11 JANUARI 2017 - nummer 616

offset
hoogdruk
fotografie
web-design
multimedia
Postadres:
Bezoekadres:
t
072 506 1201 e info@belleman.nl
Egmonderstraatweg 5
Nieuwe Egmonderstraatweg 6 ontwerpstudio
f
072 506 3974 i www.dorpsgenoten.info 1934 AA Egmond aan den Hoef 1934 PA Egmond aan den Hoef reclamebureau
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AGENDA
Zondag 15 januari
Cabaret - Wapen van Egm-Binnen
Egmond-Binnen

WATERSTANDEN

Grootste en schoonste burcht van Holland

zie verder pagina 2

NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK
Laagwater Hoogwater
11 wo 2:27 10:45 14:47 23:15
12 do 3:19 11:15 15:35
VM
13 vr 1:42 4:07 12:06 16:26
14 za 2:33 4:56 12:49 17:07
15 zo 3:16 5:37 13:35 17:56
16 ma 3:53 6:26 14:36 18:38
17 di 4:15 7:09 15:25 19:25
18 wo 4:30 7:51 16:26 20:16

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN
Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee
Telefoon 072-5064590
06-53696278
www.schildervandegiesen.nl

Kwaliteits- en merkkleding tegen

OPHEFFINGSPRIJZEN!
De Mare
Europaboulevard 322-324
Egmond aan Zee
Voorstraat 114

M.Druiven
Stoffeerderij

Stoffering voor
ieder interieur ...
uw huis
uw bedrijf
uw jacht

Voor een passende uitvaart met
een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’
Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238
www.uitvaartverzorgingduin.nl

Woning VERKOPEN?
Bel de Kruijff onder de makelaars

072-5070818
oed!

g
‘zit’ het
Bij ons

info@kruijffmakelaardij.nl

Lamoraalweg 74, 1934CB Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

BOOM

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers
Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744

GAS - -CV
- WATER
- SANITAIR
- RIOOL
- ZINKDAKWERKEN
GAS
CV
- WATER
- RIOOL
- ZINKen en
DAKWERKEN

Telefoon 5065495 - Mobiel 06-50671232
info@ijssennaggerloodgieters.nl
Prinses Margrietlaan 22 - 1934 EL Egmond aan den Hoef

DORPSGENOTEN
Egmond heeft na 444 jaar haar grootste en schoonste burcht terug. Aanstaande zaterdag 14 januari, gaan voor de eerste keer de deuren open van
het gloednieuwe bezoekerscentrum in het Slotkwartier: Huys Egmont. Vanaf
12:00 uur bent u dan ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen
in het voormalig schooltje en raadhuis tegenover de Slotfundamenten in
Egmond aan den Hoef. Het voormalig Historisch Informatiecentrum is de afgelopen maanden door vrijwilligers van Stichting Historisch Egmond volledig
omgebouwd en ingericht als gezellig bezoekerscentrum. Je kunt er van alles
vinden over de eens zo machtige familie Van Egmond en hun stamslot, het
Slot op den Hoef. Het indrukwekkende kasteel werd geroemd als de grootste
en schoonste burcht van Holland. Zaal 2 is ingericht voor het houden van
lezingen, presentaties en filmvertoningen en deze zaal alléén is al een bezoek
aan Huys Egmont waard: Er is geen andere plek ter wereld, waar u zo’n grote
en mooie weergave van het Slot op den Hoef kunt vinden: Maar liefst 21
vierkante meter kasteel zorgt ervoor dat Egmond na 444 jaar eindelijk haar
grootste en schoonste burcht terug heeft. Huys Egmont is ieder weekend van
14:00u tot 17:00u geopend, maar ook doordeweeks kunt u er regelmatig
terecht. Ziet u de vlaggen buiten hangen? Loop dan gerust even naar binnen
en geniet van de indrukwekkende historie van het Slotkwartier of van een
lekker kopje koffie.
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Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€

Voorstraat 96a • 1931 AN Egmond aan Zee • 072-506 1363

Huys Egmont opent haar deuren

2

9,

-

Pieter Dekker

Een goed verzorgde uitvaart
hoeft niet duur te zijn

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,Vraag gratis uw laatste-wensenmap aan

• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!
• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze
• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking

Voor meer info:

Dag en nacht bereikbaar via

072 - 589 54 53

WWW.UITVAARTDEKKER.NL

Het Wapen van Egmond-Binnen presenteert

Zondag 15 januari

Nagenieten van de kerst
Smidstraat 3, 1931 EX Egmond
aan Zee • tel: 072 8888805

TAPAS IN
EGMOND
Open: Woe t/m zondag vanaf 17.30 uur
Menukaart - kijk op
www.casapaloma.nl

Cabaret
met

Westfriesche
Kees Stet Avond
incl. 3-gangen

Stamppotbuffet

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

Het feest op het plein is weer gevierd het was bijzonder gezellig de glühwein
smaakte weer heerlijk de warme chocolademelk met slagroom werd van
genoten. De kinderen maar ook de volwassenen vonden het heerlijk.

al v.a.

