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Einde tijdperk ‘kippenek’:

Rode Hert gaat sluiten

WATERSTANDEN

(van de redactie/JdW)
Het is er dan toch van gekomen: per aanstaande weekend gaan de deuren van Het Rode Hert definitief
dicht. Althans, dan stopt uitbater Wallie Tik ermee. ‘In 2011 werd het pand verkocht aan de nieuwe
eigenaar. Eigenlijk is het vanaf dat moment duidelijk geweest dat we allebei anders dachten over de
toekomst van Het Rode Hert. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat het afgelopen donderdag, na eerdere rechtszaken, tot een schikking is gekomen. Dat betekent dus heel concreet dat ik er na aanstaande
zaterdag mee stop’, aldus Wallie.
Het gonsde al van de geruchten in het
dorp. Het zou allemaal niet goed gaan
met Het Rode Hert, niet goed met
Wallie en alles wat je in een dorp kunt
verwachten aan dorpspraat passeerde
de revue. Wallie: ‘Daar is eigenlijk
niets van waar. Het gaat niet om faillissement, schulden, gezondheid of
wat dan ook. De nieuwe eigenaar en
ik zaten niet op één lijn om het simpel
te zeggen. Dat leidde de afgelopen
jaren tot meerdere rechtszaken die
de verhoudingen ook niet echt ten
goede kwamen. Dat doen ze nooit. Je
kunt er altijd beter samen uitkomen,
maar dat lukte niet echt. We kregen
ongeveer overal discussies over en
de ene discussie leidde weer tot de
volgende: over huur, over opknappen,
over onderhoud, over installaties, over
inhoudingen etc. etc.’
Karakteristiek dorpscafé
verdwijnt
Hij is niet boos of teleurgesteld of
zo, maar vindt het wel jammer dat er
na 15,5 jaar een eind aan komt. ‘Ik
had nog best hier door willen gaan.
Er moest echter worden geïnvesteerd
om het pand weer naar de eisen van
deze tijd aan te passen en het was
niet aan mij om die investeringen te
doen. Ik ben niet de eigenaar. Dat
had ik best willen zijn en daar ben
ik in het verleden ook wel mee bezig
geweest, maar dat is niet gelukt. Er
is al heel lang geen geld gestoken
Foto (redactie)
in een (flinke) opknapbeurt voor het
café en dat gaat zich dan uiteindelijk Wallie bij de ingang van ‘zijn kippenek’…. Na zaterdag gaat de deur
definitief dicht.
wreken. Dat was de échte reden dat
ik met de kermis dicht was: ik kon de
veiligheid van zoveel mensen in het mijn geweten hebben.’ Wallie tot slot: wat hier al sinds mensenheugenis zit.
café en in de zaal niet garanderen. ‘Ik vind het hartstikke jammer dat er Vooral voor de vaste klanten vind ik
Als er wat gebeurt, ben ik als uitbater nu een eind komt aan ‘kippenek’; er het zonde. Maar het is wat het is. Het
verantwoordelijk en dat wil ik niet op verdwijnt een karakteristiek dorpscafé is mooi geweest zo….’

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

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
25 wo 3:19 11:45 15:44
26 do 0:06 4:10 12:34 16:35
27 vr 0:45 4:45 13:46 17:09 VM
28 za 1:14 5:25 14:30 17:46
29 zo 1:55 5:56 15:04 18:15
30 ma 2:04 6:25 14:15 18:49
31 di 2:34 7:06 14:44 19:26
1 wo 3:26 7:31 15:24 19:55

Iedere maandag inloopspreekuur van 10.00-13.00 uur
of op afspraak bij u thuis.
Slotweg 2a, Egmond aan den Hoef
Meldnummer 24/7: 06 21 51 61 30
www.charonuitvaartbegeleiding.nl

Wegens
VAKANTIE

BOOM
autoservice

* 23 juli t/m 3 augustus GEOPEND
van 10 tot 14 uur
Herenweg 65 • Egmond-Binnen • M 06 2874 8860 • T 072 506 2744

