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

Brandbrief nieuwbouw Egmond-Binnen
vindt gehoor bij gemeentebestuur

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
15 wo 2:56 5:36 13:54 17:51
16 do 2:15 6:12 14:44 18:28
17 vr 2:55 6:47 15:25 19:10
18 za 3:17 7:25 15:40 19:46
19 zo 3:30 8:06 15:54 20:26
20 ma 4:16 8:45 16:34 21:15 LK
21 di 4:45 9:44 17:35 22:20
22 wo 5:50 11:15 18:34 23:44

autoservice

Een brandbrief eind december aan het gemeentebestuur en de fractievoorzitters vanuit het ‘Comité
Nieuwbouw Egmond-Binnen 300’ heeft gehoor gevonden. Aanleiding voor de brief was dat het
comité van mening was
dat de leefbaarheid van
Egmond-Binnen in het
gedrang zou komen,
indien niet snel iets aan
nieuwbouw zou worden
gedaan. Inmiddels is
duidelijk geworden dat
er mogelijkheden zijn
voor nieuwbouwlocaties,
ofschoon ze niet heel dik
gezaaid zijn. Bovendien
wil het gemeentebestuur
wel een cijfermatige
onderbouwing zien van
de gevraagde aantallen
te bouwen huizen.
Foto (redactie): Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen 300
wil snel en veel nieuwe woningen

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

In de genoemde brandbrief wees het comité op de vergrijzing en leegloop die ook in Egmond-Binnen toeneemt. Die
zijn volgens het comité alleen terug te dringen met het bouwen van 300 woningen. Alleen dan kan sprake zijn van een
serieuze opleving. Dan kan de jeugd in het dorp blijven wonen, wordt de school voldoende gevuld met nieuwe leerlingen, zullen de verenigingen weer kunnen opbloeien, en worden sociale verbanden in stand gehouden. Nu staat dat
alles onder druk, zeker in Egmond-Binnen, want dat is de kern die er volgens het comité het ergst aan toe is. Dat wordt
ook onderkend door het gemeentebestuur, getuige de grote meerderheid voor een motie van Kies Lokaal hierover uit
november 2016. Hoog tijd om gezamenlijk voor nieuwe impulsen te zorgen, vindt het comité. Het gemeentebestuur
heeft hier inmiddels dus positief op gereageerd en daarmee is de eerste stap gezet.

En verder in Dorpsgenoten

-

Mooie Hoever Playbackshow
Tafelen voor Vastenactie
Egmondia start derde periode met winst
Column K.D. de Bocht

The Tall, The Fat and The Ugly in JOEB
Zaterdagavond 18 maart is het weer groot feest in JOEB te Egmond-Binnen, dat dit jaar 50 jaar bestaat. The Tall, the
Fat and the Ugly zullen dan met hun bluegrass muziek het jeugdcentrum weer veranderen in een swingende tent.
Oude bluegrass maar ook Status Quo in bluegrass uitvoering zal door de band met spetterend enthousiasme gespeeld
worden. JOEB, aan de Herenweg 69, zal vanaf 20.00 uur geopend zijn, de entree is gratis. Dus, zin in een gezellige en
knettergekke avond? Dan zien we jullie de 18e in JOEB. De avond is voor 16+ en entree is gratis.

Woning VERKOPEN?
Bel dé Kruijff onder de makelaars

Koffie-aanbieding maart 2017

072-5070818

500 gr roodmerk € 4,60 (ipv 5,40)
250 gr roodmerk € 2,45 (ipv 2,85)
250 gr goudmerk € 2,75 (ipv 3,15)

info@kruijffmakelaardij.nl

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

06-49412728 of 072-5115238

Alleen tegen inlevering van deze bon
Stem ook op Wereldwinkel De Egmonden
http://rabo.nl/nkl/raboclubkas2017

Op 29, 30, 31 maart en 1 april speelt

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Opheffingsuitverkoop!

Toneelgroep Spiegel
“Maat voor Maat”
van William Shakespeare!!

