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

Historie (her)leeft tijdens Hoever Dorpsfeest

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
13 wo 0:45 4:07 12:45 16:30 NM
14 do 1:24 4:49 14:20 17:17
15 vr 1:44 5:36 15:36 18:02
16 za 2:05 6:16 16:26 18:47
17 zo 2:55 7:05 17:16 19:37
18 ma 3:46 7:55 17:55 20:36
19 di 4:30 8:55 18:46 21:35
20 wo 5:15 10:05 19:25 22:36 EK

BOOM

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

Foto’s (redactie) Een oldtimer Cobra, blikvanger voor de echte liefhebbers
(van de redactie/JdW) Op de enige plek waar een wachtlijst ‘welkom’ is, is die nu ook ontstaan. De Hoever
Huis & Hof Toer trekt zoveel belangstelling dat er daadwerkelijk mensen zijn die moesten wachten op de
volgende editie. Een luxe probleem voor de organisatie van het Hoever Dorpsfeest.
Het dorpsfeest heeft zich de laatste mondse kunstenaars beschilderd en
jaren steeds verder ontwikkeld in de ga zo maar door. Alles had wel een
sfeer van een historisch feest, met verwijzing naar het roemruchte verlevooral veel verwijzingen naar hoe den van het geslacht Egmont. En dan
het ooit was. Dit jaar nog meer dan vul je dat vervolgens aan met andere
anders, uiteraard in verband met het publiekstrekkers zoals een groot aanLamoraal-jaar. De roofvogelshow, de tal oldtimer auto’s – de echte ‘toys for
Huis & Hof Toer met gastheren en boys’ – en uiteraard het vertier in de
-vrouwen in Middeleeuwse kledij, de kroegen en op het plein bij het Dorpsoude ambachten, een schandpaal, huis Hanswijk. Ook konden mensen
de Troubabroers in Hoeve Overslot, onder het motto ‘Hoever Pracht of
rondleidingen in de toren van de Slot- Prul’, in navolging van het bekende
kapel, de jaarmarkt, een snelcursus televisieprogramma Kunst & Kitsch,
boogschieten, het Hoever Dorpsdiner zaterdag hun waardevolle spullen
in de vorm van een buffet met kip, laten taxeren door de bekende Ambeenham en salade, een lezing over sterdamse taxateur Kramer uit de
de geschiedenis van de tulpenbol, een Spiegelstraat.
veiling van tegeltjes door bekende Eg‘Blauwe kamer’ in Herberg op den Hoef,
het voormalig huis van de familie Bult
Geen strandweer? Naar het Dorpsfeest!
De voortekenen op de vrijdagavond een grote opkomst en mooi weer
waren al goed met de geslaagde om alvast je (vaste) plek in te nemen
opening van de expositie van John aan de statafels. Het weer werd het
Breed aan het begin van de Slotweg: hele weekend perfect: eigenlijk net
geen strandweer, maar je wilt toch
wat doen, dus? Precies, je zoekt het
Hoever Dorpsfeest op. De jaarmarkt
op zondag mocht zich in een grote
belangstelling verheugen. Er verwisselde veel handel van eigenaar en
een deel daarvan zal waarschijnlijk op een volgende markt weer te
koop worden aangeboden. Zo werkt
dat immers met ‘waardevolle meuk’
die op zolders is blijven liggen. De
kunstmarkt werd dit jaar vanwege
de grote concurrentie in een nieuw
jasje gestoken en een deel van de
kunstenaars verhuisde - met succes
- naar de jaarmarkt op zondag, zoals
Katinka Krijgsman die in de Slotkapel

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!

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

ABA

Ook voor het onderhoud van uw
RENAULT en NISSAN kunt u in 2018
prima terecht
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

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

exposeerde. Egmonds bekendste illustrator Philip Hopman verzorgde een
workshop kasteeltekenen, bij Hoeve
Overslot konden mensen model gaan
zitten om te worden getekend/geschilderd, en zo was er veel te doen.
uiteraard werd ook gedacht aan de
inwendige mens: er was genoeg te
eten en te drinken, van de traditionele
gerookte vis, de poffertjes tot Italiaanse delicatessen aan toe. Al met al
werd het een écht dorpsfeest en toen
zondagmiddag na een uur of vier
de kramen weg waren, de oldtimers
naar huis en de ‘handelaren’ naar de
kroeg, ging het feest over op het thema ‘gein op het plein’ of ‘er is genoeg
in de kroeg’ of welk ander thema u
eraan wilt geven. Maar gezellig was
het wel!
zie verder pag. 2

Voor een waardig en gepast afscheid,
voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

Appelcider moet je op een
bepaalde manier uitschenken…

www.uitvaartverzorgingduin.nl

DORPSGENOTEN
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...Hoever Dorpsfeest

Het leven is niet altijd eerlijk.
Omringd door liefde en dankbaar
voor een super mooi leven,
neem ik afscheid van iedereen die me dierbaar was.

