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Laat je tuin verzorgen door De Hondsdraf Hoveniers en verwen jezelf

van ontwerp tot aanleg en

renovatie tot onderhoud

van tuinen tot sierbestrating

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!
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

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

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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Beste Tulp-leden;
De afgelopen maanden is het bestuur elke 3 weken bij elkaar gekomen. Dit omdat we tot
een goed besluit willen komen, zoals de interieur-aanpak in de kantine die we eind van dit
seizoen gaan realiseren. Wel is de bar al vernieuwd, ook is er een koelcel bij gemaakt omdat
de biertap weggehaald is en er veel meer koelcapaciteit nodig is voor drankjes tijdens de
drukke toernooien. Ook de buitenkant van het clubhuis wordt eind van het seizoen
veranderd.
We zijn nu bezig met de organisatie om tijdens Open Tulp de bankjes op het park te veilen
zodat je naam op een bankje kan komen te staan! Als jullie dit lezen is de Open Tulp bezig;
kom gezellig ook even kijken bij de banen; er worden weer hele mooie partijen gespeeld van
niveau 3 tot 8.
Het openingstoernooi op een 1 april was geen grap, het was mooi weer, een hele succesvolle
dag.
Op 6 april startte de Voorjaarscompetitie en van 3 t/m 11 juni was de week van (G)Ouden
Tulp. Het was een groot succes! Dan zie je echt hoe mooi er met elkaar samengewerkt wordt
door commissies, groundsmen, kantine en vele vrijwilligers.
Nieuw dit jaar is de Clubladder; alle leden kunnen meedoen; je kunt elkaar uitdagen; je
speelt één keer in de 2 weken tegen een andere speler. Zo leer je ook andere clubleden
kennen en zie je erg veel leuke wedstrijden ontstaan.
Ook het Junior Senior-toernooi was een groot succes met veel deelnemers en mooi weer.
8-16 juli staat de Clubkampioenschappen Mix op de kalender; schijf je in; ook voor de enkel
en dubbel die op de kalender staan! Dit is belangrijk om mee te doen wie weet ben jij de
sterkste van de club, ook Bastiaan zal je zeker aansporen om mee te doen.
Op 23 juni a.s. hebben wij een sponsormiddag; daarbij zijn alle sponsoren van de club
uitgenodigd; een leuke verzorgde middag en voor de niet-tennissers geeft onze trainer een
clinic; zo raken ook onze sponsoren betrokken bij onze mooi club.
Voorzitter Rick Muileboom
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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

Bij een droomkavel hoort een droomhuis!
Wij bouwen uw droomhuis al vanaf 135.000,- incl. BTW

Vraag de gratis uitgebreide brochure aan of
maak een vrijblijvende afspraak en laat u
deskundig voorlichten en adviseren uit een
ruime keuze van woningen.
Bouwbedrijf Theo Kruijer
Kokkel 2A - 1723 HX Noord-Scharwoude - T: 0226-316046
www.theokruijer.nl - info@theokruijer.nl

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

Vormgeving

Posters
Brochures
Advertenties
Geboortekaartjes

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

Verzekeringen - Hypotheken - Financieel Advies

Al meer dan 25 jaar betrokken,
onafhankelijk en deskundig.

www.bbassurantieservice.nl

0226-315092
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Dorpsstraat 565 - Noord Scharwoude
Tel. 0226-316763
www.yvonsbodyfashion.nl

STUDIEBEGELEIDING

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;
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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>ŝĂ'ƌŽŽƚŐĂĨĚĞďĂůĂĂŶŵŝũ͕ŶĞĞŚğ͕ĚĂĐŚƚŝŬŐĞůŝũŬ͖ǁĂƚŵŽĞƚŝŬƐĐŚƌŝũǀĞŶ͘
ĞƌƐƚŵĂĂƌĞǀĞŶǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶ͕ŵŝũŶŶĂĂŵŝƐDĂƌŝŽŶ<ůŽĞŬ͕ǀŽŽƌĂƐƚŝĂĂŶΗ<ůŽĞŬŝĞΗ͕ĞŶŝŬŐĂƚŽĐŚ
ƉƌŽďĞƌĞŶŽŵǁĂƚŽƉƉĂƉŝĞƌƚĞǌĞƚƚĞŶ͘