Kijk verder in de krant

Dorpshuis de Schulp in Egmond-Binnen
Aanvang: 20.15 uur. Entree € 10,- per persoon.
Reserveren: info@toneelgroepspiegel.nl / 072 5062683 (19-21 u)
DORPSGENOTEN

Egmond aan zee
Voorstraat 114
Tel 072 506 11 74

Tel: 06 42 08 60 22 (24/7) Tel: 06 81 35 81 10 (24/7)
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Mooie Hoever Playbackshow 2017 SCHILDERSBEDRIJF

Rob van der Laan neemt afscheid

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

Vreemden in de nacht
Wij waren twee eenzame mensen
Tot dat moment van onze eerste groet
Wij wisten toen nog niet
Dat de liefde slechts één blik
Eén warme omarmende dans verwijderd was

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€

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

Er was weer heel veel moois te zien tijdens de Hoever Playbackshow. De drie
juryleden, Anouk, Christel en Lacerna, allen voormalige Playbackshow-winnaars, hadden dan ook geen gemakkelijke taak om een winnaar te kiezen. De
originaliteitprijs ging naar Maartje, Madelief en Tyrah die een huiveringwekkend
goede vertolking van Michael Jackson lieten zien. De hoofdprijs in de vorm
van de Hoever Playback wisselbeker ging dit jaar naar het optreden van Kiki
Castricum met haar indrukwekkende vertolking van Supercalifragelistic… uit
de musical Mary Poppins. Bijzondere vermelding verdient nog het toetje tijdens
het juryberaad: de zaal genoot ervan! Deze mooie showmiddag werd afgesloten met het toekennen van de Playbackshow-medaille aan alle deelnemers. Zie
voor foto’s de facebookpagina van de playbackshow Egmond aan den Hoef

9,-

Strangers in the Night, Frank Sinatra

Toch nog onverwacht gaan wij afscheid nemen
van mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en oma

Sonja Zwart-Schouten

Soul-Connection
Foto (aangeleverd): Rob van der Laan wordt in de bloemetjes gezet
door trainers Harry Gul en Maarten Groen.
Na ruim 23 jaar gaat Rob van der Laan Loopgroep Egmond verlaten. Rob
woonde tot voor kort in Oost-Graftdijk en kwam bijna altijd op zijn racefiets
naar de loopgroep-training in Egmond-Binnen. Rob is verhuisd naar Zeewolde
en we wensen hem daar nog veel sportiviteit toe.

Soul-Connection
Soul-Connection

15 maart 1946

10 maart 2017
Gerard
Esther en Leo
Dylan, Devi

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

Geen
bezoek
aan Methode
een praktijk alleshelp
gaat via ik jou enSonja
de Luisterkind
je is in het Verenigingsgebouw, Julianastraat 5
de mail
info@soul-connection.nl
de mail info@soul-connection.nl
Egmondia start derde periodeMet
in Egmond aan Zee.
kind met vragen
en problemen.
Christine Dekker
Christine Dekker
Jullie zijn welkom om afscheid van haar te nemen
www.soul-connection.nl
met verdiende overwinning
www.soul-connection.nl
Egmondia heeft in de wedstrijd tegen S.V.A. opnieuw drie punten kunnen
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat op
viadinsdagavond 14 maart van 18.30 uur tot 19.30 uur.
toevoegen aan hun totaal. Meteen vanaf het begin namen de Egmonders het
de mail info@soul-connection.nl
initiatief. In de 35ste minuut scoorde verdediger Stijn de openingstreffer 1-0.
Wij begeleiden Sonja in besloten kring op haar laatste
Vijf minuten later werd deze stand verdubbeld door Marc Min. Na de rust
reis op woensdag 15 maart, een hele bijzondere dag,
kwam de aansluitende treffer van S.V.A.: 2-1. Toen duurde het tot ongeveer
vijf
Christine
Dekker
haar verjaardag, haar trouwdag.
minuten voor het einde voor de beslissing viel. Een vrije trap van Carlo Smit op

www.soul-connection.nl
Justin Recourt betekende de 3-1. Zondag speelt Egmondia de gemeentelijke
derby tegen Bergen. Tot man of the match werd Dennis Blaauboer uitgeroepen.

