
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

5  wo   7:20  12:25  19:50  
6  do   1:05   9:27  13:46  22:07   
7  vr   2:15  10:54  14:48  23:26   
8  za   3:11  12:17  15:46  23:54   
9  zo   4:01  14:06  16:31       NM
10  ma   0:29   4:47  14:58  17:15   
11  di   3:03   5:31  15:44  17:56   
12  wo   3:46   6:12  16:23  18:37   

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

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

BOOM

Reparatie, onderhoud
en verkoop

ALLE MERKEN
ook campers

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

autoservice

Liefde, Aandacht en Respect
Iedere maandag inloopspreekuur van 10 tot 12 uur 

of op afspraak bij u thuis. Bel 06 21 51 61 30 

 - ook zondag's open -

Centrale inkoop “de Westrand”
Lamoraalweg 65 - Egmond a/d Hoef - Tel: 06-10661963

Pompoenen en 
Heideplanten markt

‘Luchtalarm’ door gesprongen persleiding
(van de redactie/JdW) 
Het stonk een belangrijk deel van de afgelopen week als een spreekwoordelijke beerput daar aan de 
zuidkant van Egmond aan den Hoef. Dat leek in eerste instantie wat onschuldig en van voorbijgaande 
aard. Zou immers aan de activiteiten kunnen liggen van de boeren die eindelijk weer, met de regen in 
het vooruitzicht, ier konden uitrijden om tenminste nog wat gras te kunnen binnenhalen voor de winter. 

Het bleek echter te gaan om een 
gesprongen persleiding. Daardoor 
stroomde de vuilwatervoorraad van 
zo ongeveer de hele wijk Slot II in de 
sloot langs de Slotweg (voorheen het 
stukje Hoeverweg) naast de randweg. 
Het gevolg was een dikke bruine drab 
in de sloot, vuil (en vooral) stinkend 
slootwater en een snel stijgend wa-
terpeil. Na diverse meldingen bij de 
gemeente kwamen medewerkers van 
de gemeente, Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK) 

en de nodige wagens van Van der 
Stelt eraan te pas om de stromen vuil 
water onder controle te krijgen. Wat 
precies de oorzaak van de gespron-
gen leiding was, is nog niet duidelijk. 
Het euvel is ook nog niet helemaal 
verholpen, maar de lucht klaarde in 
ieder geval langzaam weer (genoeg) 
op en net voor het nieuwe weekend 
kon je er weer rustig langsfietsen, in 
plaats van met je neus dicht, vol gas 
en met maximale elektrische onder-
steuning…

Foto’s (redactie)
Het euvel van de gesprongen 
persleiding wordt verholpen on-
der toezicht van HHNK 
de ‘overschotten’ worden afge-
voerd door de gemeente… 
 …en Van der Stelt.

Verder in Dorpsgenoten:
 Bekerwedstrijden Adelbert, Zeevogels en Egmondia
 Succesvolle Lifeguard Experience Day
 Militaire oefening op strand
 Benefietconcert: geld komt in ieder geval goed terecht

Familie Bes werd verrast
De Tabaks- en souvenirshop van de 
familie Bes heeft ook schade opge-
lopen na de verwoestende brand bij 
Restaurant De Klok. Het winkelpand 
en de woningen hebben roet- en 
waterschade opgelopen. Marlies de 
Graaff met dochter Rosa (9) en Bi-
anca Stam met dochter Liv (9) hebben 
zich sterk gemaakt voor deze familie. 
Zij verkochten de afgelopen twee bra-
derie-avonden allerlei verkregen spul-
len en zelfgemaakte armbandjes van 
Liv. Zij hadden tevens een grote fles 
staan voor donaties. Alle opbrengsten 
zijn door Rosa en Liv afgelopen don-
derdag overhandigd aan de getroffen 
familie. Zij waren blij verrast en waar-
deren deze steun enorm. Zij mochten 
het prachtige bedrag in ontvangst ne-
men van maar liefst € 1.414,79. Met 
dank aan alle gulle gevers uit Egmond 
en omstreken en de vele Duitse toe-
risten. En niet te vergeten dank aan 
de ondernemers van Egmond en de 
Stichting braderie voor de twee extra 
ter beschikking gestelde kramen. 
Foto (aangeleverd)
Op de foto Geert en Heidi 
Bes met dochter Lisa (met 
geldpot) en Rosa en Liv.
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Jouw leven moet ik loslaten,
in mijn leven houd ik jou vast…

Na een gelukkig huwelijk van bijna 60 jaar, is toch nog onverwacht 
overleden mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa en trotse 
overgrootvader

Gerrit Stam
24 februari 1933 Egmond aan Zee 31 augustus 2018

 Nel Stam-Dijkstra

 Simone en Jack
  Merel en Guus
  Ivo en Evelien, Lucas 

 Arnold en Judith

Correspondentieadres:
Van Houtenkade 3, Kastanjehof 3.06
1814 DE  Alkmaar

Gerrit is opgebaard in Uitvaartcentrum Dekker, Oostelijke  
Randweg 30 te Zuid-Scharwoude, alwaar geen bezoek.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op woensdag  
5 september van 12.30 tot 13.00 uur in de Oud-Katholieke kerk
van St. Agnes, Voorstraat 112 te Egmond aan Zee. Aansluitend
zal om 13.00 uur de uitvaartviering aanvangen, waarna we
Gerrit zullen begeleiden naar de Algemene Begraafplaats aan
de Voorstraat te Egmond aan Zee. Na afloop komen we samen
in het verenigingsgebouw, Julianastraat 5 te Egmond aan Zee.

