte keukens
• meubelen en interieurs
Newtonstraat 23
Tel: 072-5347367

Heerhugowaard
Mobiel 06-53620353

www.corspekken.nl
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LUNCHROOM CAFETARIA

’t Bunkertje
Snacks - Lunch - Diner

Welkom bij

&

Lisa Aeron
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

Edwin Ooijevaar
Looptrainer

06 - 10 500 653
info@loopschoolstapvoorstap.nl
www.loopschoolstapvoorstap.nl
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DE ADVERTEERDER ONDER DE LOEP
RESTAURANT BABYLON

Ontdek het échte Babylon gevoel
Wanneer je het pand van Babylon in Heerhugowaard binnenstapt voel je direct de gezellige, ongedwongen sfeer
die Babylon zo uniek maakt. De moderne uitstraling van het restaurant met de open keuken en de grote bar met
comfortabele stoelen, de gastvrije bediening en natuurlijk de uitgebreide kaart met de heerlijkste seizoensgerechten. Het zijn dé ingrediënten die er voor zorgen dat klanten terug blijven komen.
Tot in de puntjes
Of het nu gaat om een snelle zakenlunch of een compleet verzorgd vergaderarrangement, inclusief hotelovernachting. Een uitgebreide high tea met vriendinnen op onze zonnige terras of een compleet trouwfeest dat tot in de
puntjes is verzorgd. Een heerlijk ontbijt terwijl je ontspannen je krant leest of een familie diner, gewoon omdat je
wilt genieten van een heerlijke maaltijd in een fijne ambiance. Wij zorgen ervoor dat je het échte Babylon gevoel
ervaart.
Vergaderarrangementen op maat
Bent u op zoek naar een geschikte vergaderlocatie met een ruime parkeergelegenheid? De mogelijkheden bij Babylon zullen u verrassen. Babylon beschikt naast het restaurant over een zaal met gezellige bar, dakterras en balkon die
zowel overdag als ‘s avonds gebruikt kunnen worden. Hier kunt u in alle rust brainstormen, overleggen en evalueren.
Ook stellen wij vergaderarrangementen op maat samen. Zo kunnen de aankleding en de zaalindeling aan uw wensen worden aangepast. Wij denken met u mee en verrassen u graag.
Trouwen in de Toren van Babylon
Trouwplannen? Op de mooiste dag van jullie leven willen jullie maar één ding: GENIETEN. Dit kan bij Babylon Heerhugowaard in de unieke Toren van Babylon. Op deze intieme trouwlocatie genieten jullie samen met jullie gasten
van de bijzonder sfeervolle ambiance (in de Toren van Babylon en bij een zonnige dag op het dakterras), een feestelijke receptie met verrukkelijke bruidstaart, een uitgebreid diner met goede wijnen, gastvrije bediening en een
swingend feest tot in de late uurtjes. Na afloop is het comfortabel overnachten in de bruidssuite van het hotel om
de volgende ochtend tijdens een uitgebreid ontbijt terug te kijken op een onvergetelijke dag.
Enthousiast geworden? Wij zien u graag aan de Pannekeetweg 20 in Heerhugowaard. Neem ook eens een
kijkje op www.babylonswereld.nl of volg ons op facebook!

Willem de Zwijgerstraat 14 - Noord-Scharwoude
Telefoon 0226 - 314574

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

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

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

Noord-Scharwoude

Studiebegeleiding voor leerlingen in alle leeftijden door professionele
leraren uit voortgezet- en basisonderwijs in Broek op Langedijk en
Oudkarspel.

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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Get the Picture voor:

Fotografie
Huwelijk
Producten
Kinderfeestje
Zwangerschap
Studio Fotoshoot


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

Adres Studio:
Dorpsstraat 726 | Oudkarspel
1e verd. Kaijer Colors@Home
06.20553257
ilona@getthepicture.nu

WOUD
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

Posters
Brochures
Advertenties
Geboortekaartjes

www.getthepicture.nu

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

Vormgeving

Industrieweg 63
1525 RD Westknollendam
Tel. 075 - 628 58 53
Fax 075 - 621 91 41
www.woud.nl
info@woud.nl
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De Kleine Ark
Voorburggracht 449
1724 RH Oudkarspel

Voorjaarsmarkt De Kleine Ark
Zaterdag 28 mei 2016
11.00 - 16.00 uur
Een markt met allerlei zelfgemaakte spullen van:
keramiek, gevilt wol, papier-maché, groente van eigen land.
Teveel om op te noemen! Voor elk wat wils!
In onze catering kunt u genieten van onze zelf gemaakte
appeltaartjes en cake
Voor de kinderen is er ook weer genoeg te doen:
springkussen, schminken, cake met limonade, rad van fortuin!
Tot dan!!
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Zil’s Kitchen
Uw adres voor:
Kooklessen
Kookworkshops
Catering
Kok aan huis
Gediplomeerd voedingsadviseur
Daarnaast kunt u bij mij terecht voor verschillende
soorten producten en ingrediënten die in de keuken
van Zil’s Kitchen worden gebruikt zoals olijfolie van
de tap en zelfgemaakte crèmeux de balsamico.

Nieuwsgierig geworden?
Bel dan eens vrijblijvend met Zilla,
telefoon 06-53431973, of neem eens
een kijkje op www.zilskitchen.nl

Uitbundig koken is Uitbundig het Leven vieren!
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