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www.dorpsgenoten.info

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

Nicole Weijling-Dissel: Master 2016 KNWU

WATERSTANDEN

Het houdt maar niet op met de
waardering voor de sportieve
prestaties van Nicole WeijlingDissel. Afgelopen zondag in
Apeldoorn is de Egmondse atlete
tijdens het NK Masters gehuldigd
als Master 2016. Zij kreeg de
prestigieuze prijs onder meer
voor haar Wereldtitels op de 800
en 1500 meter in Perth Australië.
Niemand minder dan Tweede Kamerlid en oud-Alkmaarder Rudmer Heerema reikte aan Nicole
de prestigieuze prijs uit. Komend
weekend loopt Nicole in dezelfde
Omnium-hal om het Nederlands
kampioenschap op de 1500 meter bij de senioren. ‘Ik hoop dat ik
erin slaag in de finale te komen.
Dan race ik tegen meiden die
bijna dertig jaar jonger zijn dan
ik! Dat zou ik geweldig vinden’,
aldus Nicole, die vorige week nog
gehuldigd werd als Sportvrouw
en overall beste sporter van
2015-2016 in de gemeente
Bergen. Dit weekend werd ze dus
ook door de atletiekbond, KNAU,
in het zonnetje gezet.

HOVENIERSBEDRIJF
www.barondujardin.nl
Machiel Jansen: 0629470836

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
8 wo 1:19 9:47 13:45 22:14
9 do 2:19 10:34 14:38
10 vr 0:26 3:11 11:09 15:27
11 za 1:30 3:56 11:44 16:10 VM
12 zo 2:16 4:39 12:40 16:52
13 ma 2:58 5:21 13:36 17:36
14 di 3:32 6:01 14:13 18:15
15 wo 3:20 6:38 15:10 18:55

Foto Cor Mooij: Rudmer
Heerema reikt de Master
2016 prijs uit aan Nicole
Weijling-Dissel

En verder in Dorpsgenoten:
- Opening ZENT Schoonheidssalon
- Topper in de Watertoren
- Voorspeelavond Muziekwerkplaats
- Hard Row in JOEB
- Egmondia laat winst glippen

Schoonheidssalon

BOOM

The Beach

autoservice

Paula Zwart

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

Piet Heinstraat 10
1931 EB Egmond aan Zee
Voor informatie/afspraak bel
06-51643894

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

Opentijden: maandag, donderdag, zaterdag en ‘s avonds

www.schoonheidssalonthebeach.nl

SCHILDERSBEDRIJF

Woning VERKOPEN?
Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.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

ZENT Schoonheidssalon
opent op Valentijnsdag
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U IT VA A RT VE RZO RG I N G

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,-

• 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

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€

9,-

D B
uBBeL
oeT
oor

Voor altijd in ons hart
LaNk
eTer
roNwaTer

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende
blijken van medeleven die wij ontvingen
na het overlijden van onze moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

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

Elisabeth Agatha
Swart-Koopman
Bets

* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten
notaris:

mr. Erica van Nimwegenwasserij
Dijkstra

Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd

dubbelblank

info@overwegendnotariaat.nl

Namens alle kinderen en kleinkinderen

Lijtweg 56 • Bergen NH
www.overwegendnotariaat.nl
Telefoon 072-5812331

Herenweg 197

Egmond-Binnen, januari 2017

1934 BA Egmond aan den Hoef

Topper in de Watertoren

Vraag gratis uw laatste-wensenmap aan

• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

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

Linda Zentveld start
ZENT Schoonheidssalon
Linda: ‘In oktober 2016 heeft mijn man een pand gekocht op de Mosselaan
61 voor zijn bedrijf. Daarboven was voor mij dé gelegenheid om mijn eigen
salon te beginnen. Mijn salon straalt ontspanning en rust uit (ZEN) en ik hoop
dat mijn klanten ook met datzelfde gevoel naar huis gaan.’ U kunt bij ZENT
Schoonheidssalon terecht voor verschillende behandelingen, maar natuurlijk
kan ook een behandeling op maat worden samengesteld. Linda: ‘Belangrijk
is dat we samen kijken naar een behandeling die past bij de huid, voor een
optimaal resultaat voor een gezonde en stralende huid. Er is dus altijd een
behandeling die bij past bij de klant.’
‘In mijn salon werk ik met verzorgingsproducten van het merk Sans Soucis
die het thermale water uit Baden-Baden als basis heeft voor haar producten.
Dit thermale water stimuleert de stofwisseling van de huid en bevordert
de gezondheid van de huid. Daarnaast gebruik ik make-up van het merk
Make Up Factory. Dat is high-end make-up van een bijzondere kwaliteit en
ontwikkeld in nauwe samenwerking met de meest innovatieve en bekendste
cosmeticafabrikanten in Europa. Het is mooie make-up voor een leuke prijs.
Voor de nagels werk ik met het merk OPI. Voor wie mooie verzorgde nagels
wil en een kleur die tot wel 2 weken kan blijven zitten (op handen of voeten)
is GelColor van OPI zeer geschikt. GelColor is ideaal voor de natuurlijke nagel,
omdat met het aanbrengen en verwijderen van de kleur de natuurlijke nagel
niet belast wordt.’ Kortom, ZENT Schoonheidssalon is the place to be! Zeker
op Valentijnsdag. Voor wie nog geen cadeautje weet…