Vrij zijn als een vogel,

een vogel in de lucht,

een zwaluw of een merel,

een diepe zucht.

Vrij zijn dat wil iedereen

en wie de kans krijgt het liefst meteen.

Vrij zijn willen we allemaal,

allemaal, maar ik het meest.

Mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder, schoonmoe-

der en oma is overleden. We zijn verdrietig maar dankbaar 

dat haar verder lijden bespaard is gebleven.

Cornelia Bruinenberg-Abbo

Corrie

* Rinnegom,                                          † Egmond aan Zee,

14 mei 1933                                            28 augustus 2018

 Wim Bruinenberg

 Hans en Carola 

 Dylan

 Deveny

 Marion

 Corina en Frank

 Wouter 

 Jeroen

De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 

1 september op Begraafplaats Rinnegom, t.o. Herenweg 

107, 1935 AJ Egmond-Binnen.

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van 

Huize Agnes en dokter Smits voor hun goede zorg en 

begeleiding.

Correspondentieadres:

Bisschopskroft 48, 1934 DG Egmond aan den Hoef

Open dag bij manage De Hoef
Heb je altijd al eens een paard van dichtbij willen bekijken of willen paardrijden? Kom met het hele gezin 
op 16 september naar de open dag van Manege de Hoef. Dan opent de manege haar deuren om iedereen 
kennis te laten maken met het bedrijf en de paardensport. 
Al meer dan 50 jaar is manege de 
Hoef een beend adres op gebied van 
hippische activiteiten. Tijdens de open 
dag kunnen kinderen meedoen aan 
de ridderspelen of zelf ponyrijden in 
de overdekte rijhallen. In de stallen 

kunnen pony’s verzorgd worden tij-
dens ‘pimp je pony’ en in de kantine 
worden er paardentaarten gemaakt 
en hoefijzers versierd. Paardrijden is 
een leuke sport voor jong en oud, tij-
dens deze open dag kan iedereen dat 

zelf ontdekken! De Manege is open 
van 13:00 tot 17:00 en de entree en 
deelname aan de activiteiten is gratis! 
Meer informatie op opendag.mane-
gedehoef.nl 

Proef Egmond: een heerlijk dagje uit
Het duurt nog even, maar na de zomer is het snel zaterdag 17 november: dan is alweer de vierde editie 
van Proef Egmond. Voor deze herfsteditie zullen de restaurants weer alles uit de keuken trekken om de 
bezoekers te laten genieten van het beste wat Egmond te bieden heeft: de lekkerste herfstgerechtjes, 
-bieren en -wijnen. 
Ook de organisatie van Proef Egmond 
heeft genoten van de heerlijke zomer 
met lange dagen op het strand van 
Egmond. Maar, de herfst is in zicht 
en dat betekent: Proef Egmond! Met 
je ticket op zak loop je een ontdek-
kingstocht door de gezellige straatjes 
van Egmond aan Zee en krijg je bij 
acht restaurants een gerechtje met 
een bijpassend biertje of wijntje. Het 
grote en gevarieerde aanbod aan 
goede restaurants in Egmond geeft 

de organisatie de luxe om te rouleren 
in restaurants. In vergelijking met de 
vorige editie presenteert de organisa-
tie vier nieuwe deelnemende restau-
rants! In november leidt de tocht je 
langs Natuurlijk, Santiago, Het Wapen 
van Egmond, Cousteau, Zilvermeeuw, 
EAZEE, D’Oude Clipper en Angelo’s. 
Acht restaurants met een grote afwis-
seling in gerechtjes en drankjes, maar 
ook in beleving. Zo ontdek je iedere 
keer weer leuke restaurants waar je 

misschien nog niet eerder geweest 
bent. Proef Egmond: zee, strand, de 
leukste restaurants, de lekkerste ge-
rechtjes en veel gezelligheid in de 
herfst. Dagje uit met vrienden, een 
originele familiedag, romantisch sa-
men uit, een teamuitje of op stap met 
je collega’s? Proef Egmond is voor 
iedereen! Tickets via www.proefeg-
mond.nl.

Militaire oefening op strand
Het was woensdag een imposant ge-
zicht: een aantal legervoertuigen met 
bemanning reed door de straten van 
Egmond op weg naar strand voor een 
uitgebreide oefening. Fotograaf Sjef 
Kenniphaas legde het tafereel vast. De 
lucht was grijs, het was geen strand-
weer. Maar blijkbaar prima weer voor 
een militaire oefening op het strand 
van Egmond aan Zee…
Foto (Sjef Kenniphaas):
Militairen oefenen op strand 
bij Egmond aan Zee.