ϱ:ĂĂƌŐĞůĞĚĞŶǁĞƌĚŝŬůŝĚǀĂŶĚĞdƵůƉ͕ŝŬŬŽŽƐǀŽŽƌĚĞdƵůƉŽŵĚĂƚŽŶǌĞĚŽĐŚƚĞƌŚŝĞƌŽŽŬůŝĚǁĂƐ͕ǌŽ
ŚĂĚŝŬŝŶŝĞĚĞƌŐĞǀĂůĂůĠĠŶŝĞŵĂŶĚŽŵƚĞƐƉĞůĞŶ͘
ϭϯ:ĂĂƌůĂŶŐŚĂĚŝŬŶŝĞƚŐĞƚĞŶŶŝƐƚ͘/ŬǁĂƐŝŶĚĞǁŝŶƚĞƌǀŽŽƌŵŝũŶůŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉďŝũĚĞdƵůƉϯƚŽƚϰŬĞĞƌ
ƉĞƌǁĞĞŬŝŶĚĞƐƉŽƌƚƐĐŚŽŽůƚĞǀŝŶĚĞŶŽŵϭϳŬŐŐĞǁŝĐŚƚŬǁŝũƚƚĞƌĂŬĞŶ͕ǁĂƚƚŽĞŶŽŽŬŝƐŐĞůƵŬƚ͘,Ğƚ
ǀŽŽƌũĂĂƌŬǁĂŵĞƌĂĂŶĞŶŝŬǀŽŶĚŚĞƚƚŝũĚǀŽŽƌǁĂƚĂŶĚĞƌƐ͕ůĞŬŬĞƌďƵŝƚĞŶƐƉŽƌƚĞŶůĞĞŬŵŝũĞĞŶŐŽĞĚ
ŝĚĞĞ͕ĚƵƐŚĞƚƚĞŶŶŝƐƌĂĐŬĞƚŬǁĂŵǁĞĞƌƚĞǀŽŽƌƐĐŚŝũŶĞŶŝŬŵĞůĚĞŵŝũĂĂŶďŝũĚĞdƵůƉ͘
ǀĞŶǁĂƚƉƌŝǀĠůĞƐũĞƐďŝũĂƐƚŝĂĂŶĞŶŝŬǁĂƐŬůĂĂƌǀŽŽƌĚĞƐƚĂƌƚ͘
ůƐŶĞůŽŶƚǀŝŶŐŝŬƚŽƚŵŝũŶŐƌŽƚĞǀĞƌďĂǌŝŶŐĞĞŶďĞǀĞƐƚŝŐŝŶŐƐŵĂŝůŝŶŵŝũŶŵĂŝůďŽǆŽŵƚƌĞŶƚĚĞ
ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐǀĂŶŚĞƚdŚĞŵĂƚŽĞƌŶŽŽŝ͘,ĞƚƚŚĞŵĂǁĂƐƚŽĞŶǀŽĞƚďĂů͘/ŬĚĂĐŚƚŚğŝŬŚĞďŵĞĚĂĂƌŶŝĞƚ
ǀŽŽƌŽƉŐĞŐĞǀĞŶ͕ŵĂĂƌĚĞĂĂƉŬǁĂŵƐŶĞůƵŝƚĚĞŵŽƵǁ͕ŚĞƚǁĂƐĞĞŶĂĐƚŝĞǀĂŶŵŝũŶŵĂŶ͘
,ŝũǌĞŝ͗ũĞǁŝůƚƚŽĐŚƚĞŶŶŝƐƐĞŶ͕ĚĂŶŵŽĞƚũĞĚĂĂƌĂĂŶŵĞĞĚŽĞŶǁĂŶƚǌŽůĞĞƌũĞŵĞŶƐĞŶŬĞŶŶĞŶ͘
DŝƐƐĐŚŝĞŶŚĞĞĨƚŚŝũŐĞůŝũŬĚĂĐŚƚŝŬ͕ĚƵƐŵĞƚĞĞŶďĞĞƚũĞƐƉĂŶŶŝŶŐŽƉŶĂĂƌŚĞƚdŚĞŵĂƚŽĞƌŶŽŽŝ͘'ĞŬůĞĞĚ
ŝŶŚĞƚŽƌĂŶũĞŐŝŶŐŝŬŚĞĞŶ͕ŶŽƵĚŝĞƐƉĂŶŶŝŶŐǁĂƐŶŝĞƚŶŽĚŝŐŚŽŽƌ͘/ŬŚĞďŚĞƚĞƌǀĂƌĞŶĂůƐĞĞŶǁĂƌŵ
ǁĞůŬŽŵŽƉĚĞĐůƵď͕ĞŶŵŝũŶĞĞƌƐƚĞĐŽŶƚĂĐƚĞŶǁĞƌĚĞŶŐĞůĞŐĚ͘/ŬǁĞƌĚŝŶǀĂůůĞƌŝŶĚĞĚŝŶƐĚĂŐŽĐŚƚĞŶĚ
ŐƌŽĞƉŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĚŽŽƌŝŶŝ͕ĞŶŚĞƚŝŶǀĂůůĞŶďĞƚĞŬĞŶĚĞĂůƐŶĞůŚĞĞůǀĞĞůƐƉĞůĞŶ͘KŽŬďĞŐŽŶŝŬŵĞƚ
ŚĞƚďĞǌŽĞŬĞŶǀĂŶĚĞƚŽŵďŽůĂŽƉǁŽĞŶƐĚĂŐĞŶŽƉĚŽŶĚĞƌĚĂŐĂǀŽŶĚ͕ƐŶĞůůĞĞƌĚĞŝŬǀĞĞůŵĞŶƐĞŶ
ŬĞŶŶĞŶĞŶǀŽŽƌŝŬŚĞƚǁŝƐƚŬŽŶŝŬďŝũŶĂŝĞĚĞƌĞĚĂŐƐƉĞůĞŶ͘