Al blazend het schooljaar uit…
Al blazend het schooljaar uit… Met
bellenblaas en van de hitte… Zo
luidden de leerlingen van o.b.s. De
Boswaid afgelopen donderdag hun
vakantie in. Grote, glinsterende bellen stegen langzaam op in een strakblauwe lucht. Het was een leerzaam

en door de warmte van de laatste
weken best een lang en pittig schooljaar. Na het uitzwaaien van de groep
8-leerlingen eerder die dag is het dan
ook voor de andere groepen eindelijk
vakantie. Wat een feest!
Foto (aangeleverd)
Blazend het schooljaar uit…

Wij zijn wegens vakantie gesloten
van 29 juli tot 13 augustus

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

Dinsdag 14 augustus zijn we weer geopend

Dag en nacht bereikbaar

Lid van de Euroflorist

072-5115238

Bloembinderij De Duinroos

Voorstraat 118 - Egmond aan Zee - duinroos@quicknet.nl - 072-8883070

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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Egmondia-jeugd: opnieuw Gasselte
(Tekst en foto’s Cor Mooij)
De leiders Patrick Groen, Patrick Tromp en Philip de Baar van Egmondia vertrokken afgelopen zondag met de bus naar Gasselte voor een
sportief trainingskamp van een week. Uitgezwaaid door ouders en
familie, in schitterende trainingspakken gestoken met het opschrift
Gasselte 2018, hadden de kinderen er heel veel zin in. Het zal afzien
worden in de hitte die deze week wordt verwacht met voetbal, zeskamp, voetvolley, zwemmen en veel trainen in deze eerste week van
de zomervakantie.
De kop ‘Gasselte 2018 niet meer te- de vierde keer zonder inbreng van
rugkijken’ dekt eigenlijk alles. Want de KNVB georganiseerd en dat gaat
voortreffelijk. Je hoort geen andere
geluiden dan, ik heb een topweek
gehad of ik heb nieuwe vriendjes leren kennen of de opmerking, wat heb
ik veel geleerd. In een tijd dat alles
steeds sneller gaat, duurder moet en
verder weg moet is er gelukkig dus
ook nog iets niet veranderd: een voetbalweek van nu geeft hetzelfde plezier
even was daar in de eerste jaren na als toen. Voetbalkamp is er voor iederhet vertrek van de KNVB de ‘angst ‘ een! Wat dat betreft is Voetbalkamp
dat ‘Gasselte’ zou verdwijnen. Een Gasselte het grootste voetbalfeest
voetbalkamp dat stond als een huis van het jaar! Dit mogen de kinderen
kon
zomaar van het toneel verdwij- uit Egmond aan Zee niet missen.
DORPSGENOTEN
nen. Maar de angst was ongegrond.
Foto (Cor Mooij)
Inmiddels is het kamp al weer voor
Gasselte is en blijft een feest
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 aprilingaan
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Kloknieuws
Jonge talenten in St. Agneskerk

Voorjaar in Egmond
Charon steunt Orange Babies
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SCHILDERSBEDRIJF

Verdrietig hebben wij vernomen dat onze oud-directeur

BEUKERS

Poop Wiegers

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

is overleden.

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Poop was tot 2002 leerkracht en directeur
van de Driemaster
en daarvoor de Ruyterschool.

ap.beukers@quicknet.nl

WE HEBBEN NOG

We herinneren Poop als een
bevlogen leerkracht bekend
om zijn liedjes met gitaar en als
een zeer betrokken directeur van zijn school.

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies.
Team obs Driemaster

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl
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Allergie
Acupunctuur

GRIEPGOLF
“Alles van waarde is weerloos”
OF
Lucebert
INBRAAKmaar vol begrip voor haar beslissing,
GOLF? Met verdriet,
hebben we afscheid genomen van

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

Nu ook
Pedicure

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

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

Sinds begin van dit jaar steunt Gijsje Teunissen van Charon uitvaart
begeleiding Orange Babies.
Van elke uitvaart, welke Charon be- Gijsje Teunissen: “Ik weet, dat het
geleidt, gaat een bedrag naar Orange een druppel op een gloeiende plaat notaris:
Babies. Op de site van Orange Babies is, maar alle kleine beetjes helpen. Er mr. Erica van Nimwegenonder www.aktiesvoororangebabies. gebeurt zo veel in de wereld op het Dijkstra
nl is dit te volgen en kan je zien hoe ogenblik, het is om bang van te wor- info@overwegendnotariaat.nl