Tentjes op het schoolplein… 
Je juf of meester uit de tent lokken... Maandagochtend 3 september mocht en kon het voor één keertje 
bij De Boswaid. Letterlijk dan. Als ludieke start van het nieuwe schooljaar. 
Hilariteit alom als leerlingen en ou-
ders nietsvermoedend na zes weken 
zomervakantie het plein betreden en 
daar enkele tentjes en een waslijn 
vol wapperend wasgoed aantreffen. 
Zijn het verdwaalde toeristen die zijn 
uitgeweken naar De Hoef? Is het een 
minifestival? Als verrassing kropen 
vervolgens enkele leerkrachten hun 
tenten uit.  Zij konden niet wachten 
en wilden zo vroeg mogelijk op school 

zijn. ‘Na een heerlijke vakantie, heb-
ben we weer superveel zin in het 
nieuwe schooljaar’, aldus een van de 
juffen. Nu maar hopen dat ze net zo 
uitgerust en uitgeslapen zijn als de 
meeste leerlingen. De Boswaid is van 
start.  

Foto (aangeleverd)
Tentjes op het schoolplein 
van De Boswaid.

Nieuwe bestuurders gezocht
De Dorpsraad Egmond aan den Hoef is een belangrijk overleg- en afstemmingsorgaan voor de Hoevers 
onderling, maar ook voor de Hoevers naar de gemeenteraad en de ambtenaren van de gemeente Ber-
gen. De huidige bestuurders van de Dorpsraad zijn allen van dusdanige leeftijd dat zij zich niet langer 
representatief achten voor de Hoever bevolking. Reden waarom zij besloten hebben dat het tijd is om 
het stokje door te geven aan vertegenwoordigers van jongere generaties, gezinnen met kinderen en 
samenwonenden. 
Het eerstvolgende Dorpsraad Café 
op 17 oktober om 20.00 uur in het 
dorpshuis Hanswijk zal dan ook voor-
namelijk in het teken staan van conti-
nuering van de Dorpsraad. Kandidaat-
bestuursleden, die zich daar en in de 
periode daarna aanmelden kunnen 
dan op de Algemene Ledenvergade-
ring van 21 november in functie wor-

den gekozen onder aftreden van de 
oude garde. Wij roepen de inwoners 
van de Hoef op eens te overwegen 
of u zelf voor zo’n bestuursfunctie 
in aanmerking wilt komen of anders 
kunt u wellicht uw partner of ander 
familielid hiervoor enthousiasmeren. 
Actief deelnemen in de Dorpsraad 
biedt een mooie gelegenheid om met 

inwoners van andere buurten kennis 
te maken en om een positieve bij-
drage te leveren aan de leefbaarheid 
in ons dorp en het overleg met de ge-
meente Bergen. Voor nadere info over 
de Dorpsraad  en contactgegevens zie  
www.dorpsraadegmondaandenhoef.
jouwweb.nl 

OK gezinsdienst: Dieren in de bijbel
Ieder jaar worden er in de Oud Katho-
lieke kerk een aantal gezinsdiensten 
gehouden. Dit jaar is het thema: die-
ren in de bijbel. Tijdens de vierin-
gen vertellen we verhalen (of beelden 
ze uit!), bidden wij en zingen wij veel 
liedjes waar ook echt op te swingen 

valt. 
Dit met het gospelkoor De Sea Sin-
gers. Helemaal aan het einde van de 
dienst is er dan soep of limonade. 
Deze keer gaan we het hebben over 
de ark van Noach. Een verhaal 
over Noach die met zijn gezin en vele 

dieren de zondvloed overleefden. 
Jouw favoriete knuffeldier mag na-
tuurlijk niet ontbreken, dus neem die 
vooral mee. Zaterdag 8 septem-
ber om 17.00 uur ben je van harte 
welkom in de Oud Katholieke kerk, 
Voorstraat 112 in Egmond aan Zee.
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SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen
Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624
ap.beukers@quicknet.nl

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN T
Schoonheidssalon

T  06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

BOOMVERZORGING    

Ervaar de waarde 
van uw tuin!

Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19

E info@TR-assurantien.nl

Hallo..? 
Hallo..? 
 
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! 

EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Mary de Graaff.
 Ik ga vanaf maandag 10 september op de 
 maandagmorgen van 08.45 tot 09.45 bij 

LIMITLESS FITNESS EGMOND lesgeven.
 Bijlmansweid 3, 1931 RE EGMOND AAN DEN HOEF
 Het gaat om conditietraining en b.b.b. (bodyshape).
 We hebben een vast ploegje waar je natuurlijk 
 binnen kan lopen en mee kan doen.
 Bij genoeg animo zou er eventueel op 
 woensdagmorgen van 08.45 tot 09.45 
 nog een les plaats kunnen vinden.
 Bij vragen kan je mij bellen op mijn 
 mobiele telefoonnummer: 

06-23429740.                                Groet, Mary de Graaff.

Egmondia verliest eerste bekerronde: 0-2
(tekst Cor Mooij)
Zomeravondvoetbal op zondagmiddag op de Lange Plas tussen Egmondia en KSV in de eerste wedstrijd 
om de KNVB-beker met 2-0 verlies voro Egmondia als resultaat. Dat ongeveer in het kort de bekerwed-
strijd tussen Egmondia en KSV. 

Egmondia speelde zonder ziel en de 
wil om te winnen was ver te zoeken. 

