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

Deur op kiertje voor alternatieve plek sporthal…?
(van de redactie) Uit het recent gehouden overleg tussen het Comité Sporthal Egmond, ambtenaren van
de gemeente Bergen en de betreffende wethouder, Peter van Huissteden, blijkt dat er een kleine mogelijkheid is om alsnog de nieuw te bouwen sporthal op een andere plek te realiseren. Daarvoor moet
de raad de wethouder dan wel expliciet opdracht geven.
Nico Pronk (comité Sporthal): ‘Tijdens het overleg hebben de ambtenaren die erbij zaten gesteld dat het proces al te
vergevorderd is om nog iets te kunnen veranderen. Ook de wethouder heeft heel duidelijk aangegeven zelf geen actie
te ondernemen (‘het schip is niet te keren’), maar als de raad hem opdracht zou geven toch te heroverwegen, dat zou
het wat anders worden. Dat is voor ons het teken voor actie; op 16 november is er een bijeenkomst in De Blinkerd in
Schoorl over de inrichting van het Watertoren-gebied, waar we een presentatie zullen geven over het alternatief wat
wij voor ogen hebben.’

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
8 wo 3:56 6:26 14:20 18:42
9 do 4:36 7:10 15:15 19:31
10 vr 3:25 8:16 15:56 20:35 LK
11 za 4:37 9:19 16:44 21:53
12 zo 6:56 10:35 18:05 23:15
13 ma 7:54 11:45 19:35
14 di 0:25 9:16 12:56 21:05
15 wo 1:25 9:55 13:49 22:10

BOOM

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

Foto (BAM Wonen): Huidige plannen watertorengebied:
Uiteindelijk toch te veel overlast voor omwonenden?
Hart van de samenleving
Het is nu dus aan het comité Sporthal Egmond om de raadsleden ervan te overtuigen dat het echt beter is om alsnog
te kiezen voor een nieuwe locatie die voor minder overlast zal zorgen bij de omwonenden. Pronk: ‘Maar niet alleen
dat, er zullen in het alternatief – naast de huidige locatie van jongerencentrum De Wal - tevens meer opties geboden
kunnen worden voor multiculturele en sociale activiteiten. Dat alternatief was er ooit al en bestaat dus grotendeels.
Het hoeft niet weer helemaal opnieuw te worden bedacht. Een sporthal, en zeker die hier in derp, is er niet alleen voor
‘vierkante meters sport’. Het vormt het hart van onze samenleving, met al die andere lokale, regionale, nationale en
internationale activiteiten die er in en omheen plaatsvinden, zoals we al hebben aangegeven in onze open brief vorige
week. Ons advies zou zijn, maak er dan ook wat meer van dan alleen een sportplek. De sporthal zou een ontmoetingsplek moeten zijn voor zowel jong als oud, voor zowel sporters als niet-sporters. Van dat soort plaatsen zijn er niet veel
meer in de Egmonden. Steeds meer cafés verdwijnen of worden omgezet naar eetcafé, klein restaurantje of iets anders
wat meer oplevert. Daarmee verdwijnen ook de plekken waar iedereen uit het dorp elkaar kan ontmoeten. Sport verbindt en doet dat op veel terreinen, ook buiten de sport. We hopen tijdens de presentatie duidelijk te kunnen maken
dat er echt nog wel opties zijn om het tij te keren. Natuurlijk weten we dat al een en ander in gang is gezet, maar
zoals ook in onze brief: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.’
(zie verder pag. 2)

Iedere maandag inloopspreekuur van 10.00-13.00 uur
Slotweg 2a, Egmond aan den Hoef
Meldnummer 24/7: 06 21 51 61 30
www.charonuitvaartbegeleiding.nl
Charon Uitvaart Inspireert!

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

Nieuwsgierig? Kijk snel naar onze advertentie binnenin!

Allergie
Acupunctuur

Voor een passende uitvaart met
een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’

Tekenbureau

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

Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238

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

www.uitvaartverzorgingduin.nl

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

DORPSGENOTEN

Nieuwbouw

Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen
Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772
E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl
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Verbouw
Renovatie
Onderhoud
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…of toch niet…?

UITVAARTBEGELEIDING

Foto (aangeleverd) Peter
van Huissteden: ‘Allemaal
wel erg laat…’

