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www.dorpsgenoten.info

Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Bakkum Nrd.

AUTORIJSCHOOL

WATERSTANDEN

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
25 wo 2:25 10:24 14:36 23:06
26 do 3:06 11:26 15:15 23:44
27 vr 3:45 11:55 15:55
28 za 0:17 4:15 12:25 16:27 NM
29 zo 0:44 4:56 12:55 17:00
30 ma 1:16 5:27 13:30 17:37
31 di 1:34 6:02 14:06 18:16
1 wo 2:05 6:42 14:40 18:57

KARE LS

Wie
volgt?

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

BOOM

autoservice

zie verder pagina

Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744





www.mylifeslim.com

IJspret voorbij Egmond-Binnen

1 kilo afvallen per week
Voel je fit
Gezonde leefstijl
Toepasbaar in gezin
Wekelijkse weegmomenten
Af en toe een wijntje

My-LifeSlim

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

De Strandwal 28
1851 VM Heiloo
06-28483877
patriciavandervoort@mylifeslim.com

Kwaliteits- en merkkleding tegen

OPHEFFINGSPRIJZEN!
HOVENIERSBEDRIJF
www.barondujardin.nl

De Mare
Europaboulevard 322-324
Egmond aan Zee
Voorstraat 114

Machiel Jansen: 0629470836
Palsma

Woning VERKOPEN?

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

Drogisterij
Parfumerie

Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

€

9,-

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

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

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

2

Op de valreep nog ijspret
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Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

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

En zo konden de ijzers toch nog worden ondergebonden. In de loop van het
naderende weekend werden al enkele schaatsertjes gespot, zo net buiten
Egmond-Binnen bij ingang Diederik. Toen waren het er nog niet zo veel, maar
zondag was het een uitgelezen dag om te genieten van de winterse omstandigheden. Op meerdere plaatsen langs de duinrand kon op ondergelopen
stukken geschaatst worden. Wel was het goed dat het niet diep was, want je
kon zomaar met je fiets door het ijs ploffen.
Ook foto van bevroren plasje achter Lioba

BurenContactSite KopjeSuiker/Bergen heeft dit op initiatief van de Bergse
buurtverenigingen een nieuwe rubriek Reisgenoten gestart. Staat u ook voor
de keuze om alleen of anders maar helemaal niet op vakantie te gaan? Dan is
er bij KopjeSuiker de rubriek reizen en reisgenoten misschien wat voor u. De
site www.kopjesuiker.org/bergen is een gratis virtuele ontmoetingsplaats voor
de inwoners van de gemeente Bergen. Rubrieken als: Prikbord (voor algemene
berichten/tips), Buurtkalender, Buren helpen, Gratis afhalen en nu, het nieuwe
Reisgenoten helpen u verder. Overigens, KopjeSuiker is er niet voor commerciële berichten of advertenties. Kent u KopjeSuiker nog niet? Kijk eens of het
wat voor u is. Zo niet, dan meldt u zich gewoon meteen weer af.

Meer over dementie
Vergeetachtig….? Of is het iets anders? Iedereen vergeet weleens wat,
bijvoorbeeld een verjaardag of sleutelbos. Veel mensen hebben vragen over
geheugenproblemen en of er reden is voor zorg. Tijdens een bijeenkomst op
initiatief van Welzijn Bergen wordt ingegaan op vragen over de werking van
het geheugen bij het ouder worden en hoe met eventuele geheugenproblemen
om te gaan. De bijeenkomst is in Wijksteunpunt Hanswijk, Hanswijk 1, 1934
CP Egmond a/d Hoef op dinsdag 14 februari 2017 van 13.30-15.30 uur. Kosten € 2, 00 Wilt u hieraan deelnemen dan dient u zich vooraf aan te melden
via telefoonnummer 072-5065204. Stichting Welzijn Bergen is elke werkdag
bereikbaar tussen 9.00 en 12.00, zie de website www.welzijnbergen.nl.

Zonnepanelen bij de gemeente
Deze maand worden de gemeentewerf in Schoorl (inclusief brandweer) en de gebouwen op de begraafplaatsen Bergen, Schoorl en Egmond, de Reddingsbrigade
Bergen aan Zee en de gymzaal in Schoorl voorzien van in totaal 370 zonnepanelen. Het opwekken van zoveel mogelijk duurzame energie is een belangrijke
stap richting de doelstellingen van de gemeente om in 2030 een energie neutrale
gemeente te zijn. Om het goede voorbeeld te geven, startte de gemeente vorig
jaar het project ‘Zon op eigen vastgoed’. Bij deze gebouwen blijft het overigens
niet. Ook de vervolgfase van dit project past volledig in het nieuwe ontwerp
duurzaamheidsbeleid 2017-2020 dat momenteel ter inzage ligt.

