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Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef - t 072 506 1201
e
info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info

Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.
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
31 wo 3:14 8:19 15:54 20:45 LK
1 do 4:30 9:35 17:00 22:16
2 vr 6:20 10:55 18:20 23:24
3 za 8:36 12:05 20:10
4 zo 0:35 9:46 13:16 21:35
5 ma 1:45 11:07 14:06 22:24
6 di 2:25 12:16 14:48 23:00
7 wo 3:16 13:06 15:30

BOOM

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

Saamhorigheid en plezier staan voorop
(van de redactie/JdW)
Als zaterdag 3 november de eerste klanken in dorpshuis De Schulp te horen zijn, is de voorbereiding naar
deze editie van het spectaculaire najaarsconcert van Eensgezindheid tot een einde gekomen. Samen met
Bob & The Blue Band en het koor New Voice wordt deze zaterdagavond het sluitstuk van een periode van
bedenken, organiseren, repeteren en vervolmaken van het programma. De jeugd bijt het spits af en wat
volgt is een avond vol afwisseling en (muziek)plezier.
En vooral dat laatste telt. ‘Dit soort geeft. Het leeft, het geeft plezier aan extra’s, zoals de grote concerten met
grote evenementen hoeft niet speci- alle betrokkenen. Een fanfareorkest anderen net als zaterdag, maar ook
aal een hoger doel te dienen, bij ons kan veel meer dan alleen fanfaremu- de Egmondse versie van Maestro
staan het plezier en de saamhorigheid ziek spelen. We kunnen en willen ook die we onlangs deden, helpen aan
voorop’, aldus voorzitter Eensgezind- graag andere muziek (mee)spelen, het verbeteren van het imago. Dat
heid, Vincent Pepping, die samen met bijvoorbeeld met andere artiesten. maakt dat het orkest weer hip, trencommissieleden Iris Zomerdijk en Tine Dat zie je nu ook steeds vaker gebeu- ding en aantrekkelijk wordt om erbij
Jansen vooruitkijkt naar zaterdag. ren. We pakken ook nieuwe dingen te willen. Een goede opleiding draagt
‘Vijf jaar geleden pakten we de draad op, zoals het Rasteder festival waar daar vervolgens ook aan bij. Die opop met een groot optreden naar aan- we volgend jaar juni voor het eerst leiding voor de jeugd is door onze
leiding van ons 100-jarig bestaan, heen gaan. Natuurlijk hebben we dirigente Marije Koopmans helemaal
samen met – toen ook – Bob & The daarnaast een aantal concoursen, opgewaardeerd en uitgewerkt tot een
Blue Band en New Voice. Dat beviel waarmee we ons in wedstrijdverband strak jeugdplan. Dat helpt kinderen
zo goed, dat we het dit jaar ook weer kunnen meten met andere korpsen, niet alleen om beter te worden, maar
op die manier doen.’ Bovendien zijn maar muziek maken met elkaar moet ook om het plezier erin te houden.
we er de afgelopen jaren met onze vooral leuk zijn en je een goed gevoel Dat plezier straalt er vanaf als je ze
zaterdag bezig ziet. De jeugd doet
nieuw opgerichte ‘themacommissie’ geven.’
het eerste halfuurtje en daarna gaat
in geslaagd een extra dimensie aan Egmond-Binnen Bruist
onze uitvoeringen te geven. Zo heb- Eensgezindheid doet het goed, de het programma verder met Eensgeben we onder meer de thema’s Afrika jeugd groeit, in aantal én kwaliteit. zindheid & friends, zeg maar. Je ziet,
en Duitsland (oktoberfest) gehad. Dat Tine Jansen (jeugdcoördinator): ‘De Egmond-Binnen Bruist. Nog steeds en
sloeg aan, zowel bij de leden als bij laatste jaren komt er steeds weer steeds meer….
het publiek. Iris Zomerdijk: ‘Je merkt jeugd bij. Wij zijn ervan overtuigd Foto: Druk aan het repetedat het bij iedereen weer iets extra’s dat de aanpak met thema’s en de ren, samen met New Voice

- Maritiem Centrum klaar voor Open Huis

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

- CDA: schaf sollicitatieplicht 55-plussers af

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

- Opening Zeepanorama uit plastic soep
- Bjarne Wijker kampioen

Opening Maritiem Centrum Egmond
en grotendeels afgewerkt door de
vrijwilligers van KNRM, ERB en de
Egmonder Pinck staat het gebouw
nu in volle glorie aan de boulevard.
Op zaterdag 10 november wordt het

opengesteld voor het publiek om een
kijkje te nemen tijdens het Open Huis
van 13.30 uur tot 17 uur. Iedereen is
van harte welkom aan de Boulevard
Zuid 5 in Egmond aan Zee.

In de rij voor de
Hoever veiling?

in de rij staan om te bieden. Zou
kunnen, want er zijn bijzonder leuke
kavels te koop. Zo lang ze zelf maar
niet op de lijst staan om verkocht te
worden…

Het lijkt erop alsof de schapen achter
het spandoek voor de Hoever veiling
(die zaterdag 3 november om 20 uur
in dorpshuis Hanswijk begint), alvast

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

Margreth Kool
Gediplomeerd
pedicure | manicure

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

2

Wat Now!