Er werd te weinig met het koppie 
gespeeld, de ballen werden slecht 
geplaatst en de vrije man werd niet 
juist aangespeeld. Daan Groot in de 
spits wil wel, maar het ontbreekt hem 
aan wedstrijdritme en hij is (voorals-
nog) geen schim meer van enkele 
jaren terug. Justin Recourt die op de 
rechtsbuitenpositie speelde, was daar 
niet echt op zijn plek, ook al wisselde 
hij soms met Groot van positie. Na de 
0-1 van KSV zag je dat de tegenstan-
ders van trainer Tristan Ooms veel fel-
ler waren. De goal die de bovenhoek 
inzeilde was onhoudbaar voor Roy 
Broertjes. Dennis Blaauboer had last 
van de warmte en werd na rust ge-

wisseld voor zijn neef Tim Blaauboer. 
Na rust schoot KSV direct de 0-2 bin-
nen en was de wedstrijd gespeeld. 
De ploeg van Willem Zeijlmans moet 
nog volop aan de bak om straks als 
de competitie begint niet te worden 
weggespeeld, want er wacht een 
zwaar jaar in de derde klasse B van de 
KNVB. Volgende week speelt Egmon-
dia uit bij Zeevogels voor de tweede 
wedstrijd om de KNVB beker. De com-
petitie begint eind september.

Foto (Cor Mooij)
Tay Tervoort als 16-jarige 
nieuweling in duel voor Eg-
mondia

Zeevogels heeft geen kind aan Adelbert: 5-0
(van de redactie/JdW)
Het was eigenlijk nooit echt een wedstrijd: Adelbert was simpelweg niet bij machte om voldoende te-
genstand te bieden aan Zeevogels in de eerste bekerwedstrijd. Daarvoor hoefde Zeevogels zeker niet tot 
het gaatje te gaan, wat dus ook niet gebeurde… Het échte derby-geval ontbrak mede daardoor en de 
score liep vervolgens regelmatig op naar een uiteindelijke 5-0 overwinning voor Zeevogels. 
Het was echter goed weer en de fans 
op het ‘terras’ van De Kwekerij zullen 
zich prima hebben vermaakt. Dat zal 
overigens meer met de consumpties 
en de muziek en minder met de wed-
strijd te maken hebben gehad. Daar 
viel in deze Egmondse bekerontmoe-
ting weinig over te melden. De eerste 
helft lukte het allemaal nog wel en 
was er sprake van een aardig potje 
met af en toe leuke aanvallen, maar 
wel met een wat eenzijdig scorever-
loop. In de 15e minuut viel de eerste 
treffer voor de Hoevers en zo ging het 
regelmatig door tot vlak voor rust de 
4-0 voorsprong voor Zeevogels was 
bereikt. Na rust was het allemaal zo 

mogelijk nog wat gezapiger. Uiteinde-
lijk viel kort voor tijd nog een vijfde 
treffer en mag Zeevogels zich gaan 
opmaken om de volgende Egmondse 
derby in deze bekerstrijd te spelen, 
komende zondag thuis tegen Eg-
mondia, dat met 2-0 van KSV verloor. 
Kijken of daar wat meer derbysfeer te 
bespeuren valt…

Foto (redactie) - Adelbert 
was niet bij machte vol-
doende weerstand te bieden 
aan Zeevogels. Een regelma-
tige 5-0 overwinning voor de 
Hoevers was het gevolg.

Wie heeft er nog spullen van vóór 1940?
De Klederdrachtgroep Egmond heeft 
een prachtig jaar achter de rug met 
optredens in meerdere plaatsen. Ze 
willen zich precies zo aankleden zoals 
het vroeger was. Goede Derper vis-
serstruien breien lukt prima met wol 
van een winkeltje aan de Dorpsstraat 
26 in Bergen. Ze hebben er wel oude 
foto’s van hun opa bijgehaald. Ver-
der hoopt de groep dat er ergens op 

zolder of in een schuurtje nog iets is 
blijven liggen van voor de oorlog. Het 
gaat om échte oude kledingstukken 
en muiltjes, schoenen, klompen, hoe-
den, petten en gebruiksvoorwerpen, 
vooral als ze met de zee en de duinen 
te maken hebben: gereedschappen, 
houten (vis)emmers, mandjes, een 
oud karretje, melkbussen etcetera.  
Het streven is ook om voor de volgen-

de Visserijdag nog wat meer mensen 
aan te kleden en liefst, dat er dan ook 
een groepje  jongelui meedoet. Voor 
stoere kleding wordt gezorgd.  Wie 
iets heeft, of wie eens mee wil doen, 
ook al is het maar één keer per jaar: 
bel Lia de Vries 072 5061318 of mail 
klederdrachtgroepegmond@ziggo.nl

Egmondse almanak
EXPOSITIES
Expositie ‘Roeland Koning & de Derpers’, Museum Egmond, t/m 4 november.
Expositie Grafiekgroep Bergen, Kapberg, t/m 23 september 

SEPTEMBER
Di 4 Presentatie Roelof Koning en de Derpers, PostaanZee, 14 u
Do 6, Repair Café, Pr. Hendrik, 13-15u
Za 7, zo 8, ma 9 Open Monumentendagen, op div plaatsen in Egmond
Zo 9 Kunstmarkt, rondom Koffiemolen Egmond/H., 11 uur
Zo 9 Excursie jeugdvogelclub, start achter station Castricum, 9.30u
Ma 10 Wijkschouw Egmond-Binnen, start De Schulp, 16u
KERKDIENSTEN SEPTEMBER
Zo 2 kerkdienst Prot. Kerk, Egmond-Binnen, 10u
Zo 2 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 10u
Woe 5 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 9u
Zo 9 kerkdienst Prot. Kerk, Egmond aan Zee, 10u
Zo 9 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 10u
Zo 9 Regioviering, Adelbertuskerk, E/Binnen, 10u