dŽĞƌŶŽŽŝĞŶƐƉĞůĞŶĚĂĂƌǁĂĂŐĚĞŝŬŵŝũŶŽŐŶŝĞƚĂĂŶ͕ŵĂĂƌĂĂŶŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶŵŝũŶĞĞƌƐƚĞƐĞŝǌŽĞŶ
ĚĂĐŚƚŝŬ͕ǌĂůŝŬŵĞĞĚŽĞŶŵĞƚĚĞĐůƵďŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶŵŝǆ͘DĂĂƌŵĞƚǁŝĞĚĂŶ͘͘͘͘͘͘͘:ĞŬĂŶũĞŽŽŬ
ĂůůĞĞŶŝŶƐĐŚƌŝũǀĞŶǁĞƌĚŵŝũŐĞǌĞŐĚ͕ĚĂŶǁŽƌĚƚũĞĂĂŶŝĞŵĂŶĚŐĞŬŽƉƉĞůĚ͘KŽŬĚĂƚǀŽŶĚŝŬǁĞĞƌ
ƐƉĂŶŶĞŶĚŵĂĂƌƚŽĐŚƐĐŚƌĞĞĨŝŬŵŝũĂůůĞĞŶŝŶ͘ŶǁĂƚŐĞďĞƵƌĚĞĞƌ͕ŝŬǁĞƌĚŐĞŬŽƉƉĞůĚĂĂŶĚĞ
ƐƚĞƌƐƉĞůĞƌǀĂŶĚĞĐůƵďDĂƚŚĠtĞǀĞƌĞŶǁĞǁĞƌĚĞŶĐůƵďŬĂŵƉŝŽĞŶ͘EŽŽŝƚǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶĚĂĂƌŽŵĚĞƐƚĞ
ůĞƵŬĞƌǌĞŬĞƌŝŶŵŝũŶƚŽĞŶϱϬĞůĞǀĞŶƐũĂĂƌ͘