Karin Smit

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra

Navraag bij de betreffende
wethouder leert dat de kans
dat het tij daadwerkelijk
gekeerd wordt niet bijster
groot is. Peter van Huissteden:
‘De deur op een kier is wel
een wat vrije interpretatie van
het gesprek, denk ik. Het is allemaal erg laat. In het gesprek
heb ik om een toelichting gevraagd aan de mensen van de
initiatiefgroep. Die heb ik ook
gehad, maar ik voorzie toch
weer veel andere – en grote
- bezwaren als nu nog wordt
afgeweken van de plannen, zoals die in gang zijn gezet. Er is in de afgelopen
jaren al veel veranderd. Wat betreft de overlast waarover wordt gemeld: daar
is niets nieuws aan. De sporthal stond er eerder dan de woonwijk en een
sporthal trekt nu eenmaal bezoek. Overlast door de nieuwbouw is uiteraard
maar tijdelijk. Het komt allemaal op 1 minuut voor 12. Dat is wel jammer. Het
is echter onder aan de streep niet aan mij om die beslissing te nemen, maar
aan de raad. Binnenkort maken we als college een memo aan de raad waarin
alle ontwikkelingen hierover duidelijk worden gemaakt, inclusief de consequenties van een en ander, met daarbij ons standpunt. Dat standpunt wordt
ook aan de initiatiefgroep meegedeeld. Als de raad alle voor- en nadelen
afweegt en mij opdracht geeft alsnog de plannen te heroverwegen, dan word
ik geacht dat te doen. Over een paar weken zal dat duidelijk zijn. Die kans is
echter niet zo heel groot en dan druk ik me nog voorzichtig uit.’

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

persoonlijk en stijlvol

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
- Ongeacht waar u bent verzekerd en of u bent verzekerd
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

Tel. 06 81 35 81 10
Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

072-5066171

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

Omdat

al v.a.

€ 5,50

ieder

per m 3

vaarwel
WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

bijzonder

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

is...
Henny Stoop

Kansloze nederlaag Egmondia

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

w w w. c a p e l l a - u i t v a a rt v e r z o r g i n g . n l

Egmondia heeft in de wedstrijd tegen Meervogels duidelijk moeten ervaren dat het verschil tussen de vierde en derde klasse behoorlijk groot is. In
voorgaande wedstrijden, uitgezonderd tegen Z.A.P., kon Egmondia redelijk
mee in de gespeelde wedstrijden en had het met een beetje meer geluk ook
meer dan het tot nu toe behaalde éne punt gehad. In de wedstrijd tegen
Meervogels kwamen de ‘derpers’ op alle fronten te kort. Op de 5-0 uitslag
viel dan ook weinig af te dingen. Ondanks de vijf tegentreffers was keeper
Roy Broertjes niets te verwijten, want zonder hem was de uitslag wellicht nog
groter geweest. Komende zondag is Egmondia vrij en kunnen de wonden
worden gelikt, daarna wacht de thuiswedstrijd tegen Vrone.

www.fysiotherapieronde.nl

KralenaanZee bij PostaanZee

072-5064258 of 5065399

Bij ontmoetingscentrum PostaanZee start maandag 13 november een nieuwe
creatieve activiteit met kralen. Door het succes van het kralencafé in Alkmaar
start Radmila Zwart nu ook een kralengroep in Egmond aan Zee. Gezellig
samen aan de slag met verschillende technieken. Kraaltjes weven, kumihimo
techniek, peyote, kraaltjes haken, het maakt niet uit welke techniek je wilt
gaan doen. In een gezellige groep bezig zijn met kralen, of je nu je eigen
kralen werkje mee neemt of een nieuw project gaat beginnen het maakt niet
uit. Het is mogelijk om ter plekke materialen aan te schaffen. KralenaanZee is
elke 2e en 4e maandagochtend van de maand. Maandag 13 november van
10.00 tot 12.00 uur is de start.

Naar de ond
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Ontbijtje voor burgemeester
Woensdagochtend 8 november tussen 8.30 tot 9.30 uur brengen
kinderen van basisschool Sint Jozef uit Egmond aan de Hoef een
ontbijtje bij de burgemeester van de gemeente Bergen in het gemeentehuis. Wethouder Jan Mesu sluit hier ook bij aan.
Burgemeester Hetty Hafkamp, de wethouder en de kinderen geven met het
gezamenlijk Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld van het belang van
een gezond ontbijt in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij ruim
550.000 kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 3.000 basisscholen. Aan
het eind van het ontbijt betaalt de burgemeester symbolisch voor het ontbijtje
met een donatie van € 150,- aan het jeugdcultuurfonds, dit jaar het goede
doel van het Nationaal Schoolontbijt.

Pr. Marijkelaan 1
a/d Hoef
1934 EA Egmond
6 16 94
Telefoon: (072) 50
ol.nl
ho
www.sintjozefsc

ne
e school in een groe
ol is een katholiek
n en
re
de
kin
De Sint Jozefscho
de
we
en
ze school stimuler
Alle
omgeving. Op on
ws te ontdekken.
eu
ni
s
iet
s
ed
ste
om
t
ui
ze
vakde
we
n
or
dage
tablets vo
vanaf groep 4 met
en
rk
aat
we
m
n
op
re
de
rg
kin
eden zo
en rekenen. We bi
rs.
ken taal, spelling
ne
un
rling tot de meerk
d
voor de zwakke lee
dag en open avon
en
op
de
op
m
lko
we
rte
ha
n
.00
U bent va
uur en van 19
v. , van 8.30 - 14.00
top dinsdag 14 no
nemen bij de naas
kje
nt u dan een kij
ku
k
lse
Oo
oo
r.
sch
uu
na
.30
20
voor- en
eelplaats met de
gelegen peutersp
opvang.