Verdonkjes afwezig, dus andere winnaar
Een snelle start van Chris Kemp (Eg-
mond aan den Hoef) in de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) mountain-
bikecup trok het veld coureurs meteen 
op een lang lint. Op Sportcomplex de 
Cloppenburgh in Akersloot ging uit-
eindelijk de buit naar Akersloter Pleun 
Lodewijks die maximaal profiteerde 

van de afwezigheid van de ‘Verdonk-
jes’. Na die snelle start van Kemp 
kwamen de renners toch weer in een 
positie terecht, waarbij ze op hun 
eigen niveau samen het duel aangin-
gen. Precies halfweg de koers sloeg 
Pleun Lodewijks zijn vleugels uit en 
was gevlogen. De achtervolgende Fer-

ry Karsen bleef op de streep op twee 
fietslengten steken. Uitslag: 1. Pleun 
Lodewijks, Akersloot 2. Ferry Karsen, 
Alkmaar 3. Hidde Buur, Akersloot 4. 
Henk Louwe, Alkmaar 5. Koen Jansen, 
Schagen 

P E D I C U R E  |  M A N I C U R E

Margreth Kool
Gediplomeerd 
pedicure | manicure
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persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING
Karin Smit
persoonlĳk en stĳlvol
Tel. 06 81 35 81 10
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
- Een mooi en waardevol afscheid  

  hoeft niet duur te zijn

- Ongeacht waar en of u verzekerd 

   bent 

- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd 

  mogelijk

- Ruime ervaring als uitvaart-

   begeleidster in uw regio

- Betaalbaar en onafhankelijk

Tel. 06 81 35 81 10

 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

* Een mooi en waarvol  
 afscheid hoeft niet duur te  
 zijn
* Ongeacht waar en of u  
 verzekerd bent
* Een vrijblijvend voor-
 gesprek is altijd mogelijk
* Ruime ervaring als 
 uitvaartbegeleidster in 
 uw regio
* Betaalbaar en 
 onafhankelijk

Dag en nacht bereikbaar
Tel. 06 81 35 81 10

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor

alle kaarten, brieven, bloemen, steun

en warmte na het moeilijke verlies van

mijn grote liefde Poop Wiegers.

An Wiegers

Wij danken jullie voor de overweldigende 
belangstelling na het overlijden van 

Leo Zwart
Marianne

Miriam en Niels
Bas en Linda

September 2018

Toeval of wonder van Adelbert?
Geloof het of niet. Heemtuin De Wie-
lenmaker ligt aan de sint Adelbertus-
weg in Egmond-Binnen. Daar woont 
een van de medewerkers van Brou-
werij Egmond. Wat blijkt? In de tuin 
groeit wilde hop. Weelderig groeien 
de hopranken door de wilde rozen, 
zoals egelantier en duinroos. Hopbel-
len van wel 3 centimeter groot. Laat 
hop nu een belangrijk ingrediënt van 
bier zijn. De vrouwelijke bellen bevat-
ten lupulinekorreltjes, die geven het 
aroma en de bitterheid aan bier en 
zorgen voor de houdbaarheid. Hoe 

mooi zou het zijn als je een bier kunt 
brouwen met een wilde hop uit de 
heemtuin. Gegarandeerd biologisch 
en uit de omgeving, dus passend in 
de duurzame visie van de brouwerij. 
Niet eenvoudig volgens de brouwer, 
omdat het minder bruikbare stoffen 
levert dan de gekweekte hop. Maar 
een experiment waard. De hopbellen 
werden geoogst, gedroogd en bin-
nenkort gaan ze er een proefbrouwsel 
mee maken. 
Foto (aangeleverd) - Peter 
Lassooij met de wilde hop

Open Egmondse Tenniskampioenschappen
Op het park van tennisvereniging TC Hogedijk worden van 15 t/m 23 september voor de 7de keer de 
Open Egmondse Tenniskampioenschappen gehouden. Het initiatief, om wat meer leven in de ‘tennis-
brouwerij’ te brengen, zonder eventuele gevolgen voor je tennisrating en de verplichting om lid van een 
vereniging te zijn, voorziet in de behoefte om wat meer ‘recreatief’ (natuurlijk wel met sportieve strijd, 
maar niet met ‘het mes tussen de tanden’) wedstrijden te gaan spelen. 
Derper, Hoever, Binder en …….., 

leden van TC Egmond aan Zee, TC 
Hogedijk of TV Wimmenum zijn van-
zelfsprekend bij deze uitgenodigd om 
mee te doen. Maar heb je wat met de 
Egmonden, tennis je misschien ergens 
anders of zou je het wel weer eens 
willen proberen (natuurlijk wel wat 

tenniservaring gewenst!), ook dan 
is dit een uitgelezen mogelijkheid 
om in een gezellige sfeer een aantal 
wedstrijden te spelen in poule-vorm. 
Vanzelfsprekend zorgen we ervoor 
dat je je na het tennissen ook ‘thuis’ 
voelt op het park, want gezellig-
heid achteraf is net zo belangrijk als 
het potje tennis. Aanmelden voor de 
Open Egmondse Tennis Kampioen-
schappen kan via www.toernooi.nl  
t/m uiterlijk 9 september. Inschrijven 
is mogelijk (vanaf 18 jr.) in de vol-
gende speelsterktecategorieën: 5, 
6, 7, 8/9, 6 50+ en 7 50+ in enkel, 
dubbel en mix. Uiteraard kan/mag je 
met je vaste maatje meedoen, maar 
misschien is het wel leuk om een keer 
iemand anders te vragen die ergens 
anders tennist of al ff gestopt is. Wil je 