ĂƚǁĂƐŵŝũŶĞĞƌƐƚĞũĂĂƌďŝũĚĞdƵůƉĞŶŶƵǌŝũŶǁĞŝŶŵŝĚĚĞůƐϰũĂĂƌǀĞƌĚĞƌ͕ϭũĂĂƌƚũĞďĞŶŝŬĞƌŽŵ
ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐƌĞĚĞŶĞŶƵŝƚŐĞǁĞĞƐƚ͕ŵĂĂƌŚĞƚǀŽĞůƚǀŽŽƌŵŝũĂůƐŽĨŝŬŵŝũŶŚĞůĞůĞǀĞŶĂůůŝĚďĞŶ͕ĞĞŶŐŽĞĚ
ƚĞŬĞŶĚĞŶŬŝŬ͘ŝƚũĂĂƌĚŽĞŝŬǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚŵĞĞŵĞƚĚĞĐŽŵƉĞƚŝƚŝĞŝŶĞĞŶŵŝǆƚĞĂŵ͕ĞŶŝŬŐĞŶŝĞƚĞƌ
ǀŽůŽƉǀĂŶ͘
>ĂĂƚŵŝũŶǀĞƌŚĂĂůĞĞŶŝŶƐƉŝƌĂƚŝĞǌŝũŶǀŽŽƌĂůůĞŶŝĞƵǁĞůĞĚĞŶŽƉŽŶǌĞĐůƵď͕ĚŽĞůĞŬŬĞƌŽǀĞƌĂůĂĂŶŵĞĞ
ĚĂŶǀŽĞůũĞũĞƐŶĞůƚŚƵŝƐďŝũĚĞdƵůƉ͘

DŝũŶůŝũĨƐƉƌĞƵŬ͗ǁĂĐŚƚŶŝĞƚŵĞƚŐĞŶŝĞƚĞŶƚŽƚůĂƚĞƌ͕
 ǁĂŶƚĂůƐůĂƚĞƌĞĞƌĚĞƌŬŽŵƚĚĂŶďĞŶũĞƚĞůĂĂƚ͊

ĂĂƌŽŵůĞŬŬĞƌŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶŵŝũŶŐĞǌŝŶ͕ǀĂŶŬůĞŝŶĞĞŶŐƌŽƚĞĚŝŶŐĞŶ͘
sĂŶƚĞŶŶŝƐ͕ĨŝƚŶĞƐƐ͕ŐŽůĨ͕ŬƵŶƐƚƐĐŚŝůĚĞƌĞŶ͕ĨŝĞƚƐĞŶ͕ƐŬŝģŶ͕ǁĂŶĚĞůĞŶ;ďŝũ
ǀŽŽƌŬĞƵƌŽƉŚĞƚƐƚƌĂŶĚͿ͕ǀĂƌĞŶŵĞƚĚĞƐůŽĞƉŽĨŚĞĞƌůŝũŬĞĞŶŵƵƐĞƵŵ
ďĞǌŽĞŬĞŶ͘KŽŬŬĂŶŝŬŽŶƚǌĞƚƚĞŶĚŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶĞĞŶŐŽĞĚďŽĞŬ͕ůŝĞĨƐƚ
ǁĂĂƌŐĞďĞƵƌĚĞǀĞƌŚĂůĞŶ͘ŶŝŬǀŝŶĚŚĞƚŚĞĞƌůŝũŬŽŵǀĂŶŝĞƚƐŽƵĚƐŝĞƚƐ
ŶŝĞƵǁƐƚĞŵĂŬĞŶ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŽƵĚĞŵĞƵďĞůƚũĞƐŽƉŬŶĂƉƉĞŶŽĨŚĞƚ
DĞƚŵŝũŶŬŝĚƐ
ƌĞŶŽǀĞƌĞŶǀĂŶĚĞƚƵŝŶ͘
ŶǌŽǀŽĞůŝŬŵŝũĞĞŶƌŝũŬŵĞŶƐŵĞƚŵŝũŶŐĞǌŝŶĞŶĂůůĞĚŝŶŐĞŶĚŝĞŝŬĚŽĞ͘