        
 
deze stichting belangeloos moeders den. Maar dat moeten wij juist niet www.overwegendnotariaat.nl
      
en hun (ongeboren) baby’s helpt. Dit doen, verdrinken in angst. Laten wij Herenweg
197

raakte Rob van den Berg zo, dat hij na het geloof in het goede, in de liefde 1934
 
 

BAEgmond
aan denHoef

de uitvaart van zijn vrouw een donatie voor elkaar houden. Voel de onvoor- 072-5066171

deed van 200 euro. Afgelopen week waardelijke liefde, die een kind naar
    
mochten Gijsje Teunissen en Eveline zijn ouders voelt en ouders naar hun
  
Joppe, uitvaartbegeleidster bij de uit- kind. Laten wij het vertrouwen houvaart van Rob’s echtgenote, dit op den, dat wij met zijn allen het verschil
een terras in ontvangst nemen. Al pra- kunnen maken. Daar in Afrika, ver
Foto (aangeleverd):
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ZENT
Elles de Lang
Prins Bernhardstraat 8
1931CE Egmond aan Zee
elles-de-lang@jemako-mail.com
06-15340811 072-5071417

Bridgeclub Egmond aan Zee

WEEKEND Telefoon
1 EN 2 APRIL
2017
5065495
- Mobiel 06-50671232
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
info@ijssennaggerloodgieters.nl
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
Prinses
Margrietlaan
22 - 1934
EL Egmond
aanaan
den
Hoef
Onze Lieve
Vrouw Onbevlekt
Ontvangenis
– Egmond
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 SaskiaAchterom
Ossewaarde
1

Egmondse Almanak
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
DORPSGENOTEN
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL
Za V
1 Toneelgroep
deO
Schulp
UIT
A A R T Spiegel
V E Rin Z
R G20.15u
ING
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
goed verzorgde
uitvaart
hoeftE-Binnen
niet duur15u
te zijn
EGMOND
Di 4Een
Snuffelen
in de bijbel,
Parochie
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
ER IS AL EEN
UITVAART
VANAF € 3.180,Woe 5 Vastenmeditatie,
protestantse
Kerk, 19.30u
Vraag gratis uw
Woe
5 Flierefl
uitersop
jubileum-uitvoering,
Hanswijk, 20.15u
• Iedere
uitvaart
maat
laatste-wensenmap aan

Pieter Dekker

Dag en nacht bereikbaar via

• Thuisopbaring
of in een
Ferry
Karssen
sterkste
072 - 589 54 53
uitvaartcentrum naar keuze
of via: pieter@uitvaartdekker.nl
bij
MTBtotKids
& Parents
• Mogelijkheid
een

kosteloze voorbespreking
Alkmaarder
Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
• Transparant
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. 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
Onze uitvaartbegeleiders
(v.l.n.r.):
Lissette Wit,
Marion
Velzeboer, Evelien
de Jager
en Pieter
Dekker
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

Schoonheidssalon
Administratiekantoor

WINTER

Linda IJssennagger-Zentveld
Zent Schoonheidssalon
Voor:Mosselaan
- Verwerking
61bedrijfsadministraties
en samenstelling
jaar1934
RA Egmond
aan den Hoef
rekeningen
belastingaangiften
06 10 -82
64 29
- adviezen op fiscaal en
www.zentschoonheidssalon.nl
bedrijfseconomisch terrein
zentschoonheidssalon@gmail.com

Drogisterij
Parfumerie

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

€

9,-

3

Bel me Teen!
Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Finn

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

Correspondentieadres:
Familie Stroomer; Kerkstraat 13, 1865 AM in Bergen aan Zee
Familie Eltink; Schoolstraat 5, 1931 GJ in Egmond aan Zee

SERIEUZE
BEZORGER

De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Jeanne Lute

iedereen bedanken voor de bezoekjes, brieven en kaarten
en de liefdevolle verzorging tijdens mijn opname
in Sint Pancras.
Speciaal mijn nichtje Annemarie (van mijn zus Bernadet)
die uit Canada overkwam om mij thuis op te vangen.
Nu woon ik naar alle tevredenheid in ZC Agnes
te Egmond aan Zee.
Groet, Jeanne