PEDICURE | MANICURE

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Foto (aangeleverd)

DORPSGENOTEN
“Nou mot jai d’r is reede wat of ik ‘
ekocht eb.”
“Weet ik et. Een elektrieke fiets?”
“Nêên ‘k eb een kôôkboek ‘e kocht.
Die van main zit ammaer te peeuwe
dat ’t im iet smaakt. Now ew ‘k gien
êêkel in kôôke, alliendig dat êêuwige
gekanker dat’t nooit goed genog is,
deer ken ik iet têêge. Dis ik nee Post
an Zee deer ew ‘k een pracht van een
boek e’ kocht mit allegaer resepte. As
je de plaatjes ziet den kraig je al trek.
Ik zat gister een bêêtje in een indolling. Want ’t laikt wel of dat achtertêêltachtige weer ook een bêêtje op je
gestel werkt. Boiten dat was’k elegaar
in de war van al die krantenberichte.
Al die ziekenhuizen die motte sloite
en weer leete ze die arme loi die gien
baan meer ewwe? En weer motte
al die zieke loi nee toe mil al d’r lois
klachte. Je zel maer in iene je dokter
kwait rake!! Ik mot er’ iet an denke.
No ja toe. Ik d’r dis op oit en now ew
‘k een kostelek boekie. D’r stane âau-

Iedere maandag inloopspreekuur van
10 tot 12 uur op Slotweg 2, Egmond a/d Hoef.
Of op afspraak. Tel. 06 21 51 61 30 (24/7)
Charonuitvaartbegeleiding.nl

ZENT

En verder in Dorpsgenoten

Na 12 jaar van plannen maken, overleggen, tekenen en bouwen is het
Maritiem Centrum, Egmond gereed.
Gebouwd in opdracht van KNRM
IJmuiden door Tervoort Bouwbedrijf

Liefde, Aandacht
en Respect.
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27 oktober j.l. is

werwesse resepten in. Beskôitpap,
pangkoekies, braemtepap, graauwerrete mit rookspek en pôôting.”
“Jai ew et over Jan in de zak?”
“Jaadet, ik ben staepelgek op pôôting, maer je woord t’r wel gaauw vol
bron: CBR
van, net as dikke raist.”
“Mot jai raist êête? Jooi, den komme
de kippen achter je kongt an!”
ZIE rijschoolkarels.nl
“Mââd, doet iet zo kattepoerig. Som072-506 1226
mige resepte deer ken je maer vroog
mêê beginne, want ’t is nag een ‘eel
antai ‘oor.”
“Mââd, weer begin je an!”
“Geef jai nou erres effies een kellebij Schoonheidssalon Majoor
Nieuw bijNieuw
Schoonheidssalon
Nieuw bij Schoonheidssalon MajoorMajoor
kie, want we gaen een slokkie doen.
Nieuw bij
bij
Schoonheidssalon Majoor
Nieuw
Schoonheidssalon
Majoor
de Facelift massage
de Facelift massage
Ken jai mooi me anwinst bekaike. Ke
Kijk
voor
informatie en prijzen op de site
Facelift
deKijk
Facelift
massage
de
massage
voor informatiemassage
en prijzen op de site
têêrdere,’e jai eerder zokke koste- de Facelift
leke plaatjes é zien? Leet main maer Kijk
Kijk voor
voor informatie
informatie en prijzen
prijzen op
op de
de site
site
koek’akke. Den zel die van mainKijk
z’n voor informatie en prijzen op de site
Wegnaar
naarde
de Bleek
Bleek 1, 1934 PG
PG Egmond
Egmonda/d
a/dHoef
Hoef
ââgen ongangs êête zo dat z’n boik Weg
Tel: 06-38583362
Tel:
Weg naar de Bleek
1,06-38583362
1934 PG Egmond a/d Hoef
tisse z’n biene ‘angt.”
www.schoonheidssalonmajoor.nl
www.schoonheidssalonmajoor.nl
Tel: 06-38583362
“Je mag dat boekie wel goed opwww.schoonheidssalonmajoor.nl
skoile, aers is d’r gien aerdigaad meer
an.”