Sonja’s lievelingskleur was geel
Correspondentieadres:
Zwartendijk 26, 1931 CL Egmond aan Zee
leowezel@hotmail.com

Bridgesoos ‘Anders Actieven’
Uitslag 8 maart 2017: 1e Mevr. Druiven – Hr. Groot en Dms te Bück – Eeltink
57,64 % 3e Dms v. Deursen – Zentveld 53,47 % 4e Mevr. Blankendaal – Hr.
Broersen 51,39 % 5e Dms Jannie en Elly Vlas en Hrn Bok – Eeltink 50,00
% 7e Dms Betel – Waelput 40,28 % 8e Hrn te Bück – Sluiter 39,58 %

Voor altijd in ons hart

SV Prins Hendrik
De uitslagen van maandag 6 maart: E-klasse: Cor Wijker 100; Dirk Roele 99;
Arie Wijker 99. A-klasse: Roland Sloot 98; Jaap de Graaf 97; Marco Konijn 97.
B-klasse: Willem Reemst 98; Leo Bakker 95; Mieke v.d. Outenaar 92. Pistool:
Dirk Roele 49; Arie Wijker 48; Yvonne Krab 47.

Kids & Parents MTB
Uitslag: Kids & Parents MTB cup: 1. Henk Verdonk junior Egmond aan de
Hoef 2. Ben Visser Heerhugowaard 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Louwe
Alkmaar 5. Dirk Dekker Egmond aan Zee
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Hartverwarmend waren alle lieve woorden,
bloemen en kaarten.
Mooi was het afscheid van onze lieve

Bernard

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

dat we met zovelen konden delen.
Dit heeft ons veel steun gegeven,
onze hartelijke dank voor alles.

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

Petra Harms, kinderen en kleinkinderen
U IT VA A RT VE RZO RG I N G

Omdat
ieder
vaarwel

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

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

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

www.capella-uitvaartverzorging .nl

DORPSGENOTEN

Vraag gratis uw laatste-wensenmap aan

• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze
• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking
Voor meer info:

072 - 589 54 53

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.UITVAARTDEKKER.NL

ZOETWATER VISCLUB
DE EGMONDEN

Allergie
Acupunctuur

is...

Een goed verzorgde uitvaart
hoeft niet duur te zijn

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,-

• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

Dag en nacht bereikbaar via

bijzonder
Henny Stoop

Pieter Dekker

Vrijdag 17 maart 2017:

JAARVERGADERING

Aanvang 20.00 uur in cafe 't Rode Hert

Visgenoten, jullie aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld.
Tevens prijsuitreiking seizoen 2016
15 MAART 2017 - NUMMER 625
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DORPSGENOTEN ZOEKT EEN

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

SERIEUZE BEZORGER
voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

NIEUW in De Egmonden
Gastouder Sacha voor
kinderen van 0 - 4 jaar
www.kdvegmond.nl

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…

072-5061201 of info@belleman.nl

072-571 20 45

Egmondse almanak
vloeren

Voor het tweede
wel!

Houten- en
laminaatvloeren

INGEZONDEN

Tel 0651 219635

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

ABA

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

ZENT

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

Schoonheidssalon

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

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

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

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

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

Mensendieck Praktijk Bergen Egmond Schoorl

Fit met Mensendieck!