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE
072-5061201 of
info@belleman.nl

Aan iedereen die in al die jaren
ons het vertrouwen hebben gegeven

GARAGE DE EGMONDEN
ONWIJS BEDANKT

BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Marion en Jessie
Tevens doenWallie,
wij, aircoservice,
schadereparaties
in- en verkoop of zoekopdrachten.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
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De vakantie is weer begonnen en dus hun bouwfantasieën op het Thema:
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
is er weer Timmerdorp in Egmond aan “Sport“ . Als U het resultaat wilt zien,
denz
Hoef.
De hele week hebben ruim dan kan dat op donderdagavond 26
Dagopvang
120z
kinderen
met veelopvang
inzet en plezier juli van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Buitenschoolse
gesleept,
gezaagd en
getimmerd
z
Tieneropvang
met
huiswerk aan
begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
Debenne.
Poppenkast
“Gemerrege
me-kind. Ik ben elegaar mêe eens
Die zelle d’r altaid
z
Geen wachtlijsten
klaar mit de pôôletiek! Die van main blaive. Gelokkeg Goddank datte wai
looptwww.kinderopvangdepoppenkast.nl
z’n aige alle dage op te vrete d’r nies over te zegge ewwe. Ik ouwt
van alles wat ie oort en in de krante me mongd, aars kraig ‘k kwessie met
leest. Ze beginne now over de pensi- die van main. Ai ken bai aere loi wel
oenen om die te verminderen voor d’r aerdig wêêze, maar thois is ’t een
loi omdat de rente zo lêeg is. Mooi, zeeziek ‘oor. No ja toe, ’t is niet aers
kraige wai minder cente. Ai gaat skel- zelle we maer zegge, wat see jai! Een
den êen en ai wêêt ôôveral wat op, vliegende kraai eb altaid wat! De loi
ai eb een grôôte ‘akmongd. Ken ik d’r zelle d’r toch maer bêêter vroog mêê
wat an doen? Neenet, netierlijk iet en beginne want t’is nag een ‘êêl antai
ai ook iet! Alleliefst
dage mitmet
mekaarervaring
an ’t ‘oor.” 18-20
”Vroog? Me-kind,
jaar. we zelle d’r
klooie. Ze benne an het goochelen mit gien woorde meer an voil maeke. Eelie
Voor
een
langer
de caifertjes en êens
worre ze
’t nooit.
benneperiode
d’r mêê an en wai kenne ’t d’r
Aase mot alles over e’deen en ’t kost wel alle weeke over ewwe maer we
dat et barst, niet ten! En wai kenne benne d’r nag allang iet!” ”Jai zeg
TEL:
aase dokke. Me- kind, wat
denk 06
je dat23610857
et. Ze kenne niet akkerendere mit
zo een boiteripsgast verdiene mot om mekaar en zo is’t now een alderaisie
eelie over de strêep te trekke. Datte en wai kenne d’r wel alle weke over
ze’t met mekaar rooie en aindelek es pêêuwe maer wat geeft et.” ”Jaadet
an ’t werrek gaan? ’t Ken wel jaare mââd, gelaik eb je. Lete we ’t is over
diere voor al die planne oit ‘evoerd gekôokt eten ewwe. Ik gaat eerst om
benne. En wai magge den gien ver- bôôskippe en een eerinkie. Deer zel ik
stangd ewwe van de pôôletiek, ik zeg van opaale.””Now me-kind, alweer
je dat ’t nag een taid zel diere datte een dag nee de knoppe. Maer mit een
ze d’r oit benne. En den mot je d’r bêêtje gelok komt ‘r merrege weer
is kaike wat of d’r gebeert! Allegaar ien. Goeie ‘oor!”
ziere tronies van de loi die et nerreges
KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

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

WINTER

waarvol
afscheid hoeft niet duur te
- Ongeacht waar en of u verzekerd
zijn
bent
* Ongeacht waar en of u
- Een vrijblijvend voorgesprek verzekerd
is altijd
bent
mogelijk
* Een vrijblijvend voor- Ruime ervaring als uitvaart- gesprek is altijd mogelijk
begeleidster in uw regio
* Ruime ervaring als
- Betaalbaar en onafhankelijk uitvaartbegeleidster in
uw regio
Tel. 06 81 35 81 10* Betaalbaar en
onafhankelijk

Hierbij wil ik

Wat Now!