tĞůŶƵƚŝũĚŽŵĚĞďĂůĚŽŽƌƚĞŐĞǀĞŶĂĂŶ:ĂƐƉĞƌǁĂƌƚŵĞƚǁŝĞŝŬŚĞƚĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂĂƌĐůƵďŬĂŵƉŝŽĞŶ
ǁĞƌĚ͘dŽŝƚŽŝ:ĂƐƉĞƌ͊
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Geslaagd (G)ouden Tulp veteranen tennistoernooi 2017
Ook nu is er weer een geslaagd veteranen toernooi gespeeld bij onze TV TULP. Dit jaar zijn er
weer vele sportieve wedstrijden gespeeld in poulesverband en werden er dit jaar ook
gespeeld met halve finales. Het toernooi werd mede mogelijk gemaakt door onze
hoofdsponsor KaijerColors@home.
Er werd gespeeld in de volgende onderdelen: HD; DD; GD alleen voor spelers van 40 jaar en
ouder en in de categorieën 6, 7 en 8.
Ook werd er een verdeling gemaakt naar leeftijd 40+; 50+ en 60+.
Het aantal inschrijvingen was nagenoeg gelijk aan het eerste jaar. De organisatie had wel op
meer inschrijvingen gerekend, mede omdat het toernooi van vorig jaar ook een groot succes
was geweest. Dat het aantal inschrijvingen niet helemaal volgens wens was verlopen kwam
omdat het Pinkersweekend in de toernooiweek viel. Vele mogelijke toernooikandidaten
hebben tijdens ons toernooi gebruik gemaakt van een (korte) vakantieperiode.
Het weer was ook dit jaar ons goed gezind. Op buienradar waren er meldingen die ons niet
vrolijk stemden maar uiteindelijk is dit toch wel behoorlijk meegevallen. De te spelen
wedstrijden konden toch volledig op ons park worden gespeeld.
Ook dit jaar waren er weer vele prijzen te verdienen vanuit de loterij met als hoofdprijs de
IPAD die beschikbaar is gesteld door Elektropartners B.V.
Tijdens het toernooi werden er alle dagen de nodige maaltijden geserveerd. De
eetcommissie van ons toernooi heeft aangegeven dat de gebruikte maaltijden tot vele
genoegen hiervan gebruikt is gemaakt en tot volle tevredenheid. Ook is het aantal
maaltijden dat dit jaar is verstrekt hoger dan het afgelopen jaar. Dit jaar werden er ook de
nodige heerlijke hapjes rondgedeeld en met de nodige variatie en daarop kwamen vele
positieve reacties.
Op de eerste zondag en op de feestavond van vrijdag werd er muzikale omlijsting door Gert
Kruijer verzorgd en hij wist er de (feest)stemming behoorlijk in te brengen.
Al met al kijken we terug op een mooi toernooi met veel sportiviteit.
Namens de (G)ouden Tulp commissie, Cees Biersteker
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Beste service
én persoonlijk
advies
Altijd bij u in de buurt!
En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Gratis parkeren voor de winkel
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communicatie &
persoonlijke ontwikkeling

www.margretswager.nl

5% TULPKORTING
OP AUTOLESSEN
Edwin Ooijevaar
Looptrainer

Vragen of direct aanmelden?
Bel. 06-44974710. Tot snel!
06 - 10 500 653
info@loopschoolstapvoorstap.nl
www.loopschoolstapvoorstap.nl

www.verkeersschoolroad.nl

SMP SportsCare
sponsor van TV Tulp
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Sponsor onder de loep genomen:
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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

Casper Dierenspeciaalzaak

Bij ons kunt u terecht Handelskade
voor halsbanden3en tuigen van nylon en leer
voor deMX
kleinste
tot de grootste honden.
Ook voor
mooie & stevige
1723
Noord-Scharwoude
- Tel.
0226-318614
manden en kussens
bent u bij ons aan het juiste adres.
www.casperdierenwinkel.nl
www.facebook.com/dierenspeciaalzaakcasper
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, 18
kluiven & snacks, speeltjes en voeding (brokken, blik & diep-
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Volg ons op: www.facebook.com/opentulpje

SMP Open Tulpje 2017
FEEST!

3 juli t/m 9 juli
Hoera, wij bestaan dit jaar 15 jaar!
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Categorieën:
Rood: 6 t/m 9 jaar
Oranje: 8 t/m 11 jaar
De wedstrijden voor rood en oranje

Groen: 10 t/m 12 jaar

worden gespeeld op de volgende dagen:

JE en JD t/m 12, t/m 14 en t/m 17

Rood: Woensdagmiddag 5 juli
Oranje: Zaterdagochtend 1 juli

ME en MD t/m 12, t/m 14 en t/m 17
GD t/m 14 en t/m 17