KARE LS

Bets Apeldoorn - v.d. Berg

86% kans dat
je slaagt!

de vrouw van onze oudste broer
Jan Apeldoorn† 14/1/1994 overleden.
Theo†en San
Mous†en Wil
Afra en Engel†
Gerda†
Nico en Yvon
Jeanne en Jaap
Jos en Tiny

Weg naar de Bleek 1, 1934 PG Egmond a/d Hoef
Weg naar de Bleek 1, 1934 PG Egmond a/d Hoef
Tel: 06-38583362
Tel: 06-38583362
www.schoonheidssalonmajoor.nl
www.schoonheidssalonmajoor.nl

Ruime nederlaag Egmondia
In de thuiswedstrijd tegen concurrent Koedijk liep Egmondia tegen
een ruime nederlaag aan, 2-6.
dat de treffer een lucht(je) van buitenspel had: 0-1. Kort voor rust was bij
Egmondia de organisatie volkomen
zoek en dat leidde tot 0-2 in de 40e
minuut. Vlak voor de rust werd het
zelfs nog 0-3, toen uit een vrije trap
de bal bij een totaal ongedekte aanvaller kwam, die er wel raad mee wist.
Een snel eerste doelpunt meteen na
rust via Daan Groot die een vrije trap
net genoeg van richting veranderde
bracht weer wat hoop. Nog geen 3
minuten later was de spanning weer
helemaal terug Justin Recourt de 2-3
binnen tikte. Het was voor de derpers
jammer dat in bijna dezelfde minuut
de marge via een penalty weer terug
werd gebracht tot twee doelpunten
2-4. Met nog 20 minuten op de klok
had het weer spannend kunnen worden als de scheidsrechter de bal op de
stip had gelegd, nadat de doorgebroken Sean Mooij aan zijn arm werd getrokken. Kort daarna was het gedaan
met de wedstrijd toen de bezoekers
profiteerden van de ontstane ruimte,
die Egmondia weggaf om aanvallend
meer druk te kunnen zetten, 2-5. Tien
Deze uitslag was het gevolg van ver- minuten voor tijd kreeg Egmondia
schillende omstandigheden. De Eg- toch nog de gelegenheid om te scomonders missen ten opzichte van het ren, nadat Mats Stam binnen de lijvorig jaar om verschillende redenen nen werd gevloerd. Echter, de zachte
enkele belangrijke, dragende spelers. inzet van Jip van der Himst was geen
Waardoor
er nu noodgedwongen probleem voor de keeper. Dat Koedijk
DORPSGENOTEN
spelers op plaatsen staan, waar zij ei- er in de laatste minuut nog 2-6 van
genlijk niet horen. De thuisclub begon maakte was alleen voor de statistiek.
o.l.v. de nieuwe trainer Jos Mouwes Volgende week zal het team van Jos
Afgelopen
waseninbinnen
Zandvoort
circuit-runvol
enaan
hierbij
Olof als
de stond
bak moeten,
goed
aan dezondag
wedstrijd
tien de Mouwes
Glorie aan
van deal halve
marathon,
hij figaat
nishtebijinkoploper
de tijd van
het waarbij
op bezoek
Herminuten
hadde
hetstart
eigenlijk
1-0 moe2.12’55”.
Komende
zondag
2 april gaancules
we met
onze wandellefhebbers met
uit Zaandam.
ten
staan. De
bezoekers
overleefden
deopeningsoffensief
trein op weg naaren
Ravenstein
het
kwamen voor
be- de NS-wandeling ‘Land van Ravenstein’,
een
mooie
wandeling
van
16km.
vertrekken
die dag om
08.10Blok
uur
Foto
(Egmondia)
- Rick
ter in de wedstrijd. In de 24ste minuut We
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waarzijwe
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in duel
kwam
aan de
leiding,
hetom 08.49
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Kloknieuws

Subsidie
Voorjaar'opplussen'
in Egmond woningen
Voor het ‘opplussen’ van een woning is een bedrag van in totaal maximaal

40.000 euro beschikbaar gesteld door de gemeente Bergen. De regeling van
vorig jaar krijgt daarmee een vervolg en wordt verlengd tot 31 december 2019.
Het doel van de regeling is het stimuleren dat mensen langer zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen. Het geld is bedoeld voor huiseigenaren vanaf 55 jaar en
mensen met een lichte functiebeperking, die kleine aanpassingen willen doen
aan hun huis. Het gaat om aanpassingen die het huis veiliger en comfortabeler maken voor de ouder wordende inwoner, zoals een handgreep in de wc of
anti-sliptegels in de douche. Wie voldoet aan de voorwaarden kan 50% van de
gemaakte kosten vergoed krijgen met een minimum van € 250,- tot maximum
van € 750,-. De Stichting Welzijn Bergen zorgt met hulp van vrijwilligers voor de
uitvoering. Wie aanpassingen in de woning wil (laten) doen of wie wil weten of
hij/zij in aanmerking komt voor subsidie, kan contact opnemen met de Stichting
Welzijn Bergen, tel. 072-5093265.