Elly Bruinsma-Wentholt
Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

* Zuilen, 18 juli 1948

† Egmond aan Zee, 5 juni 2018

Louis, in liefdevolle herinnering

PEDICURE | MANICURE

Philip Hopman verzorgde een
workshop kasteeltekenen
voor de kinderen

Margreth Kool
Gediplomeerd
pedicure | manicure

Oude ambachten:
touwslaan en smeden

Marja en Henk Brouwer
kinderen en kleinkinderen
Familie Bruinsma
kinderen en kleinkinderen

Extra geld voor BUCH
(van de redactie/JdW) Nadat eerder ook al de gemeenteraden van
Heiloo, Castricum en Uitgeest akkoord waren gegaan met de extra
gelden voor de BUCH werkorganisatie, is ook de gemeenteraad van
Bergen akkoord.
Wel werden er aanvullende voor- plaatsvinden.’ In dat laatste kon Hans
waarden gesteld, zoals onder meer Haring (Gemeentebelangen BES) zich
regelmatige(r) rapportages en een wél vinden, echter niet in het voorstel
externe toetsing of het opgestelde voor extra geld. ‘Ik zou eigenlijk graag
verbeterplan inderdaad haalbaar en eerst de oorzaken van het ziektevereffectief zou kunnen zijn. ‘Ik wil daar zuim en de daaruit volgende werkachnog aan toevoegen dat er een mo- terstanden willen weten en de aanpak
ment wordt vastgesteld waarop we om daar wat aan te gaan doen, alvobekijken of de doelen en ambities rens we daar weer geld naartoe gaan
daadwerkelijk realistisch zijn, of we brengen’, aldus Haring. Koos Bruin
die ook kunnen halen volgens de op- (BBB) zag het helemaal niet zitten
zet en planning die was aangegeven om extra geld aan de BUCH over te
of dat we die ambities moeten bij- maken. ‘Er zit wat mij betreft al een
stellen qua tijd en geld. En misschien overtal aan ambtenaren als ik de norkomt er zelfs wel een moment dat we mering van Berenschot zie (6 ambtede hele BUCH-samenwerking nog naren per 1000 inwoners, red.), dus
eens onder de loep moeten nemen’, het budget zou eerder minder moeten
aldus Peter van Huissteden (PvdA). worden.’ Niettemin kon de raad, met
‘Ik zou graag zien dat dat evaluatie- uitzondering dus van Haring en Bruin,
moment ergens twee jaar na nu zou zich wel vinden in de extra budgetten.

Ab Visser, haar grote vriend

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Sammie
De crematie heeft afgelopen
maandag 11 juni plaatsgevonden.

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Trompstraat 5, 1931 EL Egmond aan Zee

Lieve Elly
Bedankt voor de mooie tijd samen!

Ab

Jong talent op het podium

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...
Wilt u een feestje organiseren
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen
met vrienden of uitgebreid dineren met
familie? U kunt bij ons terecht.
Geopend van donderdag t/m zondag
vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 18,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

Anno Nu

Petra van der Meer

UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Bereikbaar 24/7

Foto (aangeleverd) Voorspeelmiddag voor jong talent
De leerlingen van de Muziekwerkplaats Egmond stonden weer letterlijk
en figuurlijk in de spotlights en traden
op voor ouders, familie en vrienden.
De sfeer zat er goed in en met name
kinderen en jongeren lieten horen wat
zij in de wekelijkse muzieklessen bij
de Muziekwerkplaats geleerd hadden.
Muziek in de meest uiteenlopende
stijlen kwam aan bod: klassieke stukken van Beethoven, Haydn en Bach,
maar ook Rock- en Popmuziek. De

leerlingen gaven solo optredens of
speelden met CD of docentenbegeleiding. Hoogtepunt van de middag was
de door een leerling gecomponeerde
Boogie Woogie met uitgebreide improvisatie voor twee piano's. Deze
voorspeelavond was een van de twee
jaarlijkse uitvoeringen van Muziekwerkplaats Egmond waarbij de leerlingen elkaar kunnen inspireren en
podiumervaring op kunnen doen.

D B
uBBeL
oeT
oor

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

UITVAARTBEGELEIDING

Allergie
Acupunctuur

Henk Verdonk junior weer niet te stuiten
Henk Verdonk junior uit Egmond aan
den Hoef heeft, bijna als vanzelfsprekend, de wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot om de
Kids and Parents Bikeschool (KPB)
mountainbikecup gewonnen. Uitslag:
1. Henk Verdonk junior Egmond aan

LaNk
eTer
roNwaTer

Karin Smit

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

persoonlijk en stijlvol

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

den Hoef 2. Vincent Beentjes Castricum 3. Ramon Tromp Heiloo 4. Henk
Jan Verdonk senior Egmond aan den
Hoef 5. Henk Louwe Alkmaar Uitslag
vrouwen: 1. Femke Mossinkoff ( 5e
overall).