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

Pieter Dekker
Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

EGMOND

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

• Iedere uitvaart op maat
• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

Dag en nacht bereikbaar via

• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze

072 - 589 54 53

of via: pieter@uitvaartdekker.nl

• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking

Ervaar de waarde
van uw tuin!

• Transparant

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Op reis met KopjeSuiker

U IT VA A RT VE RZO RG I N G

Onze uitvaartbegeleiders (v.l.n.r.): Lissette Wit, Marion Velzeboer, Evelien de Jager en Pieter Dekker

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

SCHILDERSBEDRIJF

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

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket
in de Egmonden!

Hét dieet van Nederland
Herenweg 173
1969 LB Egmond aan den Hoef

Voor al uw bloem-,
rouw- en trouwstukken
Lid van de Euroflorist

06-22452571
www.somethingelsehealth.nl

Bloembinderij De Duinroos
Voorstraat 118 - Egmond aan Zee
duinroos@quicknet.nl - 072-8883070

Soul-Connection
Soul-Connection
Soul-Connection

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.
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via

Herenweg 162
Geen
bezoek
aan Methode
een praktijk alleshelp
gaat via ik jou en je
Met de Luisterkind
de mail
info@soul-connection.nl
Egmond a/d Hoef
de mail info@soul-connection.nl
kind met vragen
en problemen.
www.hairatrixta.nl
Christine Dekker

06 20 100 550

Christine Dekker

www.soul-connection.nl
www.soul-connection.nl

Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
Gelezen in de krant? Deze week was Commissaris van de Koning Johan
deopmail
Remkes op bezoek bij de gemeente Bergen. Om ze aan te sporen eens
te info@soul-connection.nl
treden. Vooral tegen de illegale bewoning van recreatiehuisjes. Anders gaat hij
Stoffeerderij
het zelf doen en stuurt hij de rekening. Toegegeven, er moet worden gehandDekker
Ook voor ramen en kozijnen
haafd. Maar het gegeven dat dit fenomeen van illegale bewoning hierChristine
blijkStoffering voor
baar zo vaak voorkomt (en met hier bedoel ik ook vooral hier in de Egmonwww.soul-connection.nl
ieder interieur ...
den, want ik denk niet dat ze aan de Eeuwige Laan in zulke grote aantallen
uw huis
illegaal achter de huizen wonen) zegt natuurlijk wel iets. Te weinig betaalbare
uw bedrijf
woningen leiden tot dit soort verschijnselen. Maar Remkes sprak de raad en
uw jacht
andere toehoorders toe, alsof het een klas met (vervelende) leerlingen was las
ed!
ik. Lekker dan. Waarom zou je een provincie straks eigenlijk nog nodig heb’ het go
it
‘z
s
n
Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef
Bij o
ben? De wereld wordt steeds digitaler, je kunt (moet) vanachter de computer
Lamoraalweg 74, 1934CB Egmond aan den Hoef
steeds meer zelf regelen. In onze huidige maatschappij gaan steeds meer
Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl
gemeenten naar regionale samenwerkingsverbanden (zoals wij nu in BUCHverband) en zet het Rijk taken direct weg bij diezelfde gemeentelijke regio’s,
Wilma´s Pilates &
uitvoeringsdiensten, omgevingsdiensten etc.. Die ‘staan dichter bij de burger’.
Essentrics Studio
Dan lijkt het mij dat de provincie al snel een soort middelmanagement wordt:
Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
volslagen overbodig, geldverslindend en absoluut zonder toegevoegde
waarde. Het feit dat zij degenen zijn die de Eerste Kamer kiezen, is echt niet
De hele week door Essentrics
l Dagopvang
voldoende om hun bestaan te rechtvaardigen. Hoeveel mensen gaan er eigenen Pilates. No nonsense sfeer,
l Buitenschoolse opvang
lijk stemmen bij de Statenverkiezingen? Ik heb het even opgezocht: dat was
vriendelijke prijzen, kleine
l Tieneropvang met huiswerk begeleiding
in 2015 zo’n 49%. Vier jaar eerder was het nog 56%. Zorg er liever voor dat
groepen, voor iedereen
l Opvang per uur
er ruimte komt om mensen aan betaalbare woningen te helpen in plaats van
toegangelijk, alle leeftijden met aandacht
l Flexibel en incidentele opvang mogelijk
erop te hameren dat ze er juist uit moeten.
voor klachten en blessures!
l Ruime openingstijden
De Poppenkast
Dus de leraar spreekt de klas vermanend toe, maar diezelfde leraar staat al
NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ!!!!!!
l Geen wachtlijsten
met één been buiten de deur?
www.wilma-pilates.nl
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
tel:0725066145 of 06-21287899