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

l

St. Jozef

school

k
o
o
n
a
k
l
o
o
h
Kijkenkeospchsocoldag
el p afspraak!
o

©2017 SdH Vormgeving

Lees ik in alle Egmondse media dat de sporthal in derp toch op een verkeerde
plek komt. Hoe kan dat nou? Iedereen heeft zich ermee bemoeid en er wat
van gezegd, en nou staat ‘ie toch nog verkeerd? Dat is wel heel vreemd.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Inderdaad, maar misschien
is het ook beter om vooraf beter na te denken dan na jaren discussie alsnog
met een ander plan te komen? Overlast? Hoezo? Die sporthal staat daar al
generaties lang en stond er zelfs met een zwembad. Dan weet je dat je ‘last’
hebt van bezoekers die naar zo’n accommodatie komen als je daar gaat
wonen. Was het nog maar veel drukker geweest. Dan hadden we nu nog een
zwembad gehad.

r.-k. basisschoo

aangesloten bij

groeiend
bloeiend
i d en bl
i d onderwijs
d
ij

K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
DORPSGENOTEN
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Bodemvondsten uit WOII te kijk

Overblijfselen vanuit de Tweede Wereldoorlog zijn met regelmaat gevonden in de duinen rond Egmond
aan zee en omgeving. Een duidelijk zichtbaar overblijfsel zijn natuurlijk de bunkers van de verdedigingslinie maar er zijn veel meer materialen bewaard gebleven onder de grond en ook daadwerkelijk
gevonden. Cor Prins vertelt op donderdagochtend 16 november aan de hand van voorwerpen en
bodemvondsten over deze donkere periode.

Egmondse Reddingsbrigade
heeft weer zwemwater!

Foto (aangeleverd) Bodemvondsten bij Egmond

Na het afbranden van Zwembad “De Beeck”
in Bergen is de Egmondse Reddingsbrigade
(ERB) blij aan te kunnen geven dat we weer
beschikken over zwemwater!
We kunnen zwemmen in zwembad “De Hout”
in Alkmaar. Helaas is het niet gelukt om het op
onze gebruikelijke zwemavond te verkrijgen,
dus hebben we moeten uitwijken naar de
dinsdagavonden van 18.00 tot 18.45 uur.
Mocht je eventueel lid willen worden van de
Egmondse Reddingsbrigade dan kun je een
proefles volgen, meld je dan aan via
oto.opleiden@reddingsbrigade.info

Cor Prins verteld het verhaal over
de Tweede Wereldoorlog in Egmond
naar aanleiding van voorwerpen en
bodemvondsten. De bodemvondsten komen allemaal uit de collectie
van Stichting Archeologie Egmond.
Mocht u zelf voorwerpen of bodemvondsten hebben die wellicht uit die
periode komen kunt u ze meenemen
en laten beoordelen.
U bent van harte welkom op donderdag 16 november van 10.30 tot
12.00 uur in Bibliotheek Kennemerwaard locatie Egmond, Voorstraat
41, Egmond aan Zee. De lezing vindt
plaats in de recreatieruimte van de Prins Hendrik Stichting. De toegang is gratis maar aanmelden is gewenst. Dat kan
via de website op www.bibliotheekkennemerwaard.nl, via de agenda of bij de klantenservice in de bibliotheek.

Henk Verdonk junior blijft grossieren

(Vervoer heen en terug per bus vanaf Egmond aan Zee
en Egmond aan den Hoef is geregeld).

Henk Verdonk junior uit Egmond aan de Hoef heeft opnieuw met veel vertoon van macht de wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbike-cup gewonnen. Het duel tussen
good-old Henk Jan Verdonk senior (Egmond aan de Hoef) en de onlangs veertien jaar geworden Wout Bakker uit
Heiloo, vormde echter het hoogtepunt van de avond. Uitslag: 1. Henk Verdonk junior, Egmond aan de Hoef 2. Vincent
Beentjes, Castricum 3. Ferry Karssen, Alkmaar 4. Jan Langeveld, Bakkum 5. Henk Jan Verdonk, senior Egmond aan de
Hoef 6. Wout Bakker, Heiloo 7. Henk Louwe, Alkmaar 8. Marcel Koekoek, Limmen 9. Chris Kemp, Egmond aan de Hoef
10. Luuk Kooij, Castricum.

Grote deelname en veel vis bij NFB

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
•
•
•
•
•
•
•

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Natuurbeleving
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

SCHILDERSBEDRIJF

WINTER

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

KINDEROPVANG

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

(tekst en foto Cor Mooij)

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

Erkend of
herkend?
Doordat wij vaktechnisch erkende
bedrijven zijn,
wordt
bij het zien van de
camerabeelden ook
nog eens de
persoon herkend...