Een goed verzorgde uitvaart
hoeft niet duur te zijn

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

Dinsdag 14 februari, op Valentijnsdag, is de opening van een
nieuwe schoonheidssalon aan de Mosselaan 61, Egmond aan den
Hoef. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen van 17.00 uur tot
19.00 uur. En wie deze dag een behandeling boekt, krijgt een leuke
attentie cadeau.
Linda IJssennagger-Zentveld heeft in 2016 haar
vakdiploma schoonheidsspecialiste behaald. Daarbij heeft zij tijdens haar
opleiding nog aanvullende
cursussen gevolgd, zoals
visagie, body sugaring
(een ontharingsmethode
met suiker) en hotstone
massage. In het najaar van
2016 heeft ze tenslotte
ook nog een opleiding
gevolgd om met GelColor
van OPI te mogen werken.
En nu dus een eigen salon.

Pieter Dekker

072-5066171

White Stones, de trotse koploper in de eerste divisie A van het zaalvoetbal,
ontvangt aanstaande vrijdag ZVV Volendam (nummer 2 op 1 punt achterstand) in de Watertoren, aanvang 21.00 uur. De week erna spelen de Hoevers
in Den Helder tegen nummer 3, ZVV Zeemacht. Na 14 van de 22 wedstrijden
zijn de ploegen aan elkaar gewaagd en WS kan zich geen misstap veroorloven.

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Voorspeelavond Muziekwerkplaats
De voorspeelavonden die Muziekwerkplaats Egmond twee keer per jaar
houdt, zijn bedoeld om leerlingen podiumervaring te laten opdoen. Onlangs
fungeerde de aula van de Sint Jozefschool in Egmond a/d Hoef als concertzaal
voor de uitvoeringen van de viool-, piano-, zang-, gitaar- en keyboardleerlingen. Ouders, familie en vrienden kwamen luisteren naar muziek in de meest
uiteenlopende stijlen: van de Lente van Vivaldi en stukken van Adele tot zelfs
een eigen compositie. Voor het eerst stond de samenspelgroep van de vioolleerlingen in de spotlights. Onder leiding van docent Gregor Overtoom stond
een heus strijkorkest op het podium.

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht
Dinsdag is het weer Valentijnsdag. En natuurlijk is het best commercieel. Maar
wie vindt het nu niet leuk om eens in het zonnetje gezet te worden? Overigens, de bron van Valentijnsdag schijnt te liggen bij de priester Valentinus die
in de derde eeuw na Christus in Rome leefde. Die priester deed allerlei goede
daden voor zieken, ouderen en armen. Nu ben je arm nádat je meedoet aan
het geven van die dure geschenken en word je ziek van de rekening. Op 14
februari 270 werd de brave borst onthoofd. Het is overigens niet de enige versie van de oorsprong van Valentijnsdag. Een andere versie (14e eeuw) heeft
te maken met het verschijnsel dat vogels op of omstreeks 14 februari nogal
last hebben van paringsdrang. Dat zou dan op die dag ook bij mensen de kop
opsteken. Nooit iets van gemerkt. Het is dus niet eens zo’n typisch Amerikaanse gewoonte als gedacht. Dat is het pas geworden toen de Engelsen het
daar (veel later) hadden geïntroduceerd. Toen werd het meteen commercieel.
In Egmond doen we niet zo mee aan die hype. Toch? Of heeft u uw anonieme
cadeautje voor die onbereikbare minnaar/minnares soms al klaarliggen? Toch
last van paringsdrang?