- 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

dubbelblank

Tel. 06 81 35 81 10

Julianastraat
3, 1931 CA Egmond aan Zee
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon (072)
507 12072-5812331
72 of (06) 362 04 113
Telefoon

Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

DORPSGENOTEN
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Charon goes Spain

SCHILDERSBEDRIJF

Restaurant Smakelijk geopend: elke donderdag t/m maandag vanaf 16.00 uur - Dinsdag en woensdag gesloten!
De Koffiemolen geopend:
elke donderdag t/m maandag vanaf 10.00 uur - Dinsdag en woensdag gesloten!

De oplettende voorbijganger zal het niet ontgaan zijn: de etalages
van het informatiecentrum van Charon zijn leeg. ‘Zouden ze na 15
jaar dan toch stoppen?’, wordt er her en der gefluisterd.
Welnee, Charon uitvaartbegeleiding is ook huilen, samen wandelen, samen
‘Still Alive’ zoals vanaf afgelopen vrij- eten, samen naar het strand gaan of
dag te lezen is in één van de etalages. door het prachtige landschap van de
Internationaal vermaard kunstenaar Costa Blanca fietsen. En natuurlijk gaat
John Breed exposeert tijdens het Hoe- de dierbare overledene op een foto
- NUMMER
627
mee. De2017
dierbaren
krijgen een bijzonver Dorpsfeest en de weken erna 29
op deMAART
Slotweg. En Charon mag twee van zijn dere plek in de oude Spaanse villa en
kunstwerken in kleurrijke etalageruim- zullen zeker de hele week heel dichtbij
tes onderdak geven. De titel ‘Still Alive’ zijn. Verbinden en loslaten is het thema.
geeft ook precies aan op welk punt Gijsje hoopt dan ook haar gasten na
Gijsje Teunissen, eigenaar van Charon- afloop met een goed gevoel weer naar
Uitvaartbegeleiding op het ogenblik huis te laten gaan, gesterkt door deze
staat. Zij begeleidde 15 jaar lang uit- week, door nieuwe ontmoetingen en
vaarten in en om de Egmonden en nieuwe inzichten. Afgelopen woensdag
elders in Noord-Holland en begint nu stond de verhuisauto van de Holland
aan een nieuwe uitdaging in Spanje. Na Españalijn voor het huis van Charon
drie jaar zoeken heeft zij een paradijsje om bedden, tuinschommels, tafels en
aan de Costa Blanca gevonden, waar serviesgoed naar Spanje te brengen om
zij vanaf oktober Troostreizen voor na- Casa Charon tot een warm, liefdevol
Voor hetzaleerste
bestaanden
organiseren. De meeste huis te maken. In Egmond bij CharonEgmonders kennen natuurlijk de jaar- Uitvaartbegeleiding verandert trouwens
hebben
wij
lijkse Troostdag geen
van Charon. De Troost- verder niets. Natalie, Eveline, Petra, Kareizen
voor nabestaanden zijn eigenlijk ren, Els en Gijsje zullen op de vertrouwoplossing…
acht troostdagen op rij. Gijsje wil nabe- de manier uitvaarten blijven begeleistaanden nog langer bijstaan, door hen den. Al zal Gijsje-zelf af en toe naar
een fijne week met gelijkgestemden op Spanje afreizen om daar gastvrouw te
het tweede
eenVoor
prachtige
plek te bieden. Zij denkt zijn van een groep nabestaanden. Meer
aanwel!
kleine groepen – hoogstens vier tot informatie: casacharon@gmail.com. Of
zes mensen – die met elkaar in gesprek u haalt een brochure op in het informakomen, herinneringen aan hun dierbare tiecentrum aan de Slotweg in Egmond
met elkaar delen, met elkaar lachen en aan den Hoef.

VAN DE GIESEN
Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee
Telefoon 072-5064590
4
06-53696278
www.schildervandegiesen.nl

DORPSGENOTEN

Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie aan
de start van
de halve LEKKER
marathon, waarbij
hij finishte in de tijd van
“KOM
EENS
STRUINEN’’
2.12’55”. Komende zondag 2 april
gaan we met
of onze wandellefhebbers met
MODERN
VINTAGE
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.
KLEDING

DECORATIE

BOEKEN - MUZIEK

SPEELGOED

SERVIES

RUIMTE

Nu ook€ 5,50
Pedicure
al v.a.

per m 3

HUISRAAD

Voorjaar in Egmond
k ringlooptol.nl

Lamoraalweg 53B

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

06 36 33 43 33

Ind.terrein de Weidjes

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

WE HEBBEN NOG

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Egmond aan den Hoef



Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

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

          
      

      


    



Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

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

tel.