Egmond aan Zee stond het afgelopen weekend in het teken van de grote jaarlijkse NFB viswedstrijd met 175 deelnemers met Bij nacht en Ontij als gastheer. Er werd veel vis gevangen: zo'n 938 keer werd er een vis aan de haak
geslagen, voornamelijk platvis en zeebaarzen, zelfs enkele Gullen ( kleine kabeljauw). Vier keer per jaar wordt er een
zeehengelwedstrijd georganiseerd, waarbij Bij Nacht en Ontij het voor het tweede jaar organiseerde. De wedstrijden
zijn verdeeld over twee keer in het voorjaar en twee keer in het najaar. De deelnemers, die uit heel Nederland kwamen,
werden in vakken verdeeld over het gehele strand voor Egmond aan Zee. De overall winnaar was Cok Mors uit
Egmond aan den Hoef met 18 zeebaarzen, een zeer knappe prestatie. De Egmonder Mike Koper heeft een uitnodiging gekregen om in de top van de Nederlandse jeugd mee te strijden en een topopleiding te krijgen. Egmonder
Hessel de Boer werd elfde. De prijsuitreiking vond plaats in het Sportcafé van Onno Tijm met wederom schitterende
prijzen. Het bestuur van de visclub is Onno ook dankbaar voor zijn vrijwillige bijdrage aan dit top evenement. Zonder
zijn medewerking had dit evenement niet plaats kunnen vinden. Zo zie je maar weer dat de sporthal een belangrijke
ontmoetingsplaats is voor Egmond aan Zee. Zondagmorgen werd de tweede competitiewedstrijd gehouden, waarbij
het opviel dat de vissers in dikke jassen stonden aan de waterlijn, terwijl in zee gezwommen werd door herstellende
kankerpatiënten. Het contrast was dan ook zeer groot.

Eenmaal, andermaal… Adelbertveiling
Voetbalvereniging St. Adelbert organiseert zaterdag 11 november wederom haar jaarlijkse terugkerende spektakel: de Adelbertveiling. Tijdens deze gezellige avond in café Tervoort zullen weer honderden artikelen, goederen en andere leuke zaken onder de hamer komen.
Ook deze keer resulteerde de vrijgevigheid van de inwoners van Egmond-Binnen en alle aanhangers van de voetbalvereniging in een lange lijst van veilingstukken, samengevat in een veilinggids. Dit boekje wordt deze week rond gebracht
door de jeugd van de voetbalvereniging St. Adelbert. Voorbeelden van enkele hoogtepunten in de gids: stoeltjes in de
Amsterdam Arena, avondje Rieken, whisky proeverij , verschillende voetbalwedstrijden, golfdagen en opnieuw dit jaar
na het succes van vorig jaar: het voetgolf. Daar worden 10 kavels van geveild, elke kavel is voor 4 personen die als team
de strijd aangaan tegen elkaar. Supportersvereniging Rood-zwart die deze veiling organiseert, is alle gulle schenkers
voor hun bijdrage zeer dankbaar. Tevens dankt de supportersvereniging iedereen die heeft geholpen met het bijeengaren van de vele veiling stukken. De avond begint om 20:00 uur in Café Tervoort aan de Abdijlaan 5 te Egmond-binnen.
De entree is natuurlijk gratis en ook een aankoop is op deze veiling niet verplicht. Gezelligheid staat voorop bij Adelbert.

DORPSGENOTEN
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Egmonders in Antwerpen-Banjul Challenge

40 soorten Tapas

Vrijdag 6 oktober om 13.00 uur vertrokken Steef Koning, Chris van der Gulik en Bram en Koen Jonker
met twee auto’s vanaf ‘het Brinkie’ in Egmond-Binnen om de ‘Antwerpen-Banjul Challenge’ te rijden.
Deze challenge is een autotocht van ruim 7.000 km door 7 landen, talrijke culturen en dwars door de
Sahara, allemaal om gesponsord geld en goederen af te geven aan de allerarmsten in Gambia.

Tapas verrassingsmenu

€ 19,50 p.p

Feestje in Spaanse sfeer?
Vraag naar de mogelijkheden.

G e ope nd v an wo t/m zon v an af 17.30 uur

Ingang achter D'Oude Clipper • Smidst raat 3, 1931 EX Egmond aan Zee
tel: 072 8888805

Achterom 1

Foto (aangeleverd) Reis naar de allerarmsten in Gambia.
Na een emotionele start een tocht van 21 dagen en 7.550 kilometer met de nodige ervaringen, zijn de mannen met
z’n vieren en nog een aantal andere teams op 26 oktober gefinisht in Banjul. Hier hebben zij hun projecten bezocht
en zijn zij super ontvangen door de bewoners. De gesponsorde spullen zijn zorgvuldig uitgedeeld in de dorpen. De
dankbaarheid die zij daarvoor kregen was enorm. De auto’s zijn beiden geveild en op 29 oktober kon de opbrengst
bekend gemaakt worden: een schitterend bedrag van € 7.820,00 (en dat dan alleen nog maar van Team Egmond). Dit
is verdeeld over twee doelen: het verbeteren van een Medische post en de opbouw van een Basisschool. De mannen
mogen trots op zich zelf zijn en spreken hun woord van dank dan ook graag uit: “Dit is mogelijk gemaakt door al onze
sponsoren, vrienden en familie. Wij willen hierbij iedereen bedanken dat we dit grote succes hebben kunnen behalen.
Naast het enorme bedrag hebben we ook vele arme mensen blij kunnen maken met onze goederen wat we ook weer
gesponsord hebben gekregen. Wij hebben over alles één woord: Fantastisch!”
Het verslag van de reis en het verblijf in Gambia vind je op: www.facebook.com/TeamEgmond. Iedereen super bedankt
namens Steef, Chris, Bram en Koen van Team Egmond.