M.Druiven

Kinderopvang de poppenKast

P

KINDEROPVANG

DORPSGENOTEN

Tel. 072 - 507 0200
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Chouffe in de Hoef:
Kabouters aan het bier

Omgevingsvergunning voor JOEB
De gemeente Bergen heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw
van het nieuwe jongerencentrum in Egmond-Binnen (JOEB). De vergunning
is inmiddels gepubliceerd en ligt al vanaf 19 januari gedurende 6 weken ter
inzage op het gemeentehuis van Bergen. Met de realisatie van een nieuw
jongerencentrum zou een langgekoesterde wens in het dorp in vervulling gaan.
Het nieuwe jongerencentrum wordt gefinancierd door de gemeente, een aantal
fondsen (Oranjefonds, VSB Fonds en KANS fonds) en zelf verworven inkomsten.
De gemeente is opdrachtgever voor de bouw. Dorpshuis De Schulp, die de
omgevingsvergunning heeft aangevraagd, is eigenaar van het pand. Stichting
Welzijn Bergen gaat het jeugdcentrum huren en JOEB gaat het runnen.

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

KIES Lokaal spreekt
met minister Blok
Vorige week zijn twee raadsleden van KIES Lokaal (Tanny Glas en Janina
Luttik-Swart) naar een informatiebijeenkomst in Amsterdam geweest, waarbij
zowel minister Blok als gedeputeerde Joke Geldhof, beiden verantwoordelijk
voor wonen, aanwezig waren.

Bridge SOOS ,,Anders Actieven “
Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

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

Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Foto: Tanny Glas van KIES Lokaal in gesprek met minister Blok
Doel van deze bijeenkomst was onder andere om informatie te geven/delen
over ‘zelfbouwprojecten' en de aanwezigen te stimuleren vooral initiatieven te
nemen en de subsidies aan te boren die hiervoor bedoeld zijn. KIES Lokaal heeft
van deze gelegenheid gebruik gemaakt om ook met de minister in gesprek te
gaan over het tekort aan woningen (met name voor ouderen en jongeren) en
de wens om recreatiewoningen een ‘dubbelbestemming’ te geven, waardoor
mensen zonder problemen tijdelijk in een zomerhuis kunnen wonen. Helaas is
er op dit ogenblik nog te veel wet- en regelgeving waardoor het wonen in een
recreatiewoning niet mogelijk is. Gelukkig heeft de provincie ook al aangegeven
dat in de kernen legalisering van zomerwoningen naar ‘woonbestemming’ tot
de mogelijkheden behoort. KIES Lokaal verwacht op korte termijn een voorstel
over deze pilot. Daarnaast gaan de politici in gesprek met de minister om deze
woonproblematiek, die niet alleen in onze gemeente speelt, te bespreken en dat
het geven van een dubbelbestemming aan zomerwoningen één van de oplossingen zou kunnen zijn. Voor meer informatie www.kieslokaal.nu.