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Tekenbureau

Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 16,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

Verbouw
Renovatie
Onderhoud

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

K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

DORPSGENOTEN

Nieuwbouw

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

Geopend geopend donderdag
t/m zondag vanaf 11.00 uur

• 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

3

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!
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Repair Café Egmond aan Zee
Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Hét dieet van Nederland
Herenweg 173
1969 LB Egmond aan den Hoef
06-22452571
www.somethingelsehealth.nl

40 soorten Tapas
Tapas verrassingsmenu

€ 19,50 p.p
Feestje in Spaanse sfeer?
Vraag naar de mogelijkheden.
Geopend van wo t/m zon vanaf 17.30 uur
Ingang achter D'Oude Clipper • Smidstraat 3, 1931 EX Egmond aan Zee
tel: 072 8888805

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

P
De Poppenkast

KINDEROPVANG

Tel. 072 - 507 0200

SCHILDERS- EN
GLASZETBEDRIJF
Vrijwilligersteam Repair Café Prins Hendrik. V.l.n.r. mw, Gul, mw.
Beukers, dhr, Stam, dhr, P. Dekker en dhr, Koopman (op de foto
ontbreken dhr. T. Dekker en mw, Elzer).

EGMOND

Het Repair Café in Zorgcirkel locatie Prins Hendrik bestaat alweer bijna drie
jaar. Elke eerste donderdag van de maand, tussen 13.00 uur en 15.00 uur,
staan toegewijde vrijwilligers klaar staan om, samen met u, kleine reparaties
uit te voeren aan allerlei apparaten. Ook is het mogelijk om verstelwerkjes
te (laten) uitvoeren. In het Repair Café is iedereen welkom. Heeft u niets te
repareren? Kom dan gezellig langs voor een kopje koffie of een praatje. Meer
info? Tel. 0613576254 of e-mail : m.pema@zorgcirkel.com.

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

Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio

Egmondia laat winst glippen

Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

In een matig duel hebben Egmondia en Sporting Krommenie de punten
gedeeld: 2-2. De eerste helft speelde Egmondia te onrustig en ver onder haar
niveau. Bij de eerste kans tegen belandde de bal gelukkig nog in het zijnet.
In de 20ste minuut was het dan toch raak voor Krommenie via een fraaie kopbal: 1-0. Vanaf het begin van de tweede helft zetten de Egmonders hun tegenstander onder druk. In de 57e minuut kwam de op dat moment verdiende
gelijkmaker op het scorebord door een formidabel schot vanaf eigen helft van
Stijn Buis: 1-1. Egmondia leek alsnog winnaar te worden toen de bal uit een
vrije trap bij Sean Mooij kwam, die hard en feilloos raak schoot: 1-2. Een van
richting veranderde bal, ver in blessuretijd betekende echter 2-2, tevens de
eindstand. Zondag wacht de zware uitwedstrijd tegen Vrone uit St. Pancras.

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

TE HUUR

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 30 januari 2017; 1.D.dKlerck en T.Rosendaal 65,60 2.Fam.Eeltink
59,00 3.R.Druiven en A.Wijker 56,60 4.Fam.Imming 56,50 5.L.Schmink
en R.Wijker 55,40 6.Fam.dGoede 51,60 7.Fam.tBück 38,40 8.R.Baltus en
W.Huiberts 35,801 9.Fam.vGulik 32,50

2 kantoorruimtes
á 80 M2 in Egmond
aan Zee met terras
en parkeerplaats
info: 06-12688657

Hard Row in JOEB

Soul-Connection
Soul-Connection
Soul-Connection

Op zaterdag 18 februari 2017 komt de vierkoppige Warmentuuter band
“Hard Row” JOEB een bezoekje brengen. Vuige Rock en vunzige Blues van
coryfeeën als The Who, Led Zeppelin en CCR, deze mannen hebben het allemaal in hun repertoire. Dus kom gezellig langs voor een heerlijk avondje Live
muziek. Aanvang 20:00 uur, entree Gratis!
JOEB is te vinden aan de Herenweg 69 te Egmond-Binnen

Kloknieuws
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.

Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
Geen
bezoek
aan Methode
een praktijk alleshelp
gaat via ik
Met de Luisterkind
de mail
info@soul-connection.nl
T 072 532 42 18
de mail info@soul-connection.nl
F 072 532 42 19kind met vragen
en
problemen.
Christine Dekker
Christine Dekker
E info@TR-assurantien.nl
www.soul-connection.nl
www.soul-connection.nl

ZENT
KARE LS
www.soul-connection.nl

Zondag 29 januari startte Olof Glorie bij de Beeckesteincross in Velsen Zuid
voor 9.3km en finishte hier in 51’49”. Afgelopen zondag 5 februari was hij afgereisd naar Apeldoorn voor 16.1km. Hier passeerde hij de finish in 1.22’41”.
Komende zondag 12 februari gaan we met de wandelliefhebbers van de
jou
en je naar Amsterdam voor de wandeling van het ‘Westerborkpad’. De
Klokgroep
route van deze wandeling is ongeveer 11km lang en we vertrekken die dag
om 09.00 uur per fiets vanaf de Pieter Schotsmanstraat om in Heiloo de trein
te nemen van 09.38 uur richting Centraal Station in Amsterdam.

Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
de mail info@soul-connection.nl
AUTORIJSCHOOL

Schoonheidssalon

Christine Dekker

Wie
volgt?

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

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

DORPSGENOTEN

Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706
info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

Egmonder Almanak
EXPOSITITES Fred Valkering in de Hanswijk t/m februari
FEBRUARI 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

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

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

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

4

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 2 februari 2017: 1.Fam.Greeuw 60,40 2.M. en N.Imming 54,10
3/4.C.Imming en B.Nienhuis 50,00 3/4.B.Dekker en T.Rosendaal 50,00 5.Fam.
Eeltink 44,75 6.Fam.Apeldoorn 40,60.

06 20 100 550

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis

Neem voor een vrijbljivend kennismakingsgesprek contact op met A-zorg Arina,

Tijdverdrijfslaan
Herenweg
162 1
Egmonda/d
a/dHoef
Hoef
Egmond
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226
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Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

M.Druiven
Stoffeerderij
Stoffering voor
ieder interieur ...

vers schoongemaakt p/st € 2,- 3 voor € 5,50

uw huis
uw bedrijf
uw jacht

d!
het goe
’
it
‘z
s
ij on

B

Lamoraalweg 74, 1934CB Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Allergie
Acupunctuur

Voorleesontbijt Bij De Poppenkast

• Hollandse NIEUWE MAATJES HARING

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

4e GRATIS

• Ouderwets gerookte MAKREEL
p/st vanaf € 3,2e makreel € 1,50
• Ouderwets ger. KLEINE SPEKBOKKING
p/st € 1,- 3 voor € 2,50 7 voor € 5,00

Warm gebakken Grote

zonder kop

op=op
GAMBA'S
KIBBELING van kilo € 17,50

250 gr € 4,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

op=op

2 half pond € 1,50
e

Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 12,50

3 kilo € 35,-

Kilo 12.50

tS
 10.00
k p L a a Kilo

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

Ook De Poppenkast deed dit jaar weer mee aan de voorleesdagen. Alle kinderen konden luisteren naar de voorleesgasten en genieten van een heerlijk
ontbijtje. Kinderen van beide scholen uit Egmond aan den Hoef kwamen
om voor te lezen. Sterre Veldt, Rik Bras, Dewi Belleman, Sterre de Laleijne
en Esmee van der Woude waren deze keer ‘de voorgasten’ en maakten daar
serieus werk van, tot groot plezier van de toehoorders.

Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

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

http://muziekwerkplaatsegmond.nl

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket
in de Egmonden!
Voor al uw bloem-,
rouw- en trouwstukken
Lid van de Euroflorist
Bloembinderij De Duinroos
Voorstraat 118 - Egmond aan Zee
duinroos@quicknet.nl - 072-8883070

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

www.kringlooptol.nl
06 36 33 43 33

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Oude BOERENKAAS
Romig BELEGEN KAAS
KOMIJNE KAAS lekker belegen
Bij aankoop van 1e kilo kaas

GRATIS Culinaire verrassing

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Frikadel broodjes
Worstenbroodjes
Saucijzenbroodjes
Foccacia met kruidenboter

RUIMTE
al v.a.

PASFOTOSERVICE

€ 5,50
per m 3

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

2 voor € 1,2 voor € 1,2 voor € 1,2 voor € 1,-

Iedere betalende klant een halfje brood naar keuze cadeau!!!
WE HEBBEN NOG

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

4,95
500 gram 2,95
500 gram 2,95
500 gram

✄

MU ZI e k W e r

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

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

Iedere woensdag en donderdag
3 gangen verrassings menu € 19,95
Primera Het Hoekstuk
Het Hoekstuk 4
1852 KX Heiloo
Tel. 072 - 533 52 58

www.primera.nl

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

...even naar Primera

PUUR

PEDICURE SALON
Margreth Kool

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

06-53192755

www.puur-pedicure.nl

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.