072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

Hallo..?
Hallo..?

Heeft u ook een
intercom bij welke Egmond aan Zee
Bridgeclub
er beneden
Uitslag
23 maartalleen
2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
maar
hallo58,33
gezegd3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
Ditte Greeuw
44,76
Imming
kan5.Cees
worden?En
u, en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
40,63
ondanks verwoede
pogingen, niet terug
Kerkdiensten
kunt praten?
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
Deze kunnen wij
H. Margaretha
Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
19.00
Eucharistieviering
met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
vooruuru repareren
of
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zondagvervangen!
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

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

Voor uw gehele administratie

LEKKAGE?
Administratiekantoor

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Foto (Erna Hopman) Na afloop was er ijs…

NIEUWBOUW?
WINTER
RENOVATIE?

Onder schitterende weersomstandigheden is de negenendertigste editie
van de avondvierdaagse in Egmond
aan den Hoef weer gelopen. Honderden deelnemers, jong en oud hebben
deelgenomen aan deze wandeltocht
door de mooie omgeving van Egmond.
De organisatie wil de vele vrijwilligers
en hulporganisaties bedanken voor

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

Palsma

Visclub
De Egmonden
GARAGE
DE EGMONDEN

Dorpsfeest en een viswedstrijd. Geen met 9 stuks een goed tweede. Deze
slechte combinatie toch? Deze keer keer waren ze maar moeilijk te vangingen we op de kleine jagertjes, de gen. Het was in ieder geval weer een
baars. Het was een beetje moeilijk goede voorbereiding voor de brasemAl met
jaren
eenhoge
vertrouwd
uwvan
APK
en onderhoud.
wedstrijd
komende
24 juni op het
vissen
al dat
gras bij deadres
vij- voor
fundament
van
het
slot.
Let op, want
verTevens
aan de Beatrixlaan,
maar
ja,
het
doen wij, aircoservice, schadereparaties
zij zo. Maar liefst 7 vissers trotseerde deze telt ook mee voor de kanjerkoin- en verkoop of zoekopdrachten.
de moeilijke omstandigheden. In ning. Op 30 juni is weer de jaarlijkse
waarHoef
altijd
totaal
werden
er 28 baarsjes gevanNieuwe Egmonderstraatweg
12 • dames/kinderwedstrijd,
1934 PA Egmond aan den
nodig is. Het
gen,
waarvan Thomas er 13 voor
zijn nog een beetje hulp
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl
• Tel.bij072-5061228
rekening nam. Broer Matheau werd Bestuur.

BOVAG

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

€

9,-

Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57
mail2zensitive@gmail.com

JOOOI

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

wekelijkse column van KD de P
Bocht
Dagopvang

medisch pedicure

z

Tijdens
het Hoever Dorpsfeest
z
Buitenschoolse
opvang stond er een schandpaal op het pleintje voor
Huys
Egmont.
Daar
maakten
ze inbegeleiding
vroeger tijden gebruik van om iemand ‘effe
z
Tieneropvang met huiswerk
tezkakken’
teper
zetten,
Opvang
uur zoals we dat nu zouden zeggen. Als ik bedenk wat er nu
allemaal
gaande
is in de gemeentelijke
politiek, zou ik er bijna voor pleiten
z
Flexibel
en incidentele
opvang mogelijk
om
dat
fenomeen weer in te voeren. Kunnen we het er nog over hebben wie
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
wez
daar
in zetten… Meerdere opties zijn mogelijk.
Geendan
wachtlijsten

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

DORPSGENOTEN
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar

hun inzet, zodat alle deelnemers weer
veilig de finish bereikten. De prijsvraag voor het raden van de spekken
(470) in de glazen pot is gewonnen
door Jet en Mats Zomerdijk. Zij waren
er met 474 het dichts bij. Volgend jaar
is de veertigste avondvierdaagse. Die
zal worden gehouden van 4 tot en
met 7 juni 2019.

072-5061201 of
info@belleman.nl

193511,EJ1935
Egmond-Binnen
Kerklaan
EV Egmond-Binnen
Tel.90072-5071100
Tel. 072-506
89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
06-24522085

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

EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
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
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

SERIEUZE
BEZORGER

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 www.fysiotherapieronde.nl
RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
072-5064258 of 5065399
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Drogisterij
Parfumerie

Egmondse Almanak

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.

Avondvierdaagse weer geslaagd

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
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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,
vanuitvan
kansloze
positie wist van
op tehet
stomen
naarhet 450 jaar geleden is dat Lamoraal
(van
de redactie/JdW)
In hetdiekader
de herdenking
feit dat
plaatsgenoot
Niels
Bras en
Alkmaarder werd
Henk Louwe
en deze
vervolgens
ook
van
Egmont zijn
hoofd
kwijtraakte,
afgelopen
week
een kranslegging
bij het standbeeld gedaan.
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

Kranslegging voor Lamoraal

liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode
TEL: 06 23610857

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Tekenbureau

Foto’s (redactie) Druk bezochte bijeenkomst bij de kranslegging voor Lamoraal…
Daaraan voorafgaand was een requiem mis in de Slotkapel gehouden
en na afloop toog het veelkoppige
publiek, inclusief hoogwaardigheidsbekleders, naar het plein voor Huys
Egmont. Daar hielden Martijn Mulder,
voorzitter Stichting Historisch Egmont, burgemeester Hetty Hafkamp
en de afgevaardigde van het Spaans

consulaat, Fernando Fernandez Aguayo enkele korte speeches. Vervolgens
werd een krans ‘gelegd’ door mevrouw Hafkamp en de heer Aguayo
in de berm vóór het standbeeld. Deze
krans werd na de officiële handelingen (1 minuut stilte en The Last Post)
en foto’s door twee medewerkers van
de buitendienst van de gemeente

Nieuwbouw

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

Bergen alsnog met een bootje op de
sokkel van Lamoraal geplaatst. Het
was een indrukwekkende en goed
bezochte bijeenkomst, die opnieuw
onderstreepte dat Lamoraal van Egmont veel heeft betekend in onze vaderlandse geschiedenis.

Verbouw
Renovatie
Onderhoud

Kunstmarkten bij de koffiemolen
Na een redelijke goed verlopen eerste
kunstmarkt bij de Koffiemolen volgt
de tweede a.s. zondag 17 juni. Deze
markt vinden allemaal plaats achter
restaurant Smakelijk aan de Egmonderstraatweg te Egmond aan den
Hoef (zie onder voor overige data). Er
is een breed assortiment van kunstdisciplines te zien; schilder- en teken-

werk, keramiek, lampen, fotografie,
textiel, glas, sieraden en nog veel
meer. Een tafel reserveren bij het restaurant kan via www.restaurantsmakelijk.nl. Live muziek wordt verzorgd
door Recovered uit Egmond-Binnen.
Op het terrein is er voldoende ruimte
om te parkeren. Er zijn nog twee kramen te huur voor deze markt of een

van de andere drie en een kijkje nemen is de moeite waard. Wilt u een
kraam reserveren voor 2018 dan kunt
u dat doen bij Roderick Taylor telefonisch op 06-57537430 of mailen
rodericktaylor@hotmail.com. De overige data zijn 22 juli, 19 augustus en
9 september.

GAS - CV - WATER - RIOOL - ZINK- en DAKWERKEN

Inschrijving Timmerdorp Egmond/Hoef

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

Ook dit jaar is er in de eerste week van de zomervakantie, dus maandag 23 juli t/m donderdag 26 juli
weer een timmerdorp in Egmond aan de Hoef. En traditioneel wordt het timmerdorp op donderdagavond
26 juli afgesloten met een vrijmarkt. Het thema is dit jaar “Sport”.
Het Timmerdorp is bedoeld voor alle De deelnemersbijdrage is € 16,00 en bos, Bisschopskroft 8a met betaling
kinderen vanaf 6 jaar t/m groep 8 minimaal 1 ouderhulp dag per kind. van de deelnemersbijdrage. Verdere
van de basisschool. De Timmerdorp- Via de inschrijving dient U ook aan informatie zoals het programma, tijwerkgroep van Jeugdbelangen is te geven op welk moment U kunt den, voorwaarden etc. is te zien op
druk bezig met de voorbereidingen helpen. We noemen het ouderhulp, de website timmerdorpegmondaanen een aantal sponsors heeft zich maar ook ooms en tantes, broers en denhoef.nl. Let op: De inschrijving en
al financieel of in natura garant ge- zussen (van 18 jaar en ouder) of an- de keuze van ouderhulpdag gaat in
steld. Inschrijven gaat ook dit jaar dere verzorgers zijn welkom. Diegene volgorde van aanmelden. Er kunnen
online. Van 6 juni t/m 27 juni kunt die niet online kan of wil inschrijven maximaal 140 kinderen meedoen. Vol
u via de website timmerdorpegmon- kan een inschrijfformulier vragen en = helaas vol. Inschrijving sluit woensdaandenhoef.nl uw kind aanmelden. na invulling inleveren bij Jon Houten- dag 27 juni!

