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KNIPKORTINGEN

Editie november is geldig tot 1 december 2011
Op 1 december verschijnt editie december samen met editie januari 2012

GRATIS
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November 3e jaargang nr. 16   

Leg de schaar 
maar klaar 
en... knip je GELD!

CrossPoint Cafetaria 
  & Party Restaurant

Symfonie Kerkstraat 13
 1441 BL Purmerend 0633 690 331 

www.zaaltjepurmerend.nl

ZAALTJE PURMEREND 
zie onze advertentie op DEZE PAGINA

Alstublieft, uw eigen BonnenCourant !
      

      Indien u zich aanmeldt, 
staat hier volgende keer

      uw naam met adres, postcode
en woonplaats

De bon is geldig van woensdag t/m vrijdag

Weidelandpad 3-1448 MB-Purmerend-T: 0299-660760

www.debo� ert.nl

Het leukste restaurant van Purmerend!

Wilt u de krant GRATIS blijven ontvangen?
 

U heeft nog 2 maanden om u aan te melden op
 

www.bonnencourant.nl

TALENT    TALENTEN    TALENTO

Johannes 14:6
 
6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
 

www.detalenten.eu     www.bonnencourant.nl

KNIPKORTINGEN
DOUBLEEDITION !! 

Arrangement: 
€ 10,= per persoon
 

Onbeperkt koffie, thee en alle soorten frisdrank. 
Zelf alcoholische dranken zoals bijvoorbeeld 
bier, wijn en gedistilleerd meenemen. Zelf eten 
en hapjes meenemen met vrij gebruik van keu-
ken en apparatuur Inclusief barbediening

Opties zoals eten en hapjes op aanvraag.
Prijs op basis van 55 personen voor 4 uur, 
Minder personen of minder uren ? 
Vraag naar onze prijslijst

Deze zeer aantrekkelijke locatie is gelegen in 
het centrum van Purmerend bij theater de Pur-
maryn en op 50 meter van trouwlocatie Stadhuis 
Kaasmarkt Purmerend. Uitermate geschikt voor 
het vieren van uw verjaardag of de verjaardag 
van uw kind, het vieren van de geboorte van uw 
kind, het geven van een (bruilofts)feest, receptie 
of het houden van een (zakelijke) vergadering.

- geen rommel thuis
- niet zelf sjouwen met frisdrank
- gezellig uit
- voor de laagste prijs
 

ZAALTJE PURMEREND voor FEEST OF BRUILOFT
 

CrossPoint Cafetaria 
  & Party Restaurant

CrossPoint Cafetaria & Party Restaurant

bel nu voor uw reservering 0633 690 331 bezoekadres Kerkstraat 13 1441 BL Purmerend op afspraak www.zaaltjepurmerend.nl

op 50 meter van 

trouwlocatie Stadhuis 

Kaasmarkt Purmerend

✃ ✃
• • • TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE • • •

computer servicebeurt
van � 49,95 nu voor � 35,-

info@fast2design.nl  •  www.computeropschonen.nl  •  aktie is geldig t/m 30-11-2009

Heeft uw computer problemen?
Wij bieden u een OPTIMALE SERVICEBEURT

• Scannen van de harde schijf  • Schoonmaken en schoonspuiten onderdelen
• SPAM en Virussen verwijderen  • Testen van beschikbare poorten en hardware
• Schijfruimte creëren • Beschikbare updates voor hard- en software installeren
• Defragmentatie • Overige voorkomende werkzaamheden

Rots IDB Vastgoed 
wenst Remco en Lonneke
heel veel succes met hun nieuwe zaak 
per 1 maart 2010!

BBon Bon Businessusiness Kortingsbonnen

De Lamelexpert:  Postbus 249, 1440 AE  Purmerend   0633 690 331

Uw deskundig adviseur voor optimale daglichtregeling

De Lamelexpert:  Postbus 249, 1440 AE  Purmerend   0633 690 331

Uw deskundig adviseur voor optimale daglichtregeling
IN NIEUWSTAAT 
Zeer mooie BMW 650F DAKAR 
Bouwjaar: 2005 
KM stand: slechts 11.000 km 

Oorspronkelijke vraagprijs � 6.750,- 
Nieuwe vraagprijs � 6.250,-

Bel + 31 633 690 331

Auto, motor, caravan of huis verkopen?

Plaats hier uw advertentie
Zend voor meer informatie uw e-mail naar

info@debonnekrant.eu

Bowling Centrum Purmerend  

Purmersteenweg 13B   1441 DK   Purmerend   0299 432 577

Super

stunt!!

Zwaagdijk 231
1684 NH  Zwaagdijk

T 0229 850258 / M 06 51296774  info@wordtvervolgd.com

Zwaagdijk 231
1684 NH  Zwaagdijk

T 0229 850258 / M 06 51296774  info@wordtvervolgd.com

Laat uw eigen kaart
ontwerpen

uitnodigings-, trouw- of geboortekaarten

Div. soorten papier,
oa. wit / creme, linnenpersing / structuur.

z.o.z. voor onze aanbiedingen

Voor reserveringen 0624 299 099
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