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Nicole Weijling-Dissel, grote winnaar Sportgala
De grote winnaar van het Sportgala werd de atlete Nicole Weijling-Dissel uit Egmond aan den Hoef. Niet alleen werd
zij verkozen tot Sportvrouw, maar zij mocht voor haar prestaties ook de Dynamic Fit wisselbokaal in ontvangst nemen
ten overstaan van een bomvolle Lamoraalzaal in Hotel Zuiderduin. Om die te tillen was al een prestatie op zich…
Amper zeven jaar is zij actief als atlete op vooral de middellange afstanden. Maar in die jaren heeft zij zich ontwikkeld
tot een internationale klasbak. Dat resulteerde in wereldtitels op de 800 en 1500 meter in de masters (wedstrijden op
leeftijdscategorie). Komend jaar wil Nicole meer wedstrijden bij de ‘gewone senioren’ gaan lopen. ‘Natuurlijk blijf ik
komend jaar ook actief in de masters en wil daar graag een wereldrecord lopen, maar ik wil me ook graag meten in
een wedstrijd met meer tegenstand.’ Want het zal duidelijk zijn dat Nicole in haar leeftijdsklasse op eenzame hoogte
staat. Over de vraag wat ze zou hebben bereikt als ze bijvoorbeeld al op haar 12e zou zijn begonnen, maakt zij zich
niet druk. ‘Dat wordt wel vaker gevraagd. Als ik dat had gedaan was ik misschien al wel helemaal versleten, maar ik
heb nu elke dag plezier in het trainen en wedstrijden lopen.’

WATERSTANDEN

BOOM

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
1 wo 2:05 6:42 14:40 18:57
2 do 2:44 7:26 15:14 19:42
3 vr 3:24 8:11 16:06 20:39
4 za 4:15 9:16 16:45 21:45 EK
5 zo 5:04 10:14 17:34 22:58
6 ma 6:26 11:25 19:05
7 di 0:10 7:44 12:40 21:07
8 wo 1:19 9:47 13:45 22:14

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

POOTaardappelen

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

BESTEL NU
- voor al uw tuinplezier -

Centrale inkoop
“de Westrand”

info: 06-12688657

Lamoraalweg 65 - Egmond a/d Hoef
Tel: 06-10661963

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

Nicole Weijling-Dissel (met beeldje) als winnaar bij de sportvrouwen. Samen met Sanne Visser (links),
Brenda Beers (rechts) en haar trainer Frans Thuijs poseert ze voor de media.

En verder in Dorpsgenoten:
- Bergens Sportgala groot succes
- Verenigingsleven scoort met spaaractie
- Burgemeester leest voor…
- …en Philip Hopman tekent
- Glasvezelnet nadert in Egmond a/d Hoef
- Column K.D. de Bocht

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

Woning VERKOPEN?

Schoonheidssalon

The Beach

Bel dé Kruijff onder de makelaars

Paula Zwart

072-5070818

Piet Heinstraat 10
1931 EB Egmond aan Zee
Voor informatie/afspraak bel

info@kruijffmakelaardij.nl

Open: maandag, donderdag, zaterdag en ‘s avonds

www.schoonheidssalonthebeach.nl

15 % korting op alle

HOVENIERSBEDRIJF
www.barondujardin.nl
Machiel Jansen: 0629470836
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Sportgala groot succes

Groente - bloem– en kruidenzaden
DCM Zaai en stekgrond zak 30 ltr € 4.95

Herenweg 25 1935AB Egmond-Binnen Tel: 072-5061488
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U IT VA A RT VE RZO RG I N G

Pieter Dekker

Foto Cor Mooij:

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

Alle winnaars van het Sportgala op een rij.
Op de voorgrond Nicole Weijling-Dissel met haar wisselbokaal.
Met een tot de laatste plaats gevulde Lamoraalzaal in Hotel Zuiderduin en
een serie mooie winnaars kan de organisatie van de verkiezing van de beste
sporters in Bergen terugzien op een geslaagd evenement. Een evenement
dat bovendien live werd uitgezonden door RTV80, waardoor nog veel meer
toeschouwers werden bereikt dan die ca. 330 in de zaal. Grote winnaar werd
dus Nicole Weijling-Dissel, maar er waren meer winnaars. Sportman werd
de kersverse Egmondse atleet Ronald Schroër die daarmee oud-winnaars
Ivar Slik (wielrennen) en Indy Dontje (autoracen) aftroefde. Sportploeg
werd het handbalteam van Berdos die Nederlands kampioen veldhandbal
werd. Sporttalent werd trampolinespringster Katie Cowles en de voetballers
Remco Glas, Dylan Pannekeet en Lars van Veen kregen de prijs voor de beste
prestaties bij de aangepaste sporten. De jongens waren onder meer naar
Turkije geweest en versloegen daar de nationaal kampioen. Sportcoach werd
Paul Tabak (wielrennen) en de VUT-ploeg van Egmondia werd onderscheiden
als de beste vrijwilligers.

Burgemeester leest voor.......
Afgelopen week hebben bekende en minder bekende mensen voorgelezen
op heel veel peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in heel Nederland.
Peuterspeelzaal de Zeesterretjes had de eer dat Burgemeester Hetty Hafkamp
langs kwam om voor te lezen. Het was een reuze gezellig samenzijn.
De kinderen hebben genoten. Het boekje dat werd voorgelezen door
Burgemeester Hetty was het gekozen boek van de voorlees 10daagse De
kleine Walvis.

WWW.UITVAARTDEKKER.NL

Allergie
Acupunctuur

Omdat

Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

ieder
vaarwel

Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

bijzonder

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

PUUR

is...

PEDICURE SALON
Margreth Kool

Henny Stoop

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

06-53192755

www.puur-pedicure.nl

E.J. Potgieterweg 27 Heiloo • Telefoon: 072 532 0345

www.capella-uitvaartverzorging .nl

…en Philip Hopman tekent

Wat een feest was het afgelopen woensdag ochtend 25 januari op onze
school. We deden mee aan de Nationale Voorleesochtend – deze keer zonder
ontbijt – en we hadden voor elke groep 2 voorlezers geregeld. Ouders en
grootouders uit onze eigen schoolkring inclusief onze conciërge Zoran.
Bovendien kwamen wethouder mevr. Odile Rasch en illustrator Philip Hopman
bij ons op school om voor te lezen. En u snapt het wel Philip Hopman
vertoonde zijn tekenkunsten aan twee groepen die vol verbazing naar zijn
prachtige bordtekeningen zaten te kijken. De ene tekening was nog mooier
dan de andere en hij heeft ook voorgelezen uit zijn ‘eigen’ boek: Boer Boris.
Ik zag zelfs ouders op de gangen en voor de ramen bewonderend naar zijn
prachtige tekeningen kijken. Het team wil alle voorlezers deze ochtend dan
ook hartelijk bedanken voor hun inzet. Namens het team, Jan de Boer.

Het liefste concert van het jaar!
Aan de duinrand, op een idyllische locatie, vieren wij in een intieme,
huiskamerachtige setting, de liefde in al z’n dimensies. Voor vriendinnen,
vrienden, geliefden, families, singles, minnaars en aanbidders. Een heerlijke
avond vol ode aan de liefde! Met Marion van Dam, Chris Colleye, Jörgen
Boots, Albèr Steneker, Jac Groot, Ron van Riet en Calista van Amerongen. Op
vrijdag 17 februari - 20:15 uur (zaal open om 19.45 uur). Locatie Gasterij
Nieuw Westert, Oude Schulpweg 18 1935 EN Egmond-Binnen. Kaartjes (15,inclusief een drankje) reserveren via Jac Groot: jac.calljack@gmail.com.

Smidstraat 3, 1931 EX Egmond
aan Zee • tel: 072 8888805

TAPAS IN
EGMOND

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

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

06-22452571
www.somethingelsehealth.nl

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht
Ik ging eens even wat informatie opzoeken op de site van de gemeente. Dat
kan tegenwoordig allemaal digitaal, dus waarom zou ik dan nog heengaan,
tenslotte. Kwam ik daar toevallig een bericht tegen over dat het zo leuk is
om in onze gemeente paard te rijden. Dat geldt zeker voor het strand en de
duinen bij Egmond. En voor de fietspaden daar naartoe… Ik zie namelijk
met enige regelmaat een getuigenis van de vreugde van de viervoeter op het
fietspad liggen. Lekker dan als je in het halfdonker op je fiets komt aanrijden.
Flats! Je mag blij zijn dat de flarken stront je niet letterlijk om de oren
vliegen. Wat dat betreft was het wel lekker dat het een tijdje vroor. Dat stolt
het wat sneller zeg maar, en smeert het wat minder uit. Maar nu het weer
is omgeslagen, steekt het verschijnsel opnieuw de kop op. Want paardrijden
blijft blijkbaar een leuke sport. En daar kan ik me alles bij voorstellen. Ik lees
dan echter op de site van de gemeente dat er een opruimplicht is. Dus toch.
Als je binnen 24 uur de mest opruimt (zo noemen ze die hopen stront op het
fietspad) voorkom je een stevige boete. Opruimen? Binnen 24 uur? Denk je
nou echt dat die ruiters later terug komen met kruiwagen en schep om op
te ruimen? En aan wie ga je dan precies die boete geven…? Er hangt geen
vlaggetje aan hoor.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
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SCHILDERSBEDRIJF

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

WINTER

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

06 20 100 550

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

ABA

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

AUTORIJSCHOOL

KARE LS

Wie
volgt?

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.

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

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

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

Omgang
Alimentatie
Echtscheiding

Iedere woensdag en donderdag
3 gangen verrassings menu € 19,95
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Bridge SOOS ,,Anders Actieven “
Uitslag woensdag 25 januari 2017; 1e Dms Huiberts -Vlaar 69,17% 2e
Mevr. Druiven – Hr. Groot 68,06 % 3e Hrn Eeltink- Mossel 52,06 % 4e Dms
Mossel – Zentveld 51,39 % 5e Hrn Bok – Sluiter 48,33 % 6e Mevr. Eeltink
– Hr Visser 47,50 % 7e Dms. Rodenburg – Baltus 46,67 % 8e Dms Betel –
Waelput 36,67 % Dms Knoop – Schaap 25,83 %

Nieuwe hoofdtrainer
voor Egmondia
Het bestuur van Egmondia heeft voor het komende seizoen 2017-2018
overeenstemming bereikt met Johan van Wort als nieuwe hoofdtrainer. Johan
van Wort is sinds 1990 actief als hoofdtrainer bij o.a. Badhoevedorp, D.O.B
en sinds 2012 tot heden bij Swift zondag 1. Bij Swift was hij ook jeugd
coördinator, oprichter en coach van het elftal onder 23 en medeschrijver van
een voetbaltechnisch beleidsplan voor Swift.
Johan heeft aangegeven graag in onze regio te willen trainen en ziet het
werken met de jonge selectie van Egmondia als een positieve uitdaging. Hij
hoopt vanaf het komende seizoen een positieve bijdrage aan de sportieve
ontwikkeling van Egmondia te leveren, zowel aan de selectiespelers als
aan de jeugdspelers. Johan is 51 jaar, gehuwd en heeft twee kinderen.
Hij is geboren in Amsterdam en heeft daar o.a. gespeeld bij Rood Wit
Amsterdam, Ajax 3, DS’79 en Jong Telstar. Het huidige seizoen zal afgemaakt
worden onder leiding van Peter Tania, die vijf seizoenen lang bijzonder
goed gepresteerd heeft bij de club. Het bestuur van Egmondia ziet de
samenwerking met Johan van Wort met vertrouwen tegemoet en hoopt met
sportieve successen deze samenwerking verder vorm te geven.