EXPOSITIE Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 15 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Za 18 Voorlichting Detoxen, Thuiskamer Egmond-Binnen 14u
Zo 19 Stiltewandeling v.a. Nachtegalenpad
Di 21 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 22 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u

Beleid of willekeur?
In het nu gepresenteerde voorontwerpbestemmingsplan “Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties” wordt de bestemming “bollenconcentratiegebied” gewijzigd ten behoeve van de fusie van de voetbalverenigingen.
Nota bene in een mooi open landschap met op de achtergrond de duinenrij. Een
open entree naar Egmond aan Zee. Het kan toch niet zo zijn dat de Egmondse
voetbalverenigingen het ruimtelijke beleid bepalen omdat zij alleen op déze
locatie willen fuseren? Dit terwijl wethouder Ruimtelijke Ordening Snabilie in
de Alkmaarsche Courant nog liet optekenen: “Wij hechten veel waarde aan het
landelijk gebied.”en “Wij zijn tegen meer functies in dit gebied.”
Ten aanzien van het gebied waar de voetbalvelden zouden moeten komen
geldt dit argument kennelijk niet. Daar wil de gemeente zelfs opstallen
toestaan als een tribune, kantine en kleedkamers. Hoezo beleid? Willekeur!
Terwijl er een prima alternatief is voor de voetbalfusie; het huidige Zeevogelsterrein. Door deze willekeur is iedere inspraak een fopspeen. De wethouder
ruimtelijke ordening houdt ten aanzien van de fusielocatie de kaken op
elkaar en laat het ruimtelijke beleid over aan de voetbalverenigingen en de
wethouder sport. Met een al jaren durende drammerigheid en botheid wordt
dit “beleidsplan” behandeld. De hoop om deze gang van zaken te keren ligt
toch vooral bij de standvastigheid van de provincie en niet bij de zogenaamde
inspraak van deze gemeente. A.F.T. Van der Oord, Egmond aan den Hoef.

‘Tafelen voor de Vastenactie’:
Elke jaar organiseert de werkgroep Missie Ontwikkelingssamenwerking en
Vrede van onze gezamenlijke parochies (MOV-HALE) een speerpunt om
ontwikkelingssamenwerking op de kaart te blijven houden. Dit jaar is de actie
‘Tafelen voor de Vastenactie’ gestart. Het idee is dat je als deelnemer een
driegangendiner gaat gebruiken op drie verschillende adressen in EgmondBinnen. Dit gaat gebeuren op zondag 2 april. Voor dit nieuwe initiatief
worden nog koks en deelnemers gezocht. De opbrengst van deze actie is voor
het Vastenactieproject ‘eilanden van hoop’ in San Salvador. ‘Tafelen voor de
Vastenactie’, zondag 2 april vanaf 17.00 uur. Koks en ook deelnemers kunnen
zich tot uiterlijk 25 maart, opgeven bij Liedeke van der Molen 072-5332063
of mail naar: aejvandermolen@gmail.com. Werkgroep MOV-HALE (Missie,
Ontwikkelingssamenwerking en Vrede).

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 6 maart 2017: 1.Fam.Eeltink 65,50 2.Fam.dGoede 57,25 3.L.Schmink
en A.Wijker 50,25 4.D.dKlerck en T.Rosendaal 45,80 5.H.Boot en P.Brouwer
42,00 6.Fam.vGulik 39,20

Bridgeclub Egmond aan Zee

WINTER

Uitslag 9 maart 2017: 1/2.Bep Dekker en Thea Rosendaal 62,50 1/2. Petra
en Bert Maureau 62,50 3.Bertus en Gré Eeltink 55,00 4.Piet en Ditte Greeuw
51,25 5. Mar en Nico Imming 47,50 6.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 37,50
7.Cees Imming en Theo vGulik 31,25