dubbelen of mixen maar heb je geen 
maat, stuur dan een e-mail naar tcho-
gedijk@quicknet.nl en wij gaan ons 
best doen om een tennismaatje te 
vinden. Als organisatie proberen we 
natuurlijk zoveel mogelijk rekening 
te houden met de individuele wensen 
(b.v. voor wedstrijden van voetbal-
lers), uitgangspunt is daarbij wel dat 
het voor iedereen ‘werkbaar/plezierig’ 
moet blijven. Als jullie je (weer) aan-
melden dan gaan we er met z’n allen 
weer een mooie tennisweek van ma-
ken, tot dan!! 
Foto (aangeleverd)
Egmondse tenniskampi-
oenschappen voorzien in 
de behoefte aan aantrek-
kelijk, recreatief tennis in de 
Egmonden

Benefietconcert: geld komt goed terecht
(van de redactie/JdW)
Er bestaat geen gevaar dat geld, dat wordt opgehaald met allerlei acties voor De Klok en de familie Bes, 
wordt ingehouden op een uitkering van de verzekering. 
Dat zegt Dieter Broek, een van de ini-
tiatiefnemers van het benefietconcert 
op 6 oktober. ‘We hebben ons goed 
laten informeren en men heeft ons 
verzekerd dat dat niet kan. We kun-
nen dus met een gerust hart zoveel 
mogelijk geld binnenhalen’, aldus 
Broek. In eerste instantie leek er spra-
ke te zijn van de mogelijkheid tot in-
houding op de uitkering door de ver-
zekeringsmaatschappij. Dat zou dan 
gaan om het indemniteitsbeginsel: als 
betrokkene/slachtoffer zou je niet ‘be-

ter’ mogen worden van een dergelijke 
schade. Een verzekeringsexpert had 
zich kort na de brand in dergelijke 
bewoordingen woorden uitgelaten 
tegenover de verslaggever. Een en an-
der is niet standaard en maatschap-
pijafhankelijk. Dat ‘gevaar’ bestaat 
in deze situatie echter niet, zo blijkt 
uit informatie waarover de organisa-
tie van het benefietconcert beschikt. 
Broek: ‘Je zou toch als weldenkend 
mens sowieso mogen aannemen dat 
je van dit soort catastrofes nooit wij-

zer wordt en het zou echt van de zotte 
zijn. Wij zullen er in ieder geval voor 
zorgen dat het geld daar komt waar 
het nodig is.’ Inmiddels is al met de 
sloop van de resten van het restau-
rant begonnen, wat erop zou duiden 
dat de toedracht en daaraan gerela-
teerde gevolgen voor de verzekering 
allemaal wel duidelijk zijn. De voor-
bereidingen voor het benefietconcert 
zijn in volle gang en de organisatie 
heeft al enkele toezeggingen binnen 
van artiesten die willen meewerken. 

Bootviswedstrijd de Werf
Afgelopen zaterdag kozen acht boten 
van botenclub ‘de Werf’ het ruime sop 
om zoveel mogelijk maatse vis aan de 
haak te slaan. Ondanks dat de me-
teorologische zomer op het noorde-
lijk halfrond officieel beëindigd was, 
genoten de vissers van een zomerse 
visdag met volop zon en een zacht 
briesje uit veranderlijke richtingen. 
Er werden drie soorten vis gevangen, 
waaronder schar, bot en een poon. 
Elke boot ving vis, waarbij vangsten 
zo dicht bij elkaar lagen, dat 1 visje 
bepalend kon zijn voor de uitslag. Een 

bijzondere prestatie was dat Willem 
Noordhorn die alleen viste, in ver-
houding het meest heeft gevangen. 
Dit was de laatste bootviswedstrijd 
van dit seizoen, De uitslag: 1 Hessel 
den Boer en Burk: 5.38 kg 2 Theo 
Mulder en Adriaan Dekker: 4.92 kg 
3 Paul Glas en Simon Broersen: 4.70 
kg 4 Aris Blaauboer en Nancy van 
der Hoek: 3.72 kg 5 Cees Kager en 
Anton Stam: 3.68 kg 6 Lex Stam en 
Jos Wijker: 3.64 kg 7 Leo van Duin en 
Jos van der Molen: 3.52 kg 8 Willem 
Noordhorn: 3.04 kg

Visclub De Egmonden
Afgelopen zondag was het lekker 
weer om te vissen op de Slotgracht. 
Even een wedstrijdje buiten de com-
petitie, dus geen gestress maar lekker 
ontspannen, maar wel met een part-
ner die je pas na afloop weet. Dan 
kunnen er ook geen afspraken wor-
den gemaakt. De een vist beter op 
groot dan de ander. Er kwamen negen 
vissers opdagen voor dit lekkere on-
deronsje. Voor de eerste twee koppels 

was er een prijsje beschikbaar. Op de 
1e plaats eindigde het duo Theo Min-
neboo (3600 gram) gekoppeld aan 
Ron Groot (1560 gram). De 2e plaats 
was voor Wil Verbaan (3340 gram) 
samen met partner Jan Walta (1180 
gram). Bij de vorige koppelwedstrijd 
moest Jan ook al worden geholpen, 
deze keer was dat dus weer het geval: 
van alle deelnemers had Jan de min-
ste vangst. Dat zijn we niet gewend, 

dus heren vissers, de kampioen van 
vorig jaar is uit vorm. Pak je kans en 
kom bij de volgende wedstrijd je hen-
geltje uitgooien. Die wedstrijd is op 
16 september in de Slotgracht op bra-
sem. Het is de voorlaatste wedstrijd, 
het klassement, maar is nog steeds 
niet gemaakt. Let ook op de kanjer 
die hier meetelt. Het Bestuur.