Dat zovelen geraakt zijn door
het overlijden van onze lieve

Edith
heeft ons diep ontroerd.
Wij willen u dan ook graag bedanken
voor alle belangstelling en medeleven,
zowel tijdens haar ziekte als na haar overlijden.
Nico Kemps
Rob en Joyce, Joëtte, Noud
Michel en Sarah, Juul

UITVAARTBEGELEIDING

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Karin Smit

persoonlijk en
persoonlĳk
enstijlvol
stĳlvol

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

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
29 MAART
2017 - NUMMER
627
* 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

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl
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Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?
Dag
en nacht bereikbaar

WINTER

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

Nu ook
Pedicure

Voorstraat
92 – EV
Egmond
aan Zee
Kerklaan
11, 1935
Egmond-Binnen
Tel. 072-506 9006-12955593
89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

Voor het eerste
hebben wijhoudt
geen niet op waar leven eindigt...
Liefde
oplossing…


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



Bridgeclub Egmond aan Zee
• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

en nacht bereikbaar via
Uitslag
23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Dag
Fenny
Brus 60,42 2.Piet en
• Thuisopbaring of in een
072
- 589
54Maureau
53
Ditte
Greeuw
58,33
3.Mar
en
Nico
Imming
54,17
4.Petra
en Bert
uitvaartcentrum naar keuze
via: pieter@uitvaartdekker.nl
44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 of
6.Bep
Dekker en Thea Rosendaal
• Mogelijkheid tot een
40,63
kosteloze voorbespreking

• Transparant

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: Zondag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
uitvaartbegeleiders
(v.l.n.r.): Lissette
Wit, Zondag
Marion Velzeboer,
de Jager en Pieter Dekker
H. Onze
Adelbertus–
Egmond
Binnen:
10.00Evelien
uur Eucharistieviering
met
pastor NicoVoor
Mantjemeer
m.m.v. Cantate
Deo
info: www.uitvaartdekker.nl
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
Ook
voor Ontvangenis,
ramen enEgmond/Zee,
kozijnen 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

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

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

schien een prijs, o.a. een
glas set, diverse bedels en
een armband met 2 bedels
en slot, of de Chalcedoon
bangle.
Maak gebruik van de
AKTIE VAN DE DAG!
Koop een slot en krijg de
armband ter waarde van
€ 45,00 cadeau !

Waar: Stationsplein 96 1851 NB Heiloo
Wanneer: zaterdag 3 november van 11.00u. - 16.00u.

SERIEUZE
BEZORGER

Voor uw gehele administratie

Wie?

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Administratiekantoor

wilWINTER
mij 1 ochtend in de

Voor: - helpen
Verwerkingin
bedrijfsweek
huis,
administraties en samenstelling jaarLiefst
op
donderdag
rekeningen - belastingaangiften
- adviezen
op fiscaal en
voor
3 uurtjes,
in
bedrijfseconomisch terrein

Egmond-Binnen.

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
Mobilnr. 0651547191.

Palsma

N

Egmond heeft
weer een

Reisbureau

€

9,-

www.helloholidays.nl
06 - 3334 5001

072-5061201 of
info@belleman.nl

Met die gedachte begon Rudy Ros- vember is de studio ingericht voor het
man afgelopen april zijn fotostudio in thema 'Film Noir'. Rosman: ‘Ik wil de
Egmond aan den Hoef. ‘Ik wil graag rokerige, donkere sfeer van een oude
even aandacht voor het model en de misdaadfilm à la Philip Marlowe in de
rust in de foto terugbrengen, maar foto creëren.’ Vind je het spannend
wel met moderne ideeën en invals- om ook eens in zo'n setting gefotohoeken.’ Rosman wil dingen maken grafeerd te worden? Voor 30 euro kun
waar hij zelf gelukkig van word, men- je het meemaken! Info en aanmelden
sen blij maken met een mooi portret. via de website, www.remoraproducHerenweg
‘De ligging van mijn fotostudio is ties.nl/themafotografie.
197 –uw
1 hoog
(boven
Overwegend
geweldig.
Uitzicht
op de duinenadres
en voor
Al jaren
een vertrouwd
APK en
onderhoud.
op steenworp afstand van het bos, Notariaat), Egmond aan den Hoef.
06 – 10 67 55 87 of per
strand
en Het doen
Slot op wij,
den Hoef.
Een Meer info:
Tevens
aircoservice,
schadereparaties
e-mail
studio@remoraproducties.nl.
photoshoot kan
ook
op
één
van
deze
in- en verkoop of zoekopdrachten.
prachtige locaties gehouden worden.
Nieuwe
Egmonderstraatweg
12 • Foto
1934 PA
Egmond
aan den Hoef
(Rudy
Rosman)
De mogelijkheden zijn eindeloos.’
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl
• Tel. 072-5061228
voor
Eén
keer per maand fotografeert
hij Film Noir als thema
een specifiek thema. Op vrijdag 2 no- photoshoot

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

KINDEROPVANG
DE POPPENKAST
Bjarne
Wijker kampioen

Bel me Teen!