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

Of het vertrouwen van het gemeentebestuur een deuk heeft opgelopen, zoals
in de Alkmaarsche Courant stond te lezen, weet ik niet. Wat ik wel weet, is
dat het in Nederland, en dus ook hier, langzamerhand een land van ‘low
trust, high rules’ is geworden. Dat wil zeggen dat overal regels voor zijn. Het
Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven?
Stoffeerderij resultaat is dat de menselijke maat volslagen zoek is geraakt. Handhaven om
het handhaven kan nooit het doel zijn, net zo min als regels om de regels.
Stoffering voor
Regels zijn er om te voorkomen dat zaken escaleren. Het lijkt mij toch onieder interieur ...
waarschijnlijk dat wanneer Ingrid Schouw bij haar manage zou mogen blijven
mail mensendieckegmond@gmail.com
wonen, de zaak escaleert. Sterker nog, nu is de zaak zover geëscaleerd dat
uw huis
uw bedrijf
er zomaar een goedlopend bedrijf de dupe kan worden. Jan Stam gaf in zijn
www.mensendieckegmond.nl
Uit onderzoek blijkt steeds vaker dat we te weinig
of niet goed bewegen.
Dit stuk
leidt
uw jacht
ingezonden
dezetot
week aan dat de situatie het gevolg was van onopletd!
enaar
Mensendieck
Egmond,
o
g
t
e
tendheid
van
verschillende
kanten. Zou kunnen, maar dat kun je dan herstelallerhande
klachten.Praktijk
Die kunnen
voorkomen worden
als
u
tijdig
de
h
’
it
‘z
ij ons
B
len.
Zeker
als
het
handvat
je
wordt aangereikt. Maar dan moet je wel willen.
Hanswijk
1a,
1934
CP
Egmond
aan
den
Hoef
oefentherapeut gaat. Maar wat doet die oefentherapeut Mensendieck eigenlijk?

M.Druiven

Tel.Mensendieck!
06 128 14 115
Fit met

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

Lamoraalweg 74, 1934CB Egmond aan den Hoef

DORPSGENOTEN
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Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

U staat voor de klas, zit veel achter de computer te werken of brengt de hele dag pakketjes
Elke donderdag op
rond ... Iedereen
heeft zo zijn eigen houding en manieren van bewegen, maar sommige
't pleintje in Egmond aan Zee
Colofon
Dorpsgenoten
van 8.00-14.00 uur
gewoontes
zijn niet goed
voorverdeeld
het lichaam.
Dan kunnen klachten ontstaan aan bijvoorbeeld
De
pagina’s van DORPSGENOTEN
worden
in 35 blokken
• Hollandse
MAATJES
HARING
medisch
pedicure denk aan reuma,
rug, nek30).
of Een
schouder.
Ook
door
afwijkingen
of ziekten,
scoliose
of
(voorpagina
blok wekelijks
komt
op € bepaalde
12,- per keer ex.
kt
aa
Een
keer perkunt
maandu ofproblemen
los tarief is dit krijgen
€ 18,25 (ofmet
15,50uw
factuur
astma,
bewegingsapparaat.
4 voor € 5,50
altijd vers schoongem p/st € 1,50
Bel voor een afspraak
via mail). Voor de voorpagina rekenen wij een toeslag van 50%.

Bel me Teen!

Verse VISROERBAK SCHOTEL

• op het
06-1057 8724 gericht
Wijzigingen
in vaste advertenties
€ 3,-. Prijzen
zijn ex.
BTW. Het
Oefentherapie
Mensendieck
is een
paramedische
behandelmethode
aanleveren
van uwen
advertentie
kan via e-mail
fax. Uiteraard
deze week
behandelen
voorkomen
van en
klachten
diekunt
kunnen
ontstaan
en 500 gr € 7,- heel
Julianastraat
60 door een onjuiste houding
ubeweging
het ook brengen.
Copy
t.b.v.
redactie
kunt
u
alleen
per
e-mail
Egmond
aan
Zee
tijdens dagelijkse activiteiten. De oefentherapeut maakt u bewust van uw eigen
TOP-KWALITEIT
www.belmeteen.nl
•
aanleveren.
Deadline
is maandagmorgen
11.00 uur.
fysieke mogelijkheden
en coacht
u bij het aanleren van gezond beweeggedrag. Het doel van

Verse WIJTING

oefentherapie is de klachten te laten verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaandekilo € 7,50
Kinderopvang
de poppenKast
van
uw eigen mogelijkheden.
Warm gebakken Verse
Opvang
voor
kinderen
van
0-13
jaar.
Gezond bewegen? Kies voor oefentherapie Mensendieck!