Verenigingsleven scoort
met spaaractie Jumbo Nicolai

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

Soul-Connection
Soul-Connection
Soul-Connection

Advocaat en bemiddelaar
085-0020809
Met de Luisterkind Methode help ik jou en je
Met
help ik jou en je
kind de
metLuisterkind
vragen en Methode
problemen.
advocaat@pieterdorhout.nl
kind met vragen en problemen.
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
www.pieterdorhout.nl
Geen
bezoek
aan Methode
een praktijk alleshelp
gaat via ik jou en
Allejeverenigingen die hadden gespaard konden een mooi bedrag
Met de Luisterkind
de mail
info@soul-connection.nl
de mail info@soul-connection.nl
Mosselaan 67
tegemoet zien
kind met vragen
en problemen.
Christine Dekker
Egmond aan den Hoef
Christine Dekker
www.soul-connection.nl
www.soul-connection.nl

Op zaterdag 21 januari kon Johan Nicolai van de Jumbo Supermarkt in de

Drogisterij
Parfumerie

in totaal zeven Egmondse verenigingen een bedrag van in totaal € 3.500,verdelen. De verenigingen konden vooraf een spaardoel opgeven en mogen
het opgehaalde geld alleen daaraan besteden. Een geweldige actie waar alle
verenigingen Johan en Jumbo Nicolai zeer dankbaar voor zijn! Grootverdiener
werd Egmondia die voor 1587,34 euro mag besteden. De Egmondse
Reddingsbrigade ‘scoorde’ 819 euro, Achilles 429, euro, TC Egmond aan Zee
haalde 319 euro, TC Wimmenum kwam nog tot 128 euro en Zeevogels en
White Stones sloten de rij met resp. 122 euro en 93 euro.

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

Voorstraat
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat
via in Egmond aan Zee, verschillende clubs blij maken met een paar
mooie
cheques. Dankzij de actie ‘Sparen voor je sportvereniging’ mochten
Palsma
de mail info@soul-connection.nl

Christine Dekker

www.soul-connection.nl

€

Heb jij liefde voor het horecavak, ben je flexibel
(doordeweeks en in het weekend) en kan jij goed
samenwerken met meerdere collega’s?
Ben je ceratief in het meedenken leuke
evenementjes en speciale avonden te organiseren?
Heb jij verantwoordelijkheidsgevoel en vind je het
leuk om gasten in de watten te leggen? Kan je met
stress werken en ben je dan nog gezellig?
Stuur dan een mail met jouw CV plus jouw
motivatie naar mirjam@natuurlijk-egmond.nl
t.a.v. Mirjam van Doorneveld

Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 26 januari 2017; 1.Petra en Bert Maureau 65,28 2.Piet en Ditte
Greeuw 62,50 3.Bep Dekker en Thea Rosendaal 50,00 4/5.Mar en Nico
Imming 47,22 4/5.Cees Imming en Bert Nienhuis 47,22 6.Bertus en Gré
Eeltink 45,83 7.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 41,67 8.Theo en Annie vGulik
40,28

Glasvezelnet nadert
in Egmond a/d Hoef

De coöperatie Bergen Breedband hoopt dit jaar te beginnen met de aanleg
van een glasvezelnet in Egmond aan den Hoef. Achter de schermen wordt
Julianastraat 60
momenteel keihard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen. Na een jaar
Egmond aan Zee
met heel veel voorbereidend werk moet nu de kogel door de kerk, aldus
www.belmeteen.nl
de coöperatie. Het afgelopen jaar heeft 36 procent van alle inwoners van
Egmond aan den Hoef voor een abonnement op het moderne telecomnet
getekend. Dat leidde tot het aanvragen van een aantal offertes voor de
aanleg van het net. Directeur Jurgen Agne van Bergen Breedband: ‘Nu kijken
we nog met twee bedrijven gedetailleerd naar het beste net voor de beste
prijs. Binnenkort moet de keuze gemaakt kunnen worden.’ Er is echter nog
wel een kleine 10 procent, zo’n honderd abonnees, nodig om het glasvezelnet
financieel verantwoord aan te kunnen leggen.
wordt
ook met banken en andere financiers gesproken.
wo wnw e. sr c l heo v
n ee r n
l Inmiddels
e. vne n
. ndaarover
l
l goed,
Verloopt
dat
dan zal de coöperatie nog één keer alles op alles zetten
om extra abonnees te werven, om daarna Egmond aan den Hoef aan te
kunnen sluiten op de toekomst.