Opvang
voor kinderen
van 0-13
Bjarne
Wijker
uit Egmond
aanjaar.
Zee is regiokampioen Installatietechniek
geworden. Hij deed mee aan de zogenaamde Skills-wedstrijden,
z
Dagopvang
ditz
zijn
vakwedstrijden
Buitenschoolse
opvangvoor mbo’ers. Bjarne volgt zijn opleiding bij
hetz
ROC
Horizon met
College
in Heerhugowaard
en zijn leerbedrijf is inTieneropvang
huiswerk
begeleiding
stallatiebedrijf
JAK uit Limmen. Nu hij regiokampioen is mag hij in
z
Opvang per uur
maart
2019 en
meedoen
met
de landelijke
z
Flexibel
incidentele
opvang
mogelijk finale van Skills Heroes in de
RAIz
inZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
Amsterdam.
De Poppenkast
Studenten
van de techniekopleidinz
Geen wachtlijsten
gen van het Horizon College, het Rewww.kinderopvangdepoppenkast.nl
gio College
en het Nova College streden donderdag 18 oktober met elkaar
voor de prijzen in Koog aan de Zaan.
De mbo-scholen organiseerden de
vakwedstrijden in samenwerking met
de opleidingsbedrijven BouwMensen,
InstallatieWerk N-H en ESPEQ. Er werd
gestreden in verschillende disciplines:
installatietechniek, elektrotechniek,
liefsten met
ervaring
jaar. Hij eindigde
timmeren, metselen
schilderen.
De finale 18-20
van Skills Heroes.
mbo-studenten kregen een opdracht tijdens dit Nederlands kampioenschap
eenkon
langer
waar een ochtendVoor
aan gewerkt
op eenperiode
zevende plaats. Dit jaar gaat
worden. Vorig jaar plaatste Bjarne hij voor een podiumplaats.
Wijker zich ook voorTEL:
de landelijke
Foto (aangeleverd)
06 23610857

P

medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

Peek’ s Trollbeads Dag 2018

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
maakt
u kans
plaatsgenoot Niels Bras en AlkmaarderOp
Henkdeze
Louwedag
en deze
vervolgens
ook
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry op
Karssen
Alkmaar
2. Vincent Beentjes
mooie
prijzen.
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Bij
Henkbesteding
Jan Verdonk senior
aan
v.a. Egmond
€ 35,00
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
mag
u een 9.pakje
uit de
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem
Krommenie
Chris Kemp
Egmond
boom
kiezen,
waarin
misaan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

Door ingebouwde camera's in smartphones wordt het steeds eenvoudiger om foto's te maken. Filtertje erover en klaar. Maar hoe leuk
is het om weer eens een 'ouderwetse' fotograaf te bezoeken? Een
fotostudio even helemaal voor jou alleen. Alle aandacht en apparatuur om een mooi portret van jou te schieten. Als cadeau voor jouw
geliefde, als kostbare herinnering aan een bijzonder moment of misschien wil je jouw portfolio opbouwen…

ZOEKT EEN

Schoonheidssalon

w
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KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan
a/d Hoef •www.wiegers.net
Mosselaan53,
55Egmond
• 072.30.30.344
info@welbox.nl

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

Herfst in Wimmenummerduinen

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Het IVN verzorgt zondag 4 november
een wandeling in de Wimmenummer
duinen. De start is om 11.00 uur bij
de parkeerplaats aan het Nachtegalenpad. Het is een wandeling door
een afwisselend, kleinschalig landschap waar de "derpers" hun stukjes
bouwland hebben, door open duinen
en door valleien en de oostelijke bosrand, met af en toe zicht op de bollenakkers. In deze tijd van het jaar

HOUTENBOS

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

ALUMINIUM
&
wasserij
RVS LASSEN

•
•
•
•
•
•
•

dubbelblank
Pieter Schotsmanstraat 7

Lijtweg
56 • Bergen
1931
AS Egmond
aanNH
Zee
Telefoon 072-5812331
Tel. 072-506
1241 - Mob. 06-1965 1152
www.houtenboslassen.nl

DORPSGENOTEN

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

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

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

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

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

De komende 3 weken pakken wij flink
uit. Dus kom snel langs en profiteer
van deze geweldige kortingen.

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Voorstraat 103, Egmond aan Zee, of
kijk eerst eens op onze website:
www.koffiebartasty.nl

Tegen inlevering
van deze
Coupon
20%
Korting

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Blankendaal & Waelput, 50,00%; 6e
Dms te Bück & Eeltink 47,22%; 7e
Hrn Scholten & Bok, 40,97%; 8e Dms
Rupert & de Jong, 38,89%.

Het Museum van Egmond is nog tot zondag open. Daarna gaan de
prachtige geleende schilderijen van Roeland Koning weer terug naar
de eigenaars. De schilder was begaan met kustvolk en met de Derpers in het bijzonder en dat is te zien. Mis het niet!
De tentoonstelling en het boek “Roeland Koning en de Derpers” zijn beslist een succes. Ook de sfeervolle
inrichting, het Derper schuurtje en
het oude visserskamertje oogsten
waardering. Op schermen zijn oude
filmpjes en foto’s te zien en er is een
leuke zoektocht waarmee kinderen
een prijs kunnen winnen. Museum
van Egmond, Zuiderstraat 7, Egmond
aan Zee. T/m 4 november elke dag
van 14.00 – 17.00 uur. Donateurs
met (klein)kinderen en MJK gratis toegang, rolstoeltoegankelijk. Groepsontvangsten jaarrond, zie www.museumvanegmond.nl. De laatste boeken
zijn nog te koop bij Boekhandel Dekker & Dekker en bij Huys Egmont,
Slotweg 46.
Foto (aangeleverd) - Roelant
Koning en de derpers, nog
enkele dagen

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

Geldig van 2-11-2018 t/m 8-11-

notaris:

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

072-5066171

Hallo..?
Hallo..?
www.fysiotherapieronde.nl

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!