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef
072-5066171

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

HOUTENBOS

Afgelopen weekend moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD)
aantreden op het strand van Egmond. Er was namelijk een vliegtuigbom op
het strand gevonden door een man die daar aan het graven was. Voordat de
bom een gevaar voor de omgeving zou kunnen vormen, kwam de EOD ter
plaatse. Aangezien het dit weekend ook het weekend van de wandelmarathon
was, leek het de EOD bovendien raadzaam de bom meteen maar onschadelijk
te maken. De bom is daarom zaterdagavond ‘gecontroleerd tot ontploffing
gebracht’, zoals dat zo mooi heet. Niemand heeft er verder hinder van ondervonden. De EOD doet dit zo’n 2500 keer per jaar. Meestal gaat het, net zoals
in dit geval, om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Henk Verdonk junior uit Egmond aan de Hoef is donderdagavond na de
wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool (KPB)
mountainbikecup na enige commotie toch uitgeroepen als winnaar. Door
zijn snelle start op Sportcomplex de Cloppenburgh dook Verdonk jr. als
eerste het gewijzigde technische gedeelte in. Met als gevolg dat hij de daar
aangebrachte linten in dook en van de fiets moest. Het peloton zag zijn kans
schoon en passeerde de geparkeerde Verdonk junior. Die zocht via een andere
route zo snel mogelijk weer aansluiting. De wedstrijd kreeg vervolgens weer
zijn normale loop, doordat Henk Verdonk junior na enkele ronden weer zijn
vertrouwde eerste positie had ingenomen en deze vasthield. Na de finish
wilde de jury Henk Verdonk junior uit de uitslag halen, vanwege het niet
geheel afleggen/volgen van het juiste parcours. Unaniem kwamen de collegarenners in opstand tegen deze beslissing. Zij vonden dat dat dan direct bij
het constateren van de fout had moeten gebeuren. De jury zwichtte voor de
solidariteit onder de mountainbikers. Uitslag 1. Henk Verdonk, Egmond a/d/
Hoef 2. Alwin Hes, Castricum 3. Henk Louwe, Alkmaar 4. Emiel Prins, Egmond
aan Zee 5. Dirk Dekker, Egmond aan Zee.

Radio en TV’80 Live
bij sportgala BES
Verheugend nieuws, radio en TV’80 zullen zaterdag avond 28 januari een rechtstreeks verslag doen van het Sportgala 2017 vanuit Hotel Zuiderduin in Egmond
aan Zee. Op televisie is alles live te volgen op Ziggo kanaal 44 en op de radio
96.50. Daar er vele aanvragen waren die niet gehonoreerd kunnen worden is dit
een prachtige gelegenheid om er toch direct bij te zijn. De uitzending begint om
20.00 uur. Hoogtepunten zijn, naast de uitreiking van de diverse prijzen, de uitreiking van de Dynamic Wisseltrofee als hoofdprijs én een spetterend optreden
van Limitless Fitness Egmond, Dynamic Fit en Renske Endel.

Pieterschotsmanstraat 7
1931 AS Egmond aan Zee
Tel. 072-506 1241 - Mob. 06-1965 1152
www.houtenboslassen.nl

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

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
4
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Kloknieuws

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

Het afgelopen ‘marathon-wandelweekend’ kan weer als zeer geslaagd in de
boeken. Met fantastisch winters wandelweer op beide dagen hebben de vele
duizenden wandelliefhebbers, waaronder ook een flink aantal van onze leden,
weer kunnen genieten van de fraaie natuur rondom Egmond. Olof Glorie
stond die dag in Schoorl aan de start van de door a.v. Nova georganiseerde
loop over 11.5km. Onder prima weersomstandigheden finishte Olof hier in
58’53”.

Egmondse Almanak
JANUARI Woe 25 Kienen, De Schulp 14u
Do 26 Huiskamerproject, De Schulp 14u
Do 26 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Do 26 Mantelzorgsalon, PostaanZee, 10u
Vrij 27 Repair café, De Schulp, 9.30u
Vrij 27, uurtje wandelen, De Schulp, 10u
Vr 27 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Za 28 Sportgala, Hotel Zuiderduin, 20u
FEBRUARI Do 2 Huiskamerproject, De Schulp, 14u
Vrij 3 Uurtje wandelen, De Schulp, 10u
Vrij 3, Alex Pastoor bij Zeevogels, 19.30u
Woe 8 Kienen, De Schulp, 14u
Do 9 Huiskamerproject, De Schulp, 14u
Vrij 10 Uurtje wandelen, De Schulp, 10u
Za 11 Chouffe in de Hoef, Hanswijk, 20u
Zo 12 Filmmiddag, De Schulp 14.30u
Zo 12 Groet uit Schoorl Run (ook voor BES kampioenschap)
Di 14 Meer over dementie, Hanswijk, 13,30u
Vrij 17 Liefste concert, Nieuwe Westert, 20.15u
Za 18 Shopping Night in de Sporthal 16.00
Zo 19 Stiltewandeling v.a. Nachtegalenpad
Vr 24 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00
MAART Zo 12 Filmmiddag in de Schulp 14.30
Zo 19 Stiltewandeling v.a. Nachtegalenpad
Wo 29, Do 30, Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15
Vr 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15
Zo 9 Filmmiddag in de Schulp 14.30
Ma 17 Korenfestival in de Watertoren
Zo 23 Stiltewandeling v.a. Nachtegalenpad
Do 27 Koningsdag
Vr 28 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00
EXPOSITITES Fred Valkering in de Hanswijk t/m februari