€ 5,50

SeniorWeb
Proeven van lessen en workshops computer, tablet en smartphone. Wilt u ook
meer kunnen doen met uw tablet of computer? Zoals uw foto’s bewerken, uw
computer onderhouden, veilig winkelen op internet, e-mailen, leren WhatsAppen? Kom dan naar de Open Week van SeniorWeb Leercentrum Stichting
Anders Actieven in Egmond aan den Hoef op vrijdag 20 januari van 14:00
tot 17:00 uur. u kunt ‘proeven’ van onze lessen en workshops en uw vragen
voorleggen aan onze geduldige vrijwilligers, zelf ook senioren. Kom dus gerust
langs. of neem contact op met Frans Peeters tel: 072-506 3655, bereikbaar
op andersactievenegmond@gmail.com

Rommelmarkt in wielerstadion
Zondag 15 januari van 10.00-16.00 uur is het Sportpaleis Alkmaar weer
geopend voor de rommelmarkt liefhebbers. De plm. 240 standhouders staan
garant voor een onvoorstelbaar assortiment. De entree bedraagt €.2, 50 p.p.
vanaf 13 jaar. Meer info.: 0620114461, via www.st-re.nl of pdrent@quicknet.nl

JOOOI

per m 3

ten!
Reserveer de laatste kaar
cafe & restaurant

Het Wapen van Egmond-Binnen
Herenweg 59

t. 072 506 16 01

info@hetwapenvanegmond-binnen.nl

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

Bel me Teen!

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

medisch pedicure
Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19
E info@TR-assurantien.nl

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

wekelijkse column van KD de Bocht
Het was een bijzonder zwaar weekend. Weekenden zoals je ze maar eens
per jaar meemaakt en dat is dan altijd het tweede weekend in het nieuwe
jaar in Egmond. Afzien tot op het bot. Alles wat je om je heen ziet, is afzien,
doorzettingsvermogen en mentale weerbaarheid. Pure ellende soms ook.
Mensen waar je de pijn van meevoelt. Bijna met het schuim op je mond en
het snot voor je ogen over de streep komen. De kick die het geeft dat je het
hebt gered. Dat lukt alleen als je je lichaam tot het laatste sprankje energie
wilt leegpersen voor die voldoening van onder de finishlijn doorlopen. Toegejuicht worden door weer die enorme massa’s enthousiaste mensen langs
het parcours, zoals eigenlijk elk jaar, weer of geen weer. Net over de streep
en meteen een microfoon van RTV80 onder je neus. Hoe was het? Heb je erg
moeten afzien? Hoeveelste keer deed je mee? Denk je dat je volgend jaar
weer meedoet? En rustig blijven antwoorden, terwijl je denkt, ik wil Nu naar
huis, lekker douchen en niets meer doen. Dit jaar waren de weersomstandigheden goed, althans de zondag bij het lopen. Wat een verschil met zaterdag
toen moest worden gefietst, onder aanzienlijk minder mooie omstandigheden.
Die koude wind en miezerregen recht in je gezicht op het strand naar Wijk
aan Zee toe zal nog lang in het geheugen gegrift staan. Steeds alert blijven
dat je niet op je muil gaat in het zand door een onverwachte beweging van je
voorganger. En dan de terugweg vanaf Wijk aan Zee. Met snelheden van meer
dan 40 km in het uur. Niet iedereen is profwielrenner tenslotte. Goed dat het
geen uur duurt… Nee, zo’n topsportweekend van Egmond gaat je niet in de
koude kleren zitten. Ik heb diep respect voor al die mensen waar ik het hele
weekend naar heb zitten kijken, liggend op de bank met een bak chips en
drankje voor de tv…K.D. de Bocht- kddebocht@ziggo.nl

Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net
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Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331
www.dubbelblank.nl

Donderdag 12 januari
zijn wij i.v.m.
familieomstandigheden

GESLOTEN
maar voor dringende zaken
kunt u ons bereiken via
06-21890484 of 06-25048851 of info@belleman.nl