072-5064258 of 5065399

VAN DE GIESEN
06 20 100 550

Geldig van 9-11-2018 t/m 15-11-

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!

SCHILDERSBEDRIJF

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

Tegen inlevering
van deze
Coupon
15%
Korting

op het gehele
op het gehele
winkelassortiment winkelassortiment

Bridgesoos Torenduin
Museum nog enkele dagen open

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

gebeurt met gebed en zang en met
muziek van ‘Eensgezindheid’ en het
zegenen van de graven door Pastor
Mantje. Aanvang 15.00 uur. Een ieder
is van harte uitgenodigd!

neke, 42,00%; 5.Hetty en Nammen,
40,00%; 6.Hendrine en Mar, 32,00%.

KINDEROPVANG
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Allerzielen

Uitslag 22 oktober: 1.Bertus en Gre,
70,00%; 2.Thea en Dorith, 59,00%;
3.Niek en Ali, 57,00%; 4.Pum en An-

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Einde sollicitatieplicht 55-plussers?

Uitslag woensdag 24 okt: 1e Hrn te
Bück & Visser, 61,81%; 2e Mevr. Druiven & Hr. Hallewas, 56,25%; 3e Hrn
Eeltink & Sluiter, 54,17%; 4e Dms
Zentveld & Baltus, 50,69%; 5e Dms

P

TEL.
072-507 0200

4

(Van de reactie/JdW)
Als het aan de CDA-fractie in de gemeente Bergen ligt, hoeven mensen vanaf 55 jaar met een bijstandsuitkering straks niet langer verplicht wekelijks sollicitatiebrieven te versturen. De fractie heeft het
college gevraagd te onderzoeken of een voorstel daartoe, vergelijkbaar met een voorstel in Rotterdam voor 60-plussers, hier ook haalbaar is, maar dan voor 55-plussers.
Fractievoorzitter Klaas Valkering: ‘Het de 55 hebben veel waardevolle kenis nu al regel dat mensen die een nis en ervaring. De realiteit is echter
bijstandsuitkering ontvangen steeds dat mensen in deze groep moeilijk
worden beoordeeld bij hun (al dan weer aan het werk komen en steeds
niet betaalde) activiteiten en waar weer wordt afgewezen als ze eenmaal
mogelijkheden voor (meer) arbeids- aan de zijlijn terecht zijn gekomen.
participatie liggen. In de gemeente Het CDA zou daarom graag zien dat
Bergen hebben we het in totaal over de sollicitatieverplichting verdwijnt.
278 bijstandsuitkeringsgerechtigden, Wij hopen dan dat ze zich dan vrijer
maar dat zijn alle leeftijdscategorieën. voelen om zich op andere manieren
Nu hebben wij aan het college ge- voor de maatschappij verdienstelijk te
vraagd; zoek nu eens uit om hoeveel maken, zonder die druk van het solmensen het gaat in de leeftijd tussen liciteren en het ‘jagen’ op een baan.
55-65 jaar en is het haalbaar om die Als zich de gelegenheid voordoet om
vrij te stellen van de sollicitatieplicht? aan een baan te komen, doen ze dat
Dat kan en mag een gemeente wet- evengoed wel, ook zonder die sollicitelijke gezien zelf doen, dus waarom tatieverplichting.’
doen we dat niet? Mensen van boven

zullen de paddenstoelen, mossen en
doortrekkende vogels onze aandacht
vragen. De wandeling wordt geleid
door een natuurgids van het IVN, vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid en duurt ongeveer 2 uur.
Vooraf aanmelden is niet nodig. Wel
zelf zorgen voor een toegangskaart
voor het Noord-Hollands Duinreservaat van PWN.

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.

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

Er zijn uiteraard meerdere vieringen
van Allerzielen, maar op zondag 4
november a.s. is een gedenking op
het kerkhof te Rinnegom voor de
overledenen. Speciaal diegene die er
het afgelopen jaar zijn begraven. Dit

Bereikbaar 24/7

Portretfotografie..
maar dan anders
DORPSGENOTEN

ZENT

Drogisterij
Parfumerie

06 - 41 73 95 49
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Voorstraat 96a • 1931 AN Egmond aan Zee • 072-506 1363

Pieter Dekker

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
Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn
EGMOND
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniging, deER
dorpsbelangenvereniging,
de bloembollenkwekers,
John Swart en
IS AL EEN UITVAART
VANAF € 3.180,dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
Vraag
gratis uw
• Iedere uitvaart op maat
laatste-wensenmap aan

UITVAARTVERZORGING

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

  