Bultrugwalvis spotten
op strand bij Egmond

Foto’s Cor Mooij

Huisontruimingen
en bezemschoon
opleveren
Lamoraalweg 53B
Industrieterrein de Weidjes
1934 CC Egmond aan den Hoef

www.kringlooptol.nl
06 36 33 43 33

PUUR

• Ouderwets gerookte SPEKBOKKING
p/st € 1,- 3 voor € 2,50
7 voor € 5,00
• Verse KABELJAUW KUIT
deze week kilo € 4,00
• Verse STOOFPOON TOP-kwaliteit
heel kilo € 4,50

VERSE

op=op

ZEETONG

LEKKERBEK

van kilo € 17,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

1 kilo € 12,50

Kilo 12.50

Kilo  10.00

PEDICURE SALON
Margreth Kool

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

06-53192755

Warm gebakken
2 voor € 7,- op=op

Alleen tegen inlevering van deze bon

3e GRATIS

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Belegen 30+ KAAS
Hollandse GEITENKAAS
SCHARRELHOENDERS

3,95
500 gram 3,95
2 stuks10,00
500 gram

Bij aankoop van 1e kilo kaas

www.puur-pedicure.nl

GRATIS stuk FRANSE KAAS

✄

www.het-woud.nl • 072-5061471

Vliegtuigbom
onschadelijk gemaakt

ALUMINIUM
&
RVS LASSEN

Geopend geopend donderdag
t/m zondag vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 16,50

Uitslag woensdag 18 januari 2017; 1e Hrn Visser – te Bück 68,06% 2e Hrn
Eeltink- Mossel 56,25% 3e Dms Mossel – Zentveld 53,47% 4e Dms te
Bück- Eeltink 50,00% 5e Fam. Sluiter 47,22% 6e Dms. Betel – Waelput 44,44% 7e Mevr. Druiven – Hr.Bok 43,75% 8e Hr. Broersen-Mevr.
Blankendaal 36,81%

Zege Verdonk junior ondanks foutje

notaris:

MU ZI e k W e r

Woensdag 25 januari
zijn wij er weer

Op zaterdag 11 februari 2017 vanaf 21:00 wordt in De Hanswijk in Egmond
aan den Hoef het evenement ‘Chouffe in de Hoef’ georganiseerd. Een
gezellige Kabouteravond met het lekkere La Chouffe bier op de tap! Bij elk
Chouffe biertje dat je bestelt, krijg je één kabouteritem. Deze items bestaan
uit een kaboutermuts, bril en een baard. Na 3 items ben je al een volgroeid
kabouter(vrouw)tje! De avond wordt muzikaal begeleid door DJ Marcus.
Toegang (alleen voor 18 jaar en ouder): € 7,50. Kaarten zijn te bestellen via
de website www.chouffeindehoef.nl. De opbrengst van de kaartverkoop is
bestemd voor het onderhoud en de aanschaf van instrumentarium voor de
112-jarige muziekvereniging Lamoraal van Egmont en de jeugd van Lamoraal
van Egmont.

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

De bultrug net boven water.
Enkele tientallen spotters waren naar Egmond aan Zee gekomen om een bultrugwalvis te bekijken met hun speciale kijkers en camera’s. Uit alle delen van
het land waren ze naar Egmond gekomen nadat men er lucht van had gekregen dat een moeder met een kleine voor de Egmondse kust was gesignaleerd.
De Egmondse fotograaf Rob Glas schrok zich een hoedje toen vlak bij zijn
vissersbootje de walvis opdook. Hij wist nog net een filmpje te maken en wat
foto’s te schieten die hij op facebook liet zien. Met als gevolg dat nog veel
meer belangstellende richting Egmond togen. De walvissen trokken sowieso
veel publiek, omdat het ook het weekend van de wandelmarathon was. Het
mooie weer trok, los van de populaire wandelmarathon, nog eens duizenden
mensen extra naar Egmond aan Zee om te genieten van strand en duinen.
Spotters van overal vandaan.

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

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten
al v.a.

€ 5 50
wasserij per m,
dubbelblank
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Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Allergie
Acupunctuur
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

TE HUUR

2 kantoorruimtes á 80 M2
in Egmond aan Zee met terras
en parkeerplaats

info: 06-12688657

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
in- en verkoop of zoekopdrachten.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

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 of los tarief is dit € 18,25 (of 15,50 factuur
via mail). 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.