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49
Bereikbaar 24/7

Petra van der Meer

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl
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Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl
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Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef   www.wiegers.net
T. 072 507 01 21   marcel@wiegers.net 

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN
T

Schoonheidssalon

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor 

WINTER
Voor: - Verwerking bedrijfs-

administraties en samenstelling jaar-
rekeningen - 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

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

P

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

POpvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Dagopvang 
Buitenschoolse opvang
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
Opvang per uur
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Geen wachtlijsten

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof 
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij fi nishte 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 Raven-
stein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur 
op de fi ets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag 
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Voorjaar in Egmond 

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 ondernemersvereni-
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en 
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn. 

Bridgeclub Egmond aan Zee
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 

Kerkdiensten
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – 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: Zon-
dag 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

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
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 Flierefl uiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u 

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. 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

GARAGE DE EGMONDEN

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties

in- en verkoop of zoekopdrachten.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

BOVAG

Nu ook 
Pedicure

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee 
06-12955593

www.schoonheidssalondessa.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€ 9,-
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Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

GRIEPGOLF 
OF 
INBRAAK-
GOLF? 
 
Voor het eerste 
hebben wij geen  
oplossing… 
 
Voor het tweede 
wel! 
 

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode

TEL: 06 23610857

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN 

SERIEUZE 
BEZORGER 
voor een wijk in

EGMOND AAN ZEE
072-5061201 of

info@belleman.nl

WASSERIJ 
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

wasserij
dubbelblank

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

* particuliere was
* hotelwas
* restaurantwas

* bejaardenwas
* verhuur linnen 
 pakketten

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

D BuBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

notaris:

mr. Erica van Nimwegen-
Dijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als 
fl exibele en incidentele opvang mogelijk. Acti eve, betrokken en 
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

PTEL. 
072-507 0200

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
• Dagopvang
• Buitenschoolse opvang
• Peuterspeelzaal
• Natuurbeleving
• Ruime openingsti jden
• Geen wachtlijsten
• Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Herenweg 162
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl

06 20 100 550
Tijdverdrijfslaan 1

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor

 

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfs-
administraties en samenstelling jaar-

rekeningen - 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

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!

Lamoraalweg 53B     Ind.terrein de Weidjes     Egmond aan den Hoef 
kringlooptol.nl     06 36 33 43 33

“KOM EENS LEKKER STRUINEN’’
MODERN VINTAGE

SPEELGOED HUISRAADKLEDING DECORATIE SERVIESBOEKEN - MUZIEK

of

GARAGE DE EGMONDEN

Ook voor het onderhoud van uw 
CITROËN kunt u in 2018 prima terecht

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

BOVAG ABA
A U T O  B E D R I J V E N  A S S O C I A T I E  -  E E N  A F D E L I N G  V A N  B O V A G  

BRIDGESOOS TORENDUIN
Vanaf maandag 17 september is er weer wekelijks een bridgesoos in de 
recreatiezaal van Torenduin, Zeeweg 89 - Aanvang 13.30 uur.
Inschrijven vanaf een half uur voor aanvang aan de zaal of bij 
Thea Rosendaal tel. 06-57271724
Kosten 2,- per persoon.

BRIDGECLUB EGMOND AAN ZEE

Wilt U lid worden van een bridgeclub? Bridgeclub Egmond aan Zee 
start donderdag 20 september met de eerste competitieronde in de 
recreatiezaal van Torenduin, Zeeweg 89.- Aanvang 19.30 uur.
Wij zoeken nog enkele paren om onze club te versterken.
Voor meer informatie kunt u bellen met Piet Greeuw tel. 072-5063381.

JOOOI
Nu ook hier de scholen weer zijn begonnen, kan de rust een beetje weerkeren. Effe op adem komen. De lange hete zomer 
heeft er bij het meeste horecapersoneel behoorlijk ingehakt. Normaal kun je nog wel eens een dagje met minder weer 
gebruiken om bij te komen, maar er was amper een dagje met minder weer. En die dag had je dan weer nodig om voor-
raden bij te vullen, administratie bij te werken en alles doen wat was blijven liggen vanwege de drukte. Tropenrooster? 
Nee, dat is iets voor scholen…

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

wekelijkse column van KD de Bocht

Succesvolle Lifeguard Experience Day 2108
Zaterdag 25 augustus vond de vierde 
LED dag bij de Egmondse Reddings-
brigade (ERB) plaats. Velen lieten zich 
ondanks de regen deze kans om eens 
een kijkje in de keuken van  de red-
dingsbrigade, KNRM en  brandweer 
te nemen niet ontgaan. De vele vrij-
willigers van de organisaties gaven 
uitleg, demonstraties, organiseerden 
spellen en deden rondleidingen met 
de bezoekers op en rond de reddings-
post op het strand. Kinderen konden 
mini-lifeguard worden, zeemanskno-
pen leren leggen en naar hartelust 
knutselen. Het onderdeel varen kon 
helaas door de ruwe zee niet door-
gaan, maar meerijden met het kust-
hulpverleningsvoertuig  (KHV) van de 
KNRM was een erg leuke vervanging! 
Zelf op een waterscooter zitten of in 
een spannende boot was voor velen 
een ware beleving. Bij de brandweer 
mocht men zelf blussen en passen hoe 
zwaar de kleding en helm zijn. Het 
respect voor de mensen die hiermee 
hun werk doen groeide zienderogen. 
De demonstratie van een hulpver-
lening op zee door de ERB met dui-
delijke uitleg van de speaker over het 
gevaar van stroming en wind  werd 
zeer gewaardeerd. Uiteraard werd de 
inwendige mens niet vergeten deze 
dag. De fotografen hadden tijd te kort 
om alles vast te leggen op deze dag, 
die ondanks de felle regenbuien  goed 
bezocht werd. Kortom, het was weer 
een feestje op het strand. Graag tot 
de volgende editie!

Foto’s (redactie)
Zo’n waterscooter is best in-
drukwekkend als je nog zo 
klein bent

Alles was aanwezig om door 
het publiek te laten bewon-
deren
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De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Noord Hollandse GRASKAAS 500 gram 2,95

  Bij aankoop van de 1e kilo kaas
    een GRATIS CULINAIRE VERRASSING ✄

Oude LUXE KAAS 500 gram 3,95

Ons Merk 30+  500 gram 3,95
NOORD HOLLANDSE extra pittige  500 gram  3,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

TOP-KWALITEIT

• Warm Gebakken SLIPTONG
   5 voor € 5,50             10 voor € 10,00

VERSE

SLIPTONG
deze week kilo € 11,00

Alleen tegen inlevering van 

deze bon

3 kilo  € 30,00 max .5 kilo per klant

• Ouderwets Gerookte RODE POON
   p/st € 2,50                     3 voor € 6,00

VERSE

ZALM FILETS
van kilo € 25,00

Alleen tegen inlevering van 
deze bon

kilo € 15,95

Actie geldig bij inleveren bon

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Nieuwe oogst DELBAR APPELS             5 pond € 2.50
Grote PRUIMEN Reine Victoria           heel kilo € 2.50
ZOETE DRUIVEN muskaat                    heel kilo € 2.50

✄

Super PERSSINAASAPPELS vol sap 3 kilo € 2.50 
Delmonte sweet ANANASSEN 2 voor € 2.50 

Wilde PERZIKEN heel kilo € 2.50
Volop Hollandse KERSEN voor veiling prijzen

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

SPECULAAS PAKKET
1 pak speculaas molens + zak kruidnootjes 
+ 1 plak gevulde speculaas samen slechts               € 5,-
Lever de advertentie in en ontvang een brood naar keuze voor maar           € 1,-

SPECULAAS PAKKET
1 pak speculaas molens + zak kruidnootjes + 1 plak 
gevulde speculaas samen slechts € 5,-
Lever de advertentie in en ontvang een brood naar keuze voor maar 1,-

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”
Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

               al v.a.     € 5,
   

50
per m 3

  ZIE  rijschoolkarels.nl
              072-506 1226

KARE LS
AUTORIJSCHOOL

86% kans dat 
je slaagt! bron: CBR

TE HUUR
LOODSRUIMTE

50M2

072-5065122

verhuur, verkoop & beheer

Kanaalkade 16, 1811 LP Alkmaar, T: +31 (0)72-5208259

info@072wonen.nl, www.072wonen.nl

De specialist in verhuur van woonruimte,
ook voor verkoop en beheer!

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Woning 
VERKOPEN?

Bel dé Kruijff 
onder de 

makelaars

072-5070818 
info@kruijffmakelaardij.nl

Profiteer dit jaar 
2018 nog van de
6% BTW regeling

Tevens 10%
Winterkorting op 
al het binnenwerk

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee 

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee 

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

WOEKERPOLIS?
Check uw polissen! 

GAS - CV - WATER - RIOOL - ZINK- en DAKWERKEN
Telefoon 5065495 - Mobiel 06-50671232

info@ijssennaggerloodgieters.nl
Prinses Margrietlaan 22 - 1934 EL Egmond aan den Hoef

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

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure
acne, psoriasis, rosasea en eczeem
diabetische en reumatische voet

Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30 uur

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

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

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

www.praktijkjade.nl  -  www.qtouch.nl

 

 
Het premiummerk voor uw schone huis 

 
Elles de Lang 

Prins Bernhardstraat 8 
1931CE Egmond aan Zee 

elles-de-lang@jemako-mail.com 
06-15340811    072-5071417 

Omdat het werkt 
 
	
	

 

 

 

 

 

 
Het premiummerk voor uw schone huis 

 
Elles de Lang 

Prins Bernhardstraat 8 
1931CE Egmond aan Zee 

elles-de-lang@jemako-mail.com 
06-15340811    072-5071417 

Omdat het werkt 
 
	
	

 

 

 

 

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 