DORPSGENOTEN
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Weinig gevoel voor realiteit
notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

Herenweg 162
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl

06 20 100 550

www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef
072-5066171

Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio
Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

Soul-Connection
Soul-Connection
Soul-Connection

Voorstraat 134 Egmond aan Zee

De hele week door Essentrics
en Pilates. No nonsense sfeer,
vriendelijke prijzen, kleine
groepen, voor iedereen
toegangelijk, alle leeftijden met aandacht
voor klachten en blessures!
NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ!!!!!!
www.wilma-pilates.nl
tel:0725066145 of 06-21287899

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket
in de Egmonden!

Met de Luisterkind Methode help ik jou en je
Met
help ik jou en je
kind de
metLuisterkind
vragen en Methode
problemen.
kind met vragen en problemen.

Voor al uw bloem-,
rouw- en trouwstukken
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
Geen
bezoek
aan Methode
een praktijk alleshelp
gaat via ik jou en je
Met de Luisterkind
de mail
info@soul-connection.nl
Lid van de Euroflorist

November actie!

Winterkind met vragen en problemen.
de mail info@soul-connection.nl

Bloembinderij De Duinroos

Christine Dekker
Voorstraat 118 - Egmond aan Zee
Christine Dekker
Alle
www.soul-connection.nl
opruiming!
duinroos@quicknet.nl - 072-8883070
www.soul-connection.nl
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
Winterjassen,
SCHILDERSBEDRIJF
de mail info@soul-connection.nl
TOT
Voorstraat
134 Egmond aan Zee
Bodywarmers
www.yozz-casuals.nl
Christine BEUKERS
Dekker
en
Winterschoenen
Winteropruiming
is begonnen
met Kortingen tot 50%
www.soul-connection.nl
ONDERHOUD

70%
20%
Extra Kerstactie

Korting

In de cadeaumaand December geven

we cadeautjes weg aan onze klanten.

Bij uw aankoop mag u een vakje openen van

Korting

onze advent kerstboom,

achter dit vakje zal een leuk cadeautje zitten.

In tegenstelling tot wat de gemeente Bergen een ieder wil doen geloven, met
medewerking van o.a. de lokale en regionale kranten, is het voornemen om
voetbalvelden aan te leggen langs de Egmonderstraatweg in Egmond aan
den Hoef nog lang geen gelopen race. Door de berichtgeving waarin zelfs de
ommezwaai van de VVD en Gemeentebelangen BES, van voor naar tegen het
plan, niet eens werd genoemd, denken veel bewoners dat die voetbalvelden
er zondermeer komen. De gemeente heeft tenslotte een besluit genomen.
Maar de stelligheid waarmee dit naar buiten wordt gebracht is geheel onjuist.
De bestemmingsplanprocedure moet zelfs nog beginnen en daarbij heeft
iedereen nog volop de gelegenheid zijn bezwaren (zienswijze) naar voren te
brengen. En er zijn heel wat zwaarwegende argumenten die kunnen voorkomen dat er voetbalvelden komen langs de Egmonderstraatweg.
In de eerste plaats is de gemeente er niet in geslaagd om aan te tonen dat
het voetbalcomplex van Zeevogels geen goed alternatief is. Integendeel, ze
hebben aangetoond dat er een complex met 5 velden aangelegd kan worden
en dat dit ook nog eens een paar miljoen goedkoper is. Daarmee kan de gemeente dus niet voldoen aan een van de belangrijkste eisen die de provincie
stelt. In de tweede plaats gaat de gemeente uit van dat er 5 velden nodig
zijn. Als met de 58 teams van de 3 verenigingen van dit seizoen de behoefte
wordt doorberekend dan zou men aan 4 velden genoeg hebben. Bovendien
laten de cijfers van de bevolkingsontwikkeling zien dat het aantal jongeren
in de Egmonden afneemt. Daarmee zal de noodzaak van 5 velden zeker niet
dichterbij komen. Met 4 velden is het voetbalcomplex van Zeevogels al gereed
voor de fusie. In de derde plaats wordt niet voldaan aan de eis van de provincie dat de bollengronden, die verloren gaan, gecompenseerd moeten worden.
Enerzijds omdat de grond ter plaatse van de voetbalvelden van Zeevogels
nooit die kwaliteit zal halen van de bollengrond langs de Egmonderstraatweg.
Anderzijds omdat er bij de bollenboeren totaal geen belangstelling is voor
die grond. Bovendien wil de gemeente de kosten die gepaard gaan met het
geschikt maken van die grond voor bollenteelt terugverdienen met de verkoop
van die grond. Gezien de hoogte van die kosten lijkt dit bij voorbaat een utopie. De totale kosten voor het plan, die al aardig richting de 6 miljoen lopen,
komen neer op een verkapte subsidie van zo’n € 10.000 per voetballer(tje).
Tot nu toe laat de gemeente Bergen weinig gevoel voor de realiteit zien en
is vooral met wensdenken bezig. Cyril Wullems - De werkgroep Geen Ballen
Maar Bollen.