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

UITVAARTBEGELEIDING
- Een06
mooi
en35
waardevol
Tel.
81
81 10afscheid
* Een mooi en
hoeft niet duur te zijn
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Jan
Maartje & Jeroen
Reijer & Natascha
Cindy & Erik

P

medisch pedicure

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

persoonlijk en
persoonlĳk
enstijlvol
stĳlvol

† Bergen aan Zee
16 juli 2018

Vrijmarkt
KINDEROPVANG DE POPPENKAST

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

Karin Smit

“t is ien keer zo”

Boris

Palsma

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

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
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wekelijkse column van KD de Bocht

PEDICURE | MANICURE
Margreth Kool
Gediplomeerd
pedicure | manicure

Dag en nacht bereikbaar
Dag en nacht bereikbaar

Voor het tweede
wel!

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

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

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

Voor uw gehele administratie

Eltink - Hoogland

2 november 1948

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 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

• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

ZENT

Omdat het werkt

Voor het Linda
eerste
hebben wij geen
* Egmond
aan Zee
oplossing…

Tel. 06 81 35 81 10

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Het is eigenlijk te warm om je ergens druk over te maken. Waarom zou je? Je
kunt je overal wel druk om blijven maken tenslotte, maar soms is het beter om
je erbij neer te leggen. Letterlijk. Daar is dit een mooie tijd voor. Effe legge.
Liefst op strand. Maar net als je dat doet, komt er zo’n groepje tieners naast je
liggen. Nou ja, voor je gevoel liggen ze naast je. Het blijkt dat ze best nog op
afstand liggen, maar het geluid dat ze produceren met telefoons, speakers aan
telefoons en onderling geven je het gevoel dat ze óp je liggen. Man, man, wat
lekker als het straks weer winter is en iedereen gewoon achter gesloten deuren
blijft. Hoe lang is het nog tot de kerst?
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Petra van der Meer

Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Bereikbaar 24/7

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!

HOUTENBOS

GARAGE DE EGMONDEN

ALUMINIUM
&
RVS LASSEN

Ook voor het onderhoud van uw
RENAULT en NISSAN kunt u in 2018
prima terecht

BOVAG

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Pieter Schotsmanstraat 7
1931 AS Egmond aan Zee
Tel. 072-506 1241 - Mob. 06-1965 1152
www.houtenboslassen.nl

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

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN
Huisontruimingen & Seniorenverhuizingen
BEZEMSCHOON OPLEVEREN VOLGENS WONINGBOUW NORM

Lamoraalweg 53B

Ind.terrein de Weidjes

Egmond aan den Hoef

www.kringlooptol.nl | 06 36 33 43 33

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

DORPSGENOTEN
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25 JULI 2018 - NR. 696
Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

• Ouderwets Gerookte PALING
deze week
geen € 25,00
maar 500 gr € 15,• Verse STOOFSCHOL

WARM GEBAKKEN
✄

D B

LaNk
PraktijkuBBeL
voor
oeT
eTer
oor
roNwaTer
Integrale
Geneeswijze
Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

Ooracupunctuur• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

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

wasserij
dubbelblank

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

Alleen tegen inlevering van deze bon
max .4 kilo
per klant
p

op=o

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon
072-5812331
T 06 538
12 076

www.rotteveeltuinen.nl

1 kilo

€ 12,50
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Oude LUXE KAAS
500 gram 3,95
De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

NOORD HOLLANDSE extra pittige 500 gram 3,95
OUDE BOERENKAAS
500 gram 3,95
Super PERSS
Noord Hollandse GRASKAAS
500 gram 2,95
Delmonte
Bij aankoop van de 1e kilo kaas

Wilde
een GRATIS CULINAIRE VERRASSING
Volop Holla

GROENTE & FRUIT

Autorijschool
Wilt u een feestje organiseren
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen
met vrienden of uitgebreid dineren met
familie? U kunt bij ons terecht.