Filmmiddag in de Schulp
Op zondag 12 november organiseert Dorpshuis De Schulp, Visweg 45 in Egmond-Binnen een filmmiddag. Deze keer
een film in de categorie komedie uit 2016. De bij een pleeggezin opgroeiende, opstandige Ricky Baker krijgt een verse
start op het Nieuw-Zeelandse platteland. Wanneer er iets gebeurt waardoor hij zijn nieuwe onderkomen dreigt kwijt
te raken, slaat Ricky samen met Hec op de vlucht in de wildernis. De twee verdwalen in de bossen en moeten hun
meningsverschillen opzij zetten om te overleven. Wat volgt is een nationale zoektocht naar het merkwaardige duo.

Tijdverdrijfslaan 1
Herenwega/d
162 Hoef
Egmond
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

6e Editie Trekpop
Op zaterdag 11 November vindt in Sporthal de Watertoren in Egmond aan Zee de alweer 6e editie van muziekfestival
Trekpop plaats. Met maar liefst 15 bands met jong talent en oud gedienden uit de regio is er weer een uitgebreid
programma met twee podia samengesteld. De speciaal geprepareerde zaal gaat net als vorig jaar om 18:00 uur open.
Als eerste wordt er boven in de Backstage Bar aangevangen om 18:30 uur. In de grote zaal start het feest vanaf 19:00
uur, entree 8 euro. Kijk voor meer informatie over de geprogrammeerde bands op www.trekpop.info of de facebookpagina van Trekpop.

06 20 100 550

- ‘gewoon’ goed
- moderne middelen
- een stabiele basis
- veilig en vertrouwd

Collectanten gezocht
Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te
zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose. Door afmeldingen komt de organisaties in Egmond aan den
Hoef nog wat mensen tekort die zich willen inzetten tijdens de collecteweek (omgeving Mosselaan en Pr. Irenelaan).
Wie zich geroepen voelt, meld je snel aan! Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Graag z.s.m. contact
opnemen met Corry Seemann, M. 06 153 511 63. Andere manier om het MS Fonds te steunen? Doneer dan uw
statiegeldbonnen van de A.H. in Egmond aan den Hoef in de speciale MS-fondsbox die daar staat. Dit kan gedurende
deze hele maand november.

Kom kijken en laat u informeren.
Maak een afspraak: 072 5061661
info.driemaster@isobscholen.nl

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!
tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

U wilt toch ook het beste voor uw kind?

Handtekeningen voor behoud buslijn 164
Foto (aangeleverd) 400 handtekeningen voor wethouder Peter van
Huissteden

Voorstraat 134 Egmond aan Zee

Voorstraat 134 Egmond aan Zee
Zaterdag
11 november
November
actie!
www.yozz-casuals.nl
Voorstraat 134 Egmond
aan Zee

Het initiatief van dorpsbelangen
Voor onze klanten
Egmond-Binnen heeft in één week tijd
www.yozz-casuals.nl
400 handtekeningen opgeleverd! Door
Winteropruiming is begonnen
handtekeningenlijsten neer te leggen
Winteropruiming20%
is begonnen
korting
op gehele
bij de Dekamarkt in Egmond-Binnen,
met Kortingen
totcollectie
50%
konden mensen uit het dorp, maar ook
met Kortingen
tot 50%
30%
korting op jassen en schoenen
mensen uit omliggende dorpen, hun
handtekening zetten voor behoud van
Extra
Bij
uw Kerstactie
aankoop
Extra Kerstactie
de buslijn 164. In ieder geval moet
In de cadeaumaand
December geven
Leuke
attentie
In de cadeaumaand December geven
er een openbare vervoersvoorziening
- Elke
2 uur verloting
kledingcheque
we
cadeautjes
weg
aan
onze klanten.
we cadeautjes weg aan onze klanten.
blijven bestaan tussen Castricum en de
-uwBij
elke €10,=
een
lot
Bij
aankoop
mag
u
een
vakje openen van
Egmonden vindt ook KIES Lokaal. Tijdens
Bij uw aankoop mag u een vakje openen van
- Kans op gratis G-Maxx jas en s.Oliver geur.
de gemeenteraadsvergadering van 2
onze advent kerstboom,
onze advent kerstboom,
november bood fractievoorzitter Janina
achter dit vakje zal een leuk cadeautje
zitten.
achter
ditbezoek
vakje zalkunt
een leuk
cadeautje zitten.
Tijdens
uw
u genieten
Luttik-Swart aan wethouder Peter van
van een kopje koffie of drankje
Huissteden de 400 handtekeningen aan. De wethouder beloofde de handtekeningen te zullen overhandigen aan Conmet wat lekkers
nexxion
waar hij binnenkort
afspraak heeft.isU kunt
de Dekamarkt
op petities24.comorganisatie
nog steeds tekenen.
Stichting
Kinderopvang
DeeenEgmonden
een bijactieve
en en
springlevende
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!
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Alle
“ SPECIAL
DAY “
Winterjassen,
Bodywarmers
en Winterschoenen