Tevens zijn wij voor komend seizoen
w op
w zoek
w .naar
s c h
medewerkers bediening op oproepbasis.
Dus zoek jij nog een leuk baantje w
komende
w w . zomer
s c h o n e r l e v e n . n l
"Dat
wil iedereen!"
iedereen"
"Dat wil
reageer dan via bovenstaand mailadres!
w w wschonerleven.com
. s c h o n e r l e v e n . n l
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Hoezo geen realiteitszin?
Het blijft mij verbazen hoezeer de werkgroep Geen Ballen maar Bollen
blijkbaar een bepaalde voorstelling van zaken blijft weergeven over de
beoogde fusielocatie. In het ene ingezonden stuk klaagt de werkgroep over
het gebrek aan (voor)inspraak, in het volgende geeft ze aan dat de inspraak
(op de bestemmingsplanprocedure) nog moet beginnen. Er is dus blijkbaar
nog volop gelegenheid tot inspraak. Daarnaast klaagt ze over het gebrek aan
rekencapaciteit bij de afdeling calculatie van de gemeente, maar als ze zelf
gaat rekenen, valt er ook nog wel wat op aan te merken. Het gaat namelijk
niet om een investering van 6 miljoen euro sec voor een nieuw sportcomplex,
meneer Wullems. Of denkt u dat zo’n sportcomplex op een andere locatie
gratis is? Het zou dus hooguit gaan om het verschil in investering, iets wat
u voor het gemak op een paar miljoen stelt. Als dat al zo zou zijn, want dat
wordt niet uitgelegd verder. Deze ‘verkapte subsidie’, zoals u het noemt,
bedraagt dus hooguit een derde van het bedrag dat u noemt. En eigenlijk
nog minder, want wie zegt dat de bevolking zich zo blijft ontwikkelen?
Maar u bent blijkbaar al op de hoogte van de bevolkingsontwikkeling van
de drie Egmondse kernen voor de komende decennia. Inderdaad loopt de
jeugd nu terug. Maar dat kan ook wel weer anders worden. Zeker als je je
gemeente/kernen aantrekkelijk maakt met een dergelijke faciliteit, die ook
voor meerdere doeleinden is te gebruiken (en ook gebruikt zal gaan worden,
zoals bijvoorbeeld bij de strandzesdaagse en de Halve van Egmond). Het
gaat bovendien niet alleen om de jeugd. Juist de 40- en 50-plussers zouden
meer moeten bewegen en dat is inmiddels een nog veel grotere doelgroep.
Dit soort investeringen doe je overigens voor een periode van minstens 50
jaar en dan hebben we het ineens nog maar over een bedrag van ongeveer
40 euro per voetballer per jaar, uw redenering volgend. En dat zijn dan alleen
de voetballers, niet eens de ‘passieve sporters’, de mensen die daar allemaal
verder nog hun wekelijkse beleven. Lijkt mij een volkomen verantwoorde
en reële keuze in een maatschappij waar sport als verbindende factor en
om evidente directe en indirecte gezondheidsredenen steeds belangrijker is.
Dat soort bedragen lopen ook aardig in de pas met ‘echte’ subsidies voor
jeugdsporters/scholieren die de gemeente betaalt om ze in dorpshuizen en
sporthallen te laten sporten/gymmen. John de Waard, voorzitter Sportraad BES.