Heiloo

Voor dames en heren, schakel
en automaat
Geopend
van donderdag t/m zondag
vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 18,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

Hoogeweg 17
1851 PG Heiloo
072-5054662
06-514 80 504

www.ladyfirst.nl

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Nieuwe oogst Hollandse AARDAPPELS 4 kilo € 2.95
Hollandse APPELS
2 kilo € 2.95
Zoete WILDE PERZIKEN
3 pond € 2.95
Actie geldig bij inleveren bon

Voor uw advertentie(s)
in FULL COLOR

✄

Heeft u ook een
intercom bij welke
er beneden alleen
maar hallo gezegd
kan worden?En u,
ondanks verwoede
pogingen, niet terug
kunt praten?
Deze kunnen wij
voor u repareren of
vervangen!

€ 1,€ 5,50

2 250 gr
e

van

Kilo  10.00

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Hallo..?
Hallo..?

GAMBA’s
€ 17,50 per kilo

250 gram

WASSERIJ
DUBBELBLANKKilo 12.50
dus 500 gr

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

LOS GEVROREN

KIBBELING
€ 4,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

500 gr. € 7,50
1 kilo € 12,50

✄

Nars Gottmer

• Klassiek, Electro- en

ROERBAK

✄

• Verse VIS

1 kilo € 5,50

Bakkerij
‘t Stoepje
betaalt u maximaal

Ook voor ramen en kozijnen

elke donderdag
opmaand.
uw weekmarkt
HAVERKOEKEN appel kaneel of rozijnen cranberry 5 voor € 5,€ 50 per
Nieuw MUESLI KOEKEN 5 voor € 5,- Salon voor Bionome
HAVERKOEKEN appel kaneel of rozijnen cranberry 5 voor € 5,huidverzorging
en Pedicure
Dagverse COCOS MACRONEN 6 voor
€ 5,acne, psoriasis, rosasea en eczeem
KOEKEN
5 voor € 5,Eerste
plaatsing € 30,00
Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt eenenzakreumatische
krentenbollenvoet
cadeau!!! Nieuw MUESLI
diabetische
• Hoogeweg 54b • 1851 PJ Heiloo • T 06 1299 8058

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30 uur

- Telefoon
w w w . s c h i l d e r bDuinweg
o l t e4 n
. n l 06 29 43 08 57
mail2zensitive@gmail.com

VAKANTIE
HULP
GEVRAAGD

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

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

P

S t a t i o n s p l e i n-3 b ook
, 1's8 zondags
5 1 L Ngeopend
H e i loo
Centrale inkoop “de Westrand”
( 0 7 2 ) 5 3 2Lamoraalweg
4 6 0 0 , 0 6 65
2 9- Egmond
0 4 4 9 4 5a/d Hoef
s h l @ l v m d e s i g n .Tel:
n l , 06-10661963
w w w. l v m d e s i g n . n l
De Poppenkast
KINDEROPVANG

Dagverse COCOSTweede
MACRONENplaatsing 6 voor € 5,Lever de advertentie in en€elke20,00
betalende klantex.
ontvangt
een zak krentenbollen cadeau!!!
BTW.
Plaatsing op deze pagina is op contractbasis.
Tussentijds veranderen/opzeggen van
advertentie is niet mogelijk.
De plaatsingsdata worden door ons bepaald.
Eventuele volgende plaatsingen zijn gratis.
De advertentie wordt minimaal eenmaal per maand
geplaatst. Voor inlichtingen en opgave:
Drukkerij Uitkijkpost, De Hoefsmid 5, Postbus 68,
1850 AB Heiloo Tel. 072 5330175, Fax 072 5335644
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GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO
PB 26 1850 AA Heiloo
Tel. 072 5331875 Mob. : 06 53458623

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

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

Strammerboogh 4 - 1921 WN Akersloot - Tel. 0251 500225 -

06 20
100
550
Fax 0251
500225
- Mob.
06 22576832 - E-mail: info@vincentkeijsper.nl

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL
Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

re

HOOFDDEPOT BENEGAS
Butaan/Propaan, Industriële gassen, Campinggaz,
Propaangas tankinstallaties
Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas
Openingstijden: Ma. t/m vrij. van 8.00 - 12.00 uur.

(9-12 uur)

D