P

Dagopvang
l Buitenschoolse opvang
Wilt
u meer informatie of wilt u zich opgeven? Tel. 06 128 14 115, mail
l Tieneropvang met huiswerk begeleiding
l Opvang per uur
mensendieckegmond@gmail.com
of www.mensendieckegmond.nl
l Flexibel en incidentele opvang mogelijk
Mensendieck
Praktijk
Egmond,
Hanswijk
1a, 1934 CP Egmond aan den
l Ruime openingstijden
De
Poppenkast
l Geen wachtlijsten
KINDEROPVANG

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Tel. 072 - 507 0200

Diesel Service Kennemerland
voor reparatie van verdelerpompen en verstuivers
voor de merken: BOSCH/C.A.V./LUCAS/
ZEXEL/DENSO/DELPHI/SIMMS/...
testen van common rail injectoren volgens testplan incl. print rapport

www.dskl.nl / info@dskl.nl ma-vr 08.00-17.00 uur

tel: 06-44558182
Prinses Marijkelaan 3a - 1934 EA Egmond a/d Hoef

3 kilo € 6,00
TOP-KWALITEIT

LEKKERBEK mogrooiete KABELJAUW
p
2 voor € 7,-

op=o

Alleen tegen inlevering van deze bon

Hoef

3 GRATIS
e

van kilo € 25,- Haas

Alleen tegen inlevering van deze bon

op=op

kilo € 14,95

Kilo 12.50

HuisontruimingenKilo  10.00 De Woerdense Kaasboer
en bezemschoon
Bij u op de markt
opleveren
Lamoraalweg 53B
Industrieterrein de Weidjes
1934 CC Egmond aan den Hoef

www.kringlooptol.nl
06 36 33 43 33

BIOLOGISCHE KAAS extra belegen nu
Oude BOERENKAAS

FRANSE KAAS naar keuze

3,95
500 gram 4,95
3 stuks 5,00
500 gram

Bij aankoop van 1e kilo kaas

GRATIS bakje Kruidencreme

✄

l

kilo € 12,50

Bakkerij ‘t Stoepje

Iedere woensdag en donderdag
3 gangen verrassings menu € 19,95

elke donderdag op uw weekmarkt

Slagroomsoesjes
20 voor € 2,50 en 50 voor € 5,w
w
w
.
s
c
h
o
n
e
r
l
e
v
e
n
.
n
l
w w w . s c h o n e r l e v e n Grote
. n Gevulde
l
koeken
10 voor € 5,Brood van Toen
2 voor € 4,50 en 3 voor € 5,w w w . s c h o n e r l e v e n . n l
Lever de advertentie in en elke betalende klant
"Dat
wil iedereen!"
iedereen"
"Dat wil
ontvangt 10 zachte witte puntjes GRATIS!!!
w w wschonerleven.com
. s c h o n e r l e v e n . n l

JAAP DAVIDSON

GEZINSDIENST

“Ken jij Ruth?”

Zaterdag 18 maart
aanvang 17.00 uur
In de Oud-Katholieke kerk, Voorstraat 112, Egmond aan Zee
m.m.v. het ritmisch koor ”The Seasingers”

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

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

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

WITLOF
Mooi wit BLOEMKOOLTJE
STOOFPEREN

Actie geldig bij inleveren bon

VHS video naar
DVD 18,- euro

40 soorten Tapas
Tapas verrassingsmenu

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

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

1 kilo € 1,00
€ 1,00
2 kilo € 1,50

€ 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

notaris:

Suzan Tervoort
Mosselaan 57, 1934 PJ Egmond a/d Hoef
06 21 83 47 93
facebookcom/Suzansleerlingenbegeleiding

✄

GROENTE & FRUIT

Hartelijk welkom in de

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

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

06 20 100 550