EN NIEUWBOUW

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
in- en verkoop of zoekopdrachten.

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

ap.beukers@quicknet.nl

Huisontruimingen
en bezemschoon
opleveren

Zondag 8 t/m dinsdag 24 januari
GESLOTEN i.v.m. verbouwing

Lamoraalweg 53B
Industrieterrein de Weidjes
1934 CC Egmond aan den Hoef

www.kringlooptol.nl
06 36 33 43 33

AUTORIJSCHOOL

KARE LS
Voor de
zomer nog?
ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

Ervaar de waarde
van uw tuin!

ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

acne, psoriasis, rosasea en eczeem.
diabetische en reumatische voet
Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30 uur

Allergie
Acupunctuur
Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen
Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772
E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl

Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud

Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Duinweg 4 - Telefoon 072-5065077
mail2zensitive@gmail.com

Kinderopvang de poppenKast
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
l
l
l
l
l
l
l

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
Opvang per uur
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Tekenbureau

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

P
De Poppenkast

KINDEROPVANG

Tel. 072 - 507 0200

4

Colofon Dorpsgenoten

De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt op € 12,- per keer ex.
Een keer per maand is dit € 15,-. Los tarief voor één blok is € 18,-.
Voor de voorpagina rekenen wij een toeslag van 50%. Wijzigingen
in vaste advertenties € 3,-. Prijzen zijn ex. BTW. Het aanleveren
van uw advertentie kan via e-mail en fax. Uiteraard kunt u het ook
brengen. Copy t.b.v. redactie kunt u alleen per e-mail aanleveren.
Deadline is maandagmorgen 11.00 uur.

MU ZI e k W e r
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t
k p La a S

De muziekschool voor alle leeftijden,
beginners, gevorderden, klassieke-,
jazz- en popmuziek

Gitaar•Piano•Zang
slagwerk•Keyboard
Blokﬂuit•Viool
06-49704045

http://muziekwerkplaatsegmond.nl

EGMOND ALMANAK
Voor gehele almanak zie www.belleman.nl onder knop “De Egm Almanak”
JANUARI Za 14 Opening Huys Egmont (HIC)
Zo 15 Stiltewandeling v.a. Nachtegalenpad
Do 19 Langwandelen vanaf PostaanZee 13.15
EXPOSITITES Fred Valkering in de Hanswijk t/m februari

SV Prins Hendrik
op het eind buitengewoon gezellig en ook rumoerig.. De Nieuwjaarsborrel
heeft erg goed gesmaakt.. De uitslagen van maandag 2 januari: E-klasse:
Cor Wijker 100. A-klasse: Jaap de Graaf 95; Gerrit Gravemaker 93; Nico Tuls
92. B-klasse: Willem Reemst 91; Jos Pannekeet 90; Jaap Schipper 86. Pistool:
Yvonne Krab 46; Nico Tuls 45; Henk Konijn 40.

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 5 januari: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 61, 46 2.Petra en Bert
Maureau 58, 33 3.Bertus en Gré Eeltink 57, 29 4.Mar en Nico Imming 45, 83
5.Cees Imming en Bert Nienhuis 41, 67 6.Piet en Ditte Greeuw 35, 42

Druk Weekend

Foto's: Sjef Kenniphaas

• Warm gebakken SCHAR
p/st € 2,50

PUUR

± 7 stuks € 5,00

heerlijk
gekruid

op=op

Alleen tegen inlevering van deze bon

2e 250 gr € 1,-

dus 500 gr € 5,-

Kilo 12.50

Kilo  10.00

PEDICURE SALON
Margreth Kool

(gediplomeerd pedicure)
Herenweg 168, Egmond a/d Hoef

06-53192755

www.puur-pedicure.nl

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen
Tel. 072-5071100
06-24522085

Stilte wandelingen 2017
Wat heeft 2016 ons gebracht en wat zal 2017 ons gaan brengen? Roerige
momenten zijn van alle tijden en van alle tijden zijn momenten van stilte.
Sommigen zeggen dat stilte de afwezigheid is van geluid. Ik zeg: “Stilte is
jouw volledige liefdevolle aanwezigheid in alles”. Dat is iets wat je je hele
leven lang kunt beoefenen. Met mijn stiltewandelingen wil ik daar aan
bijdragen. Hierbij de data van de stiltewandelingen in 2017. Zet ze alvast in
je agenda als je erbij wilt zijn. 15 januari, 19 februari, 19 maart, 23 april, 21
mei. Zondag 15 januari 2017 is de eerste wandeling in 2017 we vertrekken
zoals vanouds vanaf het Nachtegalenpad. Het tijdstip van vertrek wordt kort
van te voren aangekondigd. In ieder geval tijdens de dagenraad. Je bent van
harte welkom. Locatie: Nachtengalenpad bij het PWN informatie bord. Zorg
voor stevige stappers, warme kleding en open mind. Er zijn geen kosten aan
verbonden, zorg wel voor een duinkaart.

€ 25,- per kilo

Alleen tegen inlevering van deze bon

1 kilo € 12,50
3 kilo € 35,- op=op

OUDE KAAS goed snijdbaar
30+ KAAS
KIPROLLADES

3,95
500 gram 3,95
2 stuks 10,00

500 gram

Bij aankoop van 1e kilo kaas

10 Eieren

0,50

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Anna van Burenlaan 82
1934 GV Egmond aan den Hoef
Telefoon: 072 - 506 54 27
vanwonderen@quicknet.nl
www.schildersbedrijfegmond.nl
Mobiel: H.M.H. van Wonderen 06-51 22 39 77

Na een fantastisch verlopen sportweekend, met de Egmond-Pier-Egmond race
op zaterdag en de 45e halve marathon van Egmond op zondag, hebben we
komende zondag 15 januari ons traditionele jaarlijkse ‘gebaksrondje’. Het vertrek voor deze wandeling is om 09.00 uur vanaf rest. De Klok en het wordt een
wandeling van ongeveer twee uur in ‘de Zuid’. Tevens is er na afloop gelegenheid tot aanmelding voor de laatste afsluitingsdag met betaling van €15.00 p.p.

KABELJAUWFILET

Bij u op de markt

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis
Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW), Persoonsgebonden
Budget(PGB) en Particuliere Thuiszorg

EGMOND

Kloknieuws

Verse Hollandse (Haasjes)

De Woerdense Kaasboer

SCHILDERS- EN
GLASZETBEDRIJF

Het was druk dit weekend op de boulevard

3 voor € 6,00

• Emmertje nieuwe Hol. HARING

250 gr € 4,-

www.het-woud.nl • 072-5061471

14 voor € 10,00

• Ouderwets gerookte POON

KIBBELING
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 16,50

grote

6 voor € 5,00

Warm gebakken
Geopend geopend donderdag
t/m zondag vanaf 11.00 uur

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

✄

DORPSGENOTEN

Neem voor een vrijbljivend kennismakingsgesprek contact op met A-zorg Arina,
Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706
info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

VHS video naar
DVD 18,- euro

De wijk Mosselaan bedankt AH voor de
geweldige sponsering van de glühwein, de
chocolademelk en slagroom. Ook Hotel Zuiderduin
en Jan Sprenkeling bedankt, het was fantastisch.

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl

Dankzij jullie heeft iedereen een geweldige avond gehad.
Namens het wijkteam. Een goed 2017.

de tweede DVD van de
zelfde video voor 12,- euro

Stichting Kinderopvang De Egmonden is een actieve en springlevende organisatie voor
professionele kinderopvang. Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind en bieden
een veilige basis waarin uw kind wordt uitgedaagd om te ontplooien. Omdat kinderopvang méér
is dan opvang en verzorging terwijl u werkt!

Altijd een opvangvorm die bij u past

We bieden opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12
jaar in Egmond Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond
aan Zee en Bergen
Meer informatie kunt u
vinden op onze website
www.kinderopvangegmond.nl

• Kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
• Naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar
• Peuterspeelzalen voor kinderen van 2 tot 4 jaar
• Gastouderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar

U bent van harte welkom om een kijkje te
komen nemen. Neem gerust contact met ons
op via telefoonnummer 072-5072153 of
info@kinderopvangegmond.nl. Ook kunnen
wij een berekening van de kosten voor u
maken. We helpen u graag verder!