20%
Korting

Nieuw
in Egmond!
U bent van harte welkom

d een opvangvorm die bij u past

om een kijkje te
komen nemen. Neem gerust contact met ons
ieden opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12
op via telefoonnummer 072-5072153 of
n Egmond Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond
Voor alle
kinderen van 4 tot 13 jaar
info@kinderopvangegmond.nl.
Ook kunnen
ee en Bergen
Bij ’t Jozefslot
Egmond aanvan
den de
Hoefkosten voor u
wij een inberekening
derdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
Meedoen?
Bel We
072-5712696
maken.
helpen u graag verder!
schoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar of kijk op www.kdvegmond.nl
uterspeelzalen voor kinderen van 2 tot 4 jaar
stouderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Sport BSO

Schietvereniging Pr. Hendrik
Het was beregezellig in ’t Vlack. De keuken was deze avond open en het
restaurant zat vol, dus even niet teveel leven maken. Dat deden ze wel op de
baan, prachtige resultaten!
E-klasse: Cor Wijker 100; Nico Tuls 99; Arie Wijker 99.
A-klasse: Richard van Ham, Jos v.d.Outenaar en Roland Sloot 99.
B-klasse: Jaap Schipper 97; Henk Konijn 93; Mieke v.d.Outenaar 87.
Pistool: Dirk Roele 50; Arie Wijker 48; Carlo Zwaan 47.

Egmonders in Boerenkoolloop

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

DORPSGENOTEN
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Kloknieuws

Foto: Loopgroep Egmond in Boerenkoolloop

Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Nu ook
Pedicure
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket
Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
in de Egmonden!

Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Voor al op
uwdebloem-,
EgmondPASFOTOSERVICE
a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen
Herenweg
rouwtrouwstukken
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp
zelfen
weer
aan de beurt
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniLid van de Euroflorist
Bloembinderij
DeSwart
Duinroos
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers,
John
en
Voorstraat
118Apeldoorn.
- Egmond aan Zee
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen
en Cees
duinroos@quicknet.nl - 072-8883070

Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en
Fenny Brus 60,42 2.Piet en
Drogisterij
Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming Parfumerie
54,17 4.Petra en Bert Maureau
44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
40,63

Primera Het Hoekstuk

Kerkdiensten
Het Hoekstuk 4

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

Bridgeclub EgmondPalsma
aan Zee

WEEKEND 11852
EN 2 APRIL
2017
KX Heiloo
H. Margaretha
Tel. 072Maria
- 533Alacoque
52 58 – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zondag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde
www.primera.nl

€

...even naar Primera

9,

-

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG
Egmondse Almanak

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

EXPOSITIE
Tevens
doen en
wij,
aircoservice,
schadereparaties
Hanswijk;
Aad Peetoom
Hilde
Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29inVastenmeditatie,
Protestantse
Kerk, 19.30u
en verkoop
of zoekopdrachten.
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Nieuwe
Egmonderstraatweg
12 •20.15u
1934 PA Egmond aan den Hoef
Wo 29
Toneelgroep
Spiegel in de Schulp
www.garagedeegmonden.com
info@garagedeegmonden.nl
• Tel. 072-5061228
Do 30
Toneelgroep Spiegel in de•Schulp
20.15u
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
Vrij
31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
DORPSGENOTEN
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

Grote Club-actie bij Egmondia:
2889 euro

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
nog wist
in te
pakken.
Uitslag:
1. foto
Ferry Karssen
AlkmaarFloortje
2. Vincent
Beentjes
Foto
(Cor
Mooij)
Op de
vlnr: dochter
(met
check),
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk
Jan
Verdonk
senior
Egmond
aan
moeder Samantha en Paul Kager
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
Dekker Egmond
8. Jarno Betlem
Krommenie
9. Chris
Kemp
Egmond
Voorafgaand
aanaan
de Zee
thuiswedstrijd
van Egmondia
tegen
Limmen
kwam
aan de Hoefde10.
Ramon van
Laarschot
Hoornvan de Grote Club-actie bij
Samantha,
coördinator
ende
stuwende
kracht
Egmondia, samen met haar dochter Floortje, een check aanbieden aan voorzitter Paul Kager. Voor Egmondia zat er nog een mooi bedrag aan vast: bijna
2900 euro. Cor Mooij was er bij om het vast te leggen. Vorige week lukte
het niet op tijd om het te plaatsen, vandaar nu alsnog, want het is zeker een
vermelding waard.

Egmondse Reddingsbrigade gered
Na het afbranden van Zwembad ‘De Beeck’ in Bergen was de Egmondse Reddingsbrigade (ERB) nog één van de verenigingen die nog
geen zwemwater tot haar beschikking had. Na intensief overleg tussen de gemeente Bergen, Alkmaar Sport en de Egmondse Reddingsbrigade is het uiteindelijk gelukt om in Zwembad De Hout in Alkmaar
een mooie alternatieve oefengelegenheid voor de ERB te regelen.
Zo kunnen in elk geval de trainingen worden hervat en dus de continuïteit van
de vereniging en het bewaken van het Egmondse strand de komende jaren,
worden gewaarborgd. Helaas is het niet gelukt om op onze gebruikelijke zwemavond genoeg zwemwater te krijgen, dus hebben we moeten uitwijken naar de
dinsdagavonden in plaats van de donderdagavonden voor onze zwemlessen.
Ook hebben we maar drie kwartier in plaats van twee uur voor de lessen, maar
de ERB is nu in elk geval weer bezig en is daar heel dankbaar voor. Mocht je
eventueel lid willen worden van de Egmondse Reddingsbrigade dan kun je een
proefles volgen, meld je dan aan via oto.opleiden@reddingsbrigade.info.

Planten in het najaarszonnetje

hebben wij geen
Master
oplossing… Degree voor Tom te Buck

          
      

      


    



  

uBBeL
LaNk
oeT
eTer
Schoonheidssalon
oor
roNwaTer
Linda
IJssennagger-Zentveld
Voor uw
VoLLedige wasVerzorgiNg

WASSERIJ
Zent Schoonheidssalon
DUBBELBLANK
Mosselaan 61

www.duBBeLBLaNk.NL

56 • Bergen
1934 Lijtweg
RA Egmond
aan denNH
Hoef
Telefoon 072-5812331
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Ervaar de waarde
uwadministratie
tuin!
Voor uw van
gehele
Administratiekantoor

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

WINTER
wasserij

ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
VERANDA’S
BEREGENING
BESTRATING
Voor: - Verwerking
bedrijfsTUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
administraties
en samenstelling jaarBOOMVERZORGING

dubbelblank

rekeningen
- belastingaangiften
Lijtweg
56 • Bergen NH
Telefoon
T 06 538
12 076
- adviezen
op072-5812331
fiscaal
en
bedrijfseconomisch
terrein
www.rotteveeltuinen.nl

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

BEUKERS

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

9,-

ap.beukers@quicknet.nl

€

6

Bel me Teen!

NOVEMBER Di 7 Kerkdienst OK St. Agnes, 19u
Woe 8 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Woe 8 Kienen, De Schulp, 14u
Do 9 Huiskamerproject, De Schulp, 14u
Do 9 Teken- en schildercursus, De Schulp, 13.30u
Vrij 10 Kerkdienst Pr. Hendrik Stichting, 15u
Vrij 10, Gezond Natuur Wandelen, De Schulp 10u
Za 11 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 19u
Za 11 Adelbertveiling, Café Tervoort, 20u
Zo 12 Filmmiddag, De Schulp, 14.30u
Zo 12 Kerkdienst Ok St Agnes, 10u
Zo 12 Kerkdienst Maria Alacocque E/Hoef, 11u
Zo 12 Kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 9.30u
Zo 12 Filmmiddag in de Schulp 14.30
Ma 13 Gym voor ouderen, De Schulp, 10.30u
Di 14, Open dag/avond Jozefschool, 9-15 en 19-20.30u
Di 14, iPad cursus, de Schulp, 14u
Woe 15 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Woe 15, Dorpsraadcafé E/Hoef, Hanswijk.
Woe 15 Klaverjassen, de Schulp, 14u
Do 16 presentatie bodemvondsten WOII, Bibliotheek Voorstraat 41, 10.30u
Do 16 Eettafel, De Schulp, 12.30u

Foto (aangeleverd) Tom te Buck bij zijn afstudeer-speech

In zijn eindscriptie ‘Winning an election campaign in 140 characters: The
indirect influence of message popularity on preferential votes’ deed hij onderzoek naar het twittergedrag van politici, het effect daarvan op berichtgeving
in de media en het winnen van stemmen bij verkiezingen. De eindscriptie
werd beoordeeld met een 9,5. Op de dag van de uitreiking werd Tom verrast met de mededeling dat zijn scriptie is voorgedragen voor de Johannes
van der Zouwen-prijs. Dit is een facultaire scriptieprijs, die op de komende
nieuwjaarsbijeenkomst van de faculteit Sociale Wetenschappen van de VU zal
worden uitgereikt. Namens alle studenten gaf Tom een speech met als thema
‘polarisatie en verbinding’. Hij riep zijn medestudenten op, in hun toekomstige
functies van communicatie-expert, vooral te zorgen voor ruimte voor vruchtbare discussies en verbinding.

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

072-5061201 of
Bridgeinfo@belleman.nl
SOOS ‘Anders Actieven’

Uitslag woensdag 1 november 2017: 1e Mevr. Blankendaal & Hr Broersen 65,83% 2e Dms te Búck & Eeltink 56,25% 3e Dms Baltus & Zentveld
52,50% 4e Hrn Mossel & Eeltink 52,08% 5e Hrn Sluitern & Hallewas
51,67% 6e Hrn te Bück & Visser 48,33% 7e Mver. Druiven & Hr.Groot
47,50% 8e Hrn Bok & Scholten 41,67% 9e Dms Waelput & Betel 35,42%

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

Bridgeclub
Egmond aan Zee
Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Uitslag 2 november 2017: 1.Thea Rosendaal en Luc Mossel 61,46 2/3.Cees
Tevens
doen
aircoservice,
schadereparaties
en
Mar Imming
51,04wij,
2/3.Ria
Vlaar en Afra Zentveld
51,04 4.Bertus en Gré
Eeltink 50,00
Ditte Greeuw
6.Petra en Bert Maureau 38,54
in-5.Piet
en enverkoop
of47,92
zoekopdrachten.

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
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van 8.00-14.00 uur

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
Dagopvang
•
Warm
gebakken SLIPTONG

medisch pedicure

z

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Buitenschoolse opvang
5 voor € 5,50
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
op=op
p/st € 2,50
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
z
Geen wachtlijsten
z
z

• Verse
WIJTING
www.kinderopvangdepoppenkast.nl

MU ZI e k W e r

• Verse STOOFPOON

kilo € 2,50

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

P

10 voor € 10,00

• Ouderwets gerookte ZALMFILET

Julianastraat
Julianastraat 60
60
Egmond
Egmond aan
aan Zee
Zee
www.belmeteen.nl
www.belmeteen.nl

stukken

voor € 6,00
De 3Poppenkast
KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ
3 kilo € 6,00

op=op

GEVRAAGD:kilo € 4,00
Snackbar
Verse
Sliptongmedewerker
of Middeltong
TOP-kwaliteit

liefst
jaar.
van met
kilo € ervaring
17,50 18-20
kilo
€
Voor een langer periode

Alleen tegen inlevering van deze bon

op=op

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

11,-

3 kilo € 30,-

TEL: 06 23610857

Kilo 12.50

VHS video naarKilo  10.00 De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt
DVD 17,50 euro

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

SCHILDERS- EN
GLASZETBEDRIJF

EGMOND
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

Linda IJssennagger-Zentveld

Egmondse Almanak

SERIEUZE
BEZORGER

Elke donderdag op
KINDEROPVANG DE POPPENKAST
't pleintje in Egmond aan Zee

Schoonheidssalon

Er zijn van die momenten dat je even stil moet staan en een plaatje schieten.
Langs de zeeweg fietsend, op het eind van de middag met een najaarszonnetje er net tussendoor is het een prachtig gezicht de planters bezig te zien. Met
recht een ‘gouden’ dag…

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

DZEN
BT

ZENT

Foto (redactie): Gouden plantdag….

Op woensdag 25 oktober ontving Tom te Buck, oud-inwoner van
Egmond aan den Hoef, zijn Master Degree aan de Vrije Universiteit
van
VoorAmsterdam.
het tweede Hij studeerde Cum Laude af in Communicatiewetenschappen, met als afstudeerrichting Politieke en publieke
wel!
communicatie.

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

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

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

OUDE BOERENKAAS
HOLLANDSE GEITENKAAS
ROMIG BELEGEN
Bij aankoop van 1e kilo een

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

✄

Deze serveren wij van donderdag t/m zondag



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

Vanaf donderdag 9 november
presenteren wij onze
menukaart van
Eetcafé ‘t Swintje

Uitslag 30 oktober 2017: 1.Fam.Eeltink 68,70 2.Ria Vlaar en Riet Baltus
56,902 3.Dorith dKlerck en Thea Rosendaal 54,10 4.Fam.vGulik 52,00 5.Fam.
tBṻck
48,60
6.Fam.Zwart 47,10 7.Fam.dGoede 43,00 8.Mar Imming en
Voor het
eerste
Hendrine Boot 39,60

GRATIS GROTE BAK GERASPTE KAAS!
GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

€ 2,50
Chiquita ANANASSEN
2 voor € 2,00
ANANASSEN
2 voor € 2,50
Zoete MANDARIJNEN zonder pit zak vol € 2,50
De lekkerste HOLLANDSE HANDPEREN 2 kilo

Actie geldig bij inleveren bon

✄

Woensdag 8 november de
traditionele mosselavond.
Voorjaar Aanvang
in Egmond18.00

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?
Bridgesoos
Torenduin

Een mooie delegatie van Loopgroep Egmond is afgelopen zondag afgereisd
naar Warmenhuizen om deel te nemen aan de Boerenkoolloop. Uitslagen
van Egmonders: Menno Groen 48:22, Maarten Groen: 48:20, Remi Beukers
50:22, Harry Gul 43:36, Loek Zoon 39:55, Dennis Loo 48:35, Gertjan Zonneveld 50:14 en Piet Orij 53:28.

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Gevulde speculaas met amandelspijs

2 voor € 5,-

Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt de 3e plak gevulde speculaas GRATIS!!!

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

Woensdag t/m maandag geopend vanaf 12.00 uur. Dinsdag gesloten.

Colofon Dorpsgenoten
De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt op € 12,- per keer. Een
keer per maand of los tarief is dit € 18,25. Voor de voorpagina rekenen wij 2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties € 4,-. Prijzen zijn
ex. BTW. Het aanleveren van uw advertentie kan via e-mail of fax.
Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v. redactie kunt u alleen
per e-mail aanleveren. Deadline is maandag 12.00 uur.