3

Anno Nu

Voor het tweede
wel! Petra van der Meer

  
    t/m

 
Geopend
van
donderdag
zondag
      
vanaf
11.00
uur

   Donderdagavond
   

Gesudderde Parelhoen € 18,50

• 072-5061471
 www.het-woud.nl
   

(aangeleverd):
U I T V A A R T V E RFoto
ZO
R G I N GVoorjaar in Egmond

Tel. 06 81 35 81 10

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

www.schoonheidssalondessa.nl

DORPSGENOTEN

Dag en nacht bereikbaar

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

DORPSGENOTEN
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Zeepanorama uit plastic soep
Egmond aan Zee krijgt er tijdelijk een uniek kunstwerk bij in de vorm
van een 14 meter lang panorama dat aanstaande vrijdag 2 november
omo 13.30 uur wordt onthuld. Dat is tevens het sluitstuk van een project waar 12 basisscholen aan meedoen en de aftrap van een nieuw
educatief/creatief centrum in de badplaats: ‘Terug naar de Kust’. Zaterdag 3 november gaan vervolgens de deuren open voor publiek.
Waarom is het zo belangrijk om de de kust’ zingen. Dat is ook het startzee en de stranden schoon te hou- schot voor een expositie binnen het
den? Maar ook: hoe leuk het is om nieuwe centrum Terug naar de Kust.
afval te jutten en van die ‘schatten’ Bezoekers kunnen de kunstwerken
iets moois te maken? De leerlingen bewonderen die de afgelopen twee
van groep 6 konden dit zelf ervaren maanden zijn gemaakt door de jonge
bij ‘Terug naar de Kust’ en bouwden schooljutters uit de gemeente Bergen
naast een eigen werkstuk mee aan met als boodschap: ‘Ruim je rommel
het Zeepanorama van maar liefst 14 op!’ aan deze actie is ok een prijs vermeter. Het Ku(n)stwerk dat volledig bonden: de winnende school ontvangt
is opgebouwd uit plastic zwerfafval de Gouden Kaak. Het hele project is
toont een enorme bultrug, die omge- een samenwerking van atelier ‘Gejut’
ven is door haaien uit slippers, roggen en de gemeente Bergen. Komende javan doppen, tonijnen uit petflessen en ren zal het centrum Terug naar de Kust
zeeanemonen uit netten. Het kunst- haar activiteiten uitbreiden; scholen
werk is drie weken te zien. Tijdens de en andere geïnteresseerden binnen
Fjoertoer wordt het uitgelicht. Ruim Nederland kunnen zich aanmelden
honderdvijftig schoolkinderen zullen voor dit leerzame maar vooral creatijdens de opening het lied ‘Terug naar tieve programma.

Natuurfilm bij Postaanzee
Voor vogelaars is de herfst een boeiende periode. De massale trek van de
kraanvogels van Lapland naar midden- en Zuid Spanje schampt in oktober en november onze oostgrens. Cor
Barten uit Egmond aan Zee maakt je
graag deelgenoot van zijn bezoeken
van de laatste vijf jaar aan het gebied
rond Diepholz, nabij de Diemersee

ten noordoosten van Osnabrück. Cor
houdt een korte inleiding en daarna
kijken we de film (in het Duits). Iedereen is welkom. Voor de koffie/thee en
deelname vragen wij een vrijwillige
bijdrage. Donderdag 1 november inloop 13.45 uur, start film om 14.00
uur. Postaanzee Voorstraat 82a Egmond aan Zee.

S.V. Prins Hendrik
Nu is de competitie echt begonnen.
Cor en Arie nemen de uitdaging aan,
allebei een punt tekort. Dirk weer volle bak, dat wordt een prachtige strijd.
We moeten opnieuw Henk, Ger, Nico
en Arie complimenteren voor het elke
week opzetten van de baan, anders
hadden we het nakijken. Baancommandant Henk blijft scherp opletten,
je krijgt niets cadeau, Nico doet het

schrijfwerk, je wordt er niet moe van,
maar moet wel gedaan worden. De
uitslagen van maandag 22 oktober. Eklasse: Dirk Roele 100; Cor Wijker 99;
Arie Wijker 99. A-klasse: Gerrit Gravemaker 98; Michael Bekkers 96; Henk
Konijn 95. B-klasse: Yvonne Krab 93;
Leo Bakker 93. Pistool: Arie Wijker 49;
Henk Konijn 45; Nico Tuls 41.

Oud-Katholieken Congres Wenen

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

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

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

In het kerkradioprogramma van RTV80 op zondag 4 november besteden we aandacht aan het 32ste Internationale Oud-Katholieken
Congres dat in Wenen gehouden werd van 20 tot 23 september.
Het congres werd bijgewoond door len over de inhoud van het congres
een aantal parochianen van de Oud- en hun ervaringen. De uitzending
Katholieke parochie te Egmond aan begint zondagmorgen na het nieuws
Zee. Pastoor Rudolf Scheltinga geeft van 9 uur. RTV80 kunt u vinden op
een korte uitleg over de Oud-Katho- radio FM 105.9, via de kabel 96.5,
lieke Kerk en het tot stand komen van of op www.rtv80.nl. Deze uitzending
de 4-jaarlijkse congressen. De vier wordt maandagavond herhaald na
Egmondse congresgangsters vertel- het nieuws van 20.00 uur.