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Egmond Almanak

EXPOSITITES Fred Valkering in de Hanswijk t/m februari
MAART Do 2 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Zo 12 Filmmiddag in de Schulp 14.30u
Zo 19 Stiltewandeling v.a. Nachtegalenpad
Wo 29, Do 30, Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vr 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Do 6 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Zo 9 Filmmiddag in de Schulp 14.30u
Ma 17 Korenfestival in de Watertoren
Zo 23 Stiltewandeling v.a. Nachtegalenpad
Do 27 Koningsdag
Vr 28 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
MEI Do 4 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Vr 5 Bevrijdingsestaffetteloop Voorstraat 14.30u
Zo 14 Filmmiddag in de Schulp 14.30u
Zo 21 Stiltewandeling v.a. Nachtegalenpad
Vr 26 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
JUNI Do 1 Roparun Slotpark 13.00u
Do 1 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Wo 14 Buitenspeeldag Egmond-Binnen
Zo 18 Filmmiddag in de Schulp 14.30u
Vr 30 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
JULI Do 6 Repair Café, Prins Hendrik, 13u

• Warm gebakken SCHAR of WIJTING
rond gebakken 5 voor € 3,50
10 voor € 6,00
• Verse WIJTING
kilo € 2,50
3 kilo € 6,00
• KABELJAUW KUIT TOP-kwaliteit
deze week kilo € 4,00
• Ouderwets gerookte RODE POON
p/s € 2,3 voor € 5,00
van kilo € 20,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 12,50

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Kilo 12.50

Kilo  10.00

op=op

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

WOEKERPOLIS?
Check uw polissen!

Noord-Hollandse EXTRA BELEGEN 500 gram 2,95
GRAND CRU pittige romige boerenkaas 500 gram 4,95
KONIJNENBOUTEN
2 kilo11,95
Bij aankoop van 1e kilo kaas

0,50

10 EIEREN

Bakkerij ‘t Stoepje

M.Druiven
Stoffeerderij
Stoffering voor
ieder interieur ...
uw huis
uw bedrijf
uw jacht

oed!

g
‘zit’ het
Bij ons

Lamoraalweg 74, 1934CB Egmond aan den Hoef

FEBRUARI
Do 2 Huiskamerproject, De Schulp, 14u
Do 2 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
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

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

Hollandse KABELJAUWFILET

Schietvereniging Prins Hendrik
Dirk liet afgelopen week zijn kwaliteit weer eens zien, de andere leden zaten
er dichtbij! Intussen is het tijd om de baancommissaris en zijn compagnons
eens in het zonnetje te zetten: Henk, Nico en Ger, voor hun wekelijkse inzet
bij het opbouwen, het afbreken van de baan, het scherp beoordelen van
de schietresultaten, de administratie en ook de gezellige gesprekken over
politiek, gebeurtenissen in het dorp! Dankzij deze mensen kan een vereniging
vlekkeloos functioneren. Geweldig! De schietresultaten van maandag 23
januari: E-klasse: Dirk Roele 100; Arie Wijker 99; Richard van Ham 97; Carlo
Zwaan 97. A-klasse: Nico Tuls 99; Jos v.d.Outenaar 98; Marco Konijn, Yvonne
Krab en Roland Sloot 97. B-klasse: Michael Bekkers 94; Leo Bakker 94; Jaap
Schipper 93.Pistool: Richard van Ham 47; Dirk Roele 47; Arie Wijker 46.
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Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega in ons
bedieningsteam voor 3 tot 4 dagen per week.

9,-

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

elke donderdag op uw weekmarkt

Carrot Muffins
Chocolade muffins
Chocolade/Banaan muffins
Grote gevulde koeken met amandelspijs
American Cookies chocolade

3 voor € 1,3 voor € 1,3 voor € 1,3 voor € 1,3 voor € 1,-

notaris:

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

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
l
l

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

info@overwegendnotariaat.nl

Kinderopvang de poppenKast
l

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

mr. Erica van NimwegenDijkstra

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

P
De Poppenkast

Tel. 072 - 507 0200

Colofon Dorpsgenoten
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Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

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

KINDEROPVANG

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.