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

Derper boek en tentoonstelling
‘Voor ieder die verknocht is aan Egmond’. Bij het Museum van Egmond is het dit jaar opvallend druk. De
tentoonstelling: ‘Roeland Koning en de Derpers’ trekt veel bezoekers en het bijbehorende boek krijgt
ook veel lof.
Roeland Koning tekende en schilderde werken van Roeland Koin de jaren twintig en dertig dorpsbe- ning te bewonderen in het
woners in hun gewone kloffie en ook nieuwe gedeelte van het
dorpsgezichten. De schilder voelde museum. Er is ook een Derzich aangetrokken tot de oud-vissers per schuurtje nagebouwd
die nog op de bomschuiten hadden en er is weer een zoektocht
gevaren en hun vrouwen die ook een voor kinderen. Voor rondleihard leven leidden. Elk schilderij heeft dingen bel Cootje Bronner
zijn eigen verhaal. Zoals dat van ‘mal- tel. 072 506 4108. Museum
le Bertha’ die ooit ook was afgebeeld van Egmond, Zuiderstraat 7
samen met de man en vrouw met de Egmond aan Zee. T/m 4/11
geitjes. Boek en tentoonstelling zijn di t/m zo 14.00 - 17.00 uur.
verrijkt met stukjes over en foto’s van Tijdens de Visserijdag open
het prachtige dorpje Egmond aan Zee v.a. 11.00 uur. Het Musevan voor de oorlog en van het opko- um staat dan ook met een
kraam op de markt. wwwmende strandleven.
Het museum, dat een maatje groter is museumvanegmond.nl. Het
geworden, zit te springen om nieuwe boek is tevens te koop bij
donateurs. Zij krijgen na het voldoen Dekker & Dekker, Huys Egvan de donatie dit prachtige boek ca- mont en Apeldoorn Electro.
deau zolang de voorraad strekt. Ook
is het museum dan gratis te bezoeken
Foto Cor van Weelden Roeland Koning
met (klein)kinderen. Wellicht een tip
schilderde
Engel Kok en Jane Visser (Jane Kiep)
voor vaderdag. Deze zomer zijn 15

DORPSGENOTEN

06 20 100 550

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

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef
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Zeevogels JO16 wint Strijthagen-cup
Foto (aangeleverd) Het winnende
team JO16 van Zeevogels.
In het weekend van 2 en 3 juni heeft
het team van Zeevogels JoO16 tijdens
voetbaltoernooi in Landgraaf een
tweetal bekers weten te bemachtigen.
Een beker omdat ze kampioen werden
in hun leeftijdsklasse en een tweede,
de felbegeerde Strijthagen-cup, kreeg
het team voor het beste overall resultaat. Het Strijthagen-toernooi wordt
al sinds 1976 georganiseerd door VV
Schaesberg in Landgraaf. Aan dit toernooi nemen verenigingen deel uit België, Duitsland en Nederland.

INGEZONDEN

Einde voetbal in Egmond nabij?

ZENT
Schoonheidssalon

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

zondag open
van 10:00-14.00

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

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.

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

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

te leggen is gewoon slecht ruimtelijk
beleid. De gemeente heeft hier in een
van haar belangrijkste taken gefaald.
De clubs moeten beseffen dat ze door
het vorige college meegenomen zijn
in een proces dat niet deugde en dat
teruggedraaid moet worden. We kunnen beter genoegen nemen met enkele tonnen verlies dan nog miljoenen
méér te investeren in een onnodig
plan waardoor bovendien een mogelijkheid voor de bouw van woningen in Egmond een Zee onmogelijk
wordt gemaakt.
Als er al een einde komt aan het
voetbal in Egmond wordt dat niet
veroorzaakt door het terugdraaien
van het bestemmingsplan, maar door
de onwil van de clubs om te fuseren
op een voor de hand liggende locatie. Namens Geen Ballen Maar Bollen,
Cyril Wullems, Egmond aan den Hoef.

Postduivenvereniging De Toekomst
Deze week is de laatste vitessevlucht
vanuit Quivrain vervlogen. De 1e prijs
werd gewonnen door Piet Sentveld.
Zijn duif overbrugde 248 km in 3,5
uur een gemiddelde snelheid van 72
km/uur. Wederom scoorde zijn duif

hoog in het rayon (1e), en afd. NoordHolland (5e tegen 7728 duiven). Arie
Tromp werd dit weekend vitessekampioen van de club. Combinatie Apeldoorn presteerde dit weekend geweldig op de dagfondvlucht. Na een dag

uitstel werden deze gelost in Laon. De
combinatie namen de 2e plaats in van
het rayon met een deelname van 850
duiven. Geen geringe prestaties voor
een klein dorp.

Rob de Nijs, Jan Smit, Willeke Alberti
maar ook The Beatles. Suggesties voor
liedjes zijn altijd welkom. Dit alles gebeurt in een ongedwongen sfeer, het
plezier staat voorop. Zangtalent is
geen voorwaarde. De eerstvolgende

keer is a.s. donderdag 14 juni. PostaanZee vraagt voor deelname en de
koffie/thee een vrijwillige bijdrage. Je
bent van harte uitgenodigd.

bêetje mallig van al d’r verâle over d’r
artzeer. Wat gâat main dat an? Nou ja
toe, docht ik nag, die vent van êer die
zaauw je wirrege. As ik al die verâale
van d’r mot gelôve. Ai zat al maer an
een slokkie en as ie tois kwam wier de
êemel koper as zai d’r wat van zai. En
now zit ze allienig in dat zêemerhoisie
voor God mag wête hoelang. Cente
eb ze giemeer, ai eb alles mêê e’nôme.
As ie ier maer weg blaift! Nêe al die

verâle zaauw ik me een artverdôistering verskiete as die kwinkwanker
voor me deer zou staen.”
‘’Ie mââd, wat al een narigâad. Leet
gaen. Kom, ik mot nêe de tôônewieder voor me likdoorn, aars ben ik te
lâat. Dag oor!”
H.

Zingmeeaanzee

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

stand brengen en daar werd alles ondergeschikt aan gemaakt. Zo is er totaal geen inspraak geweest voor anderen dan de voetbalclubs. Alle kritiek
werd genegeerd. Evenals de uitkomst
van het onderzoek naar de demografische ontwikkelingen waaruit blijkt
dat op termijn maar 3 velden nodig
zijn en de fusie dus prima op het terrein van Zeevogels kan plaatsvinden.
En dat kon allemaal omdat de partijen
waarop het vorige college steunde
kritiekloos alle voorstellen van het
college overnam en zodoende met de
macht van het getal een slecht idee
omzette in een bestemmingsplan.
Het expertteam heeft blootgelegd dat
er bij het vaststellen van het bestemmingsplan geen rekening is gehouden
met andere ruimtelijke behoeften in
Egmond. Zoals de behoefte aan woningbouwlocaties. Met andere woorden het besluit om een voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg aan

Wij begrijpen dat de besturen van
de voetbalverenigingen in Egmond
teleurgesteld zijn nu het er op lijkt
dat het besluit om een voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg aan
te leggen terug zal worden gedraaid.
Maar wat ons betreft geldt hier het
gezegde : “Beter ten halve gekeerd
dan ten hele gedwaald”. Wat is namelijk het geval? De insteek van dit
project deugde al niet vanaf het begin. De wens om te fuseren kwam namelijk niet bij de clubs vandaan, maar
bij de gemeente. Gezien het verleden
was het dan ook niet gek dat de clubs
wel wilden meewerken, maar alleen
op de voorwaarde dat de fusie zou
plaatsvinden op een nieuw complex
op neutraal terrein. Aan de Egmonderstraatweg.
Vervolgens is een proces gestart
waarbij alles in het werk is gesteld
om die wens te honoreren. De coalitie
wilde tenslotte scoren en een fusie tot

P
De Poppenkast

Zingen staat voor plezier en ontspanning. Zing je graag of wil je het eens
proberen? Dat kan bij PostaanZee.
Iedere 2e donderdag van de maand
vanaf 14.00 uur, wordt er onder begeleiding allerlei liedjes gezongen van

KINDEROPVANG

Wat Now!
“ ‘Eb jai je nieuwe bier al e´ sprôke?”
”Jadet, maer ze kwam allienig mit een
kakbôôskip om me boetje te bekaike.
Deer ou ik iet van. Maer ze ad al wel
6 kêer an me bel staen te jaine. Ik wier
d’r ôrendol van. Nou ja toe, docht ‘k,
leet ze d’r den maer effies in. Ik ‘eb
nag een koppie e’mâakt en ik ad nag
een fnarsie. Maer ze zat d’r op te
kâuwe as een bok op knikkers. En ze
ken gien derpers verstaen. Ik wier een

Kindcentrum St Jozef: één fijne plek voor baby’s tot 12-jarigen

Kom langs

Prinses Marijijikelaan 1
1934 EA
E Eg
E mond aan den Hoef
e
ef
T 072
T.
7 -5061694
72
www.
w sintjtjtozef
w.
efs
ef
fschool.nl
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en geniet!
www.blosse.nl

DORPSGENOTEN

één in opvang en onderwijs!
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let op

Elke donderdag op het pleintje in
Egmond aan Zee van 8.00-14.00 uur

let op

Hollandse Nieuwe Haring

Botervet p.st. € 2,20 5 voor € 10,- (Altijd vers voor u schoongemaakt)
de lekkerste
op=op

✄

6e GRATIS

alleen tegen inlevering van deze bon

op=op

alleen voor 65+ 3 voor € 5,- met bon

Hol. KABELJAUWFILET van kilo € 20,- alleen tegen inlevering van deze bon
kilo € 12,50
Verse SLIPTONG van kilo € 17,50 alleen tegen inlevering van deze bon heel kilo € 11,50 3 kilo € 30,00
Warm geb. KIBBELING 250 gr. € 4,- alleen tegen inlevering van deze bon 2e half pond € 1,50
heerlijk gekruid

Mooie 1e braderie op woensdag

De Woerdense Kaasboer

weer werkte mee, er was voldoende
toeloop en het belooft weer een mooi
seizoen te worden.

Bij u op de markt

Kilo  10.00
dag 18-06-18, 10.30 uur tot 12.00

In het Spiritueel Café te EgmondBinnen komt op maandag 18 juni
2018 Carla Bruins informatie geven
over hooggevoeligheid: ‘Worstel jij
met kanten van je hooggevoeligheid
en ben je op zoek naar oplossingen?’

Het premiummerk
voor
uw
schone
huis
Het premiummerk
voor uw
schone
huis
Van harte welkom! Wanneer: maan-

uur. Waar: Thuiskamer Egmond-Binnen, Herenweg 72c. Wat: informatie
over hooggevoeligheid. Kosten: gratis;
koffie/thee 1 euro.

Praat mee in het Dorpsraad café
Woensdag 20 juni wordt er door de
Dorpsraad Egmond aan den Hoef
weer een Dorpsraad café in De Hanswijk gehouden. Het café geeft de inwoners van Egmond aan den Hoef de

gelegenheid om zaken en initiatieven
betreffende hun leefomgeving via de
dorpsraad bij de gemeente naar voren
te brengen. Het café is vanaf 20.00
uur geopend.

Egmondse almanak
EXPOSITIES
Expositie ‘Heeren van Egmont’ en ‘Vechtvolk’,
Huys Egmont, 2 juni tot en met 31 augustus
Expositie ‘Achter de schermen’, Hoeve Overslot, t/m 31 augustus
Expositie Armand Jongejan: ‘Monnikenleven’,
expo-ruimte Adelbertabdij, t/m 7 juli
Expositie Roeland Koning & de Derpers, Museum Egmond, t/m 4 november.
JUNI EVENEMENTEN
Do 14 ZingenaanZee, PostaanZee 14u
Za 16 Visserijdag, E/Zee
Ma 16 Hooggevoeligheid, Spiritueel Café Egmond/B, Thuiskamer, 10.30u
Zo 17 Kunstmarkt, rondom Koffiemolen Egmond/H., 11 uur
Woe 20 Dorpsraad Café, Dorpshuis Egmond/Hoef, 20u
Vrij 29 Stiltewandeling, Abdij Egmond, 13.30u
JUNI KERKDIENSTEN
Woe 13 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Zo 17 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
Woe 20 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Za 23 Kerkdienst OK St Agnes, 19u
Zo 24 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
Woe 27 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
JULI
Zo 1 Megahit Muziekfestival, Roompot Kustpark, 12u
Do 5, Repair Café, Pr. Hendrik, 13-15u
Zo 22 Muziek en Poëzie, Slotkapel, 20u
Zo 22 Kunstmarkt, rondom Koffiemolen Egmond/H., 11 uur
Ma 23 – do 26 Timmerdorp E/Hoef
Vrij 27 Stiltewandeling, Abdij Egmond, 13.30u

Elles de Lang

Prins Bernhardstraat
Elles
de Lang8
1931CE Egmond aan Zee
elles-de-lang@jemako-mail.com
Prins
Bernhardstraat 8
06-15340811 072-5071417
1931CE Egmond aan Zee
elles-de-lang@jemako-mail.com
06-15340811 072-5071417

Omdat het werkt

Omdat het werkt
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

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

500 gram
500 gram
500 gram

Bij aankoop van de 1 kilo kaas

3,95
4,95
2,95

e

✄

Hooggevoeligheid

NOORD HOLLANDSE extra pittige
Hollandse GEITENKAAS
PRIMEUR GRASKAAS

een GRATIS CULINAIRE VERRASSING

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Lekkere wilde PERZIKEN
Grote zoete ANANASSEN
PERSSINAASAPPELS vol sap

heel kilo € 2.50
2 voor € 2.50
3 kilo € 2.50

Actie geldig bij inleveren bon

✄

(van de redactie (JdW) Afgelopen
woensdag was weer de eerste braderie van het seizoen.Kilo
Ze troffen
het, het
12.50

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Roomboter GEVULDE KOEKEN
10 voor € 5,Vers afgebakken PECAN BROODJES
4 voor € 3,ZEEUWSE BOLISSEN
2 voor € 2,50
Roomboter super KRENTENBOLLEN 8 voor € 4,- 16 voor € 6,-

Lever de advertentie in en ontvang een brood naar keuze voor maar € 1,- !!!

Colofon Dorpsgenoten
notaris:

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

072-5066171

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,-. Proefdrukken vooraf
€ 7,50. 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.