Egmondse Almanak
Herenweg 197 - 1 hoog
1934 BA Egmond a/d Hoef
+31 6 10 67 55 87
studio@remoraproducties.nl
www.remoraproducties.nl

EXPOSITIES
Expositie ‘Roeland Koning & de Derpers’, Museum Egmond, t/m 4 november
Expositie Frans Peeters, Dorpshuis Hanswijk, t/m feb 2019
Expositie van o.m. Rob Sleutelberg, De Kapberg, 28 sept t/m 4 nov
OKTOBER
Woe 31 kienen, De Schulp, E/Binnen, 14u, Woe 31 KralenaanZee, PostaanZee,
19.30u
NOVEMBER
Do 1, Repair Café, Pr. Hendrik, 13-15u - Do 1 Natuurfilm Kraanvogels, PostaanZee E/Zee, 14u

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
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Do 1 Eettafel, De Schulp, E/Binnen, 12.30u - Vrij 2 Gezond Natuur Wandelen, De Schulp, E/Binnen, 10u - Za 3 Hoeverveiling, Dorpshuis Hanswijk, 20u - Za 3 Egmond-Binnen Bruist, De Schulp, E/Binnen - Ma 5 KralenaanZee, PostaanZee, 10u
KERKDIENSTEN OKTOBER
Woe 31 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 09.00u - Woe 31 Spelaanzee, PostaanZee, E/Zee, 13.30u - Woe 31 Kienen, De
Schulp, E/Binnen, 14u
KERKDIENSTEN NOVEMBER
Do 1 Allerheiligen, OK St Agnes, E/Zee, 19u - Vrij 2 Allerzielen, MM Alacoque, E/Hoef 19u - Vrij 2 Allerzielen, OK St Agnes,
E/Zee, 19u - Za 3 Kerkdienst MM Alacoque, 19u - Zo 4 Kerkdienst Ok St Agnes, E./Zee, 10u - Zo 4 Kerkdienst prot kerk E/
Binnen, 10u - Zo 4 Kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 09.30u - Zo 4 Kerkdienst Adelbertuskerk, E/Binnen, 11u - Zo 4 Allerzielen
Aelbertuskerk E/Binnen, 15u

JOOOI

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

•

Verse DORADES

van kilo € 12,50 deze week kilo € 9,- 2 kilo € 15,-

•

te
Hollandse PELGARNALEN mooie gro
LITEIT

deze week 500 gr. € 5,-

TOP-KWA

heel kilo € 9,50

• Ouderwets gerookte

HARING KONINGKJES

p/st € 1,00

wekelijkse column van KD de Bocht

GROTE

GAMBA’S

Zie ik van de week zowaar toch een aantal van onze Bergense politieke ‘coryfeeën’ op televisie voorbij komen. Zijn bezig
met de nieuwe democratie. Code Oranje heet dat dan. Een politieke beweging die gaat meedoen aan de provinciale
(zonder kop met schil)
verkiezingen. Zal de eerste politiek zijn die beweegt… Dat ze daar tijd voor hebben. Ik zou toch denken dat er hier in
van kilo € 17,50
Bergen wel genoeg te doen is. Het is hier zelfs Code Rood! En voor wat betreft die nieuwe democratie: wie denkt u dat
er 12.50Alleen tegen inlevering van
Kilo
deze bon
straks vooraan staan om hun bijdragen aan de ontwikkelingen in het dorp te leveren? Zijn dat dan niet dezelfde betrokkilo € 11,50
ken burgers die dat nu ook doen? Lijkt mij sterk dat er dan ineens een heel nieuwe gemeenschap opstaat om ook mee Kilo
te
 10.00
ACTIE
denken. Zeker omdat het ze nu vooraf wordt gevraagd…? En dan zijn ze het ineens wél met elkaar eens?
3 kilo
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

✄

7 voor € 5,-

3 voor € 2,50

€ 30,-

WARM GEBAKKEN

KIBBELING
HEERLIJK GEKRUID
250 gr € 4,-

Alleen tegen inlevering van
deze bon

2e HALF POND

€ 1,50

✄

DORPSGENOTEN

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

NOORD HOLLANDSE extra pittige 500 gram 3,95
Ons Merk 30+
500 gram 3,95
Noord Hollandse GRASKAAS
500 gram 2,95
✄

Bij aankoop van de 1e kilo kaas

een GRATIS CULINAIRE VERRASSING

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Pink Lady APPELS
2 kilo € 3.00
Hollandse HANDPEREN (doyennë du comice) 2 kilo € 3.00
Giesewilderman STOOFPEREN
zak vol € 3.00
✄

Actie geldig bij inleveren bon

Bakkerij ‘t Stoepje

Roomboter gevulde of speculaas GEVULDE KOEKEN nu 10 voor € 5,- elke donderdag op uw weekmarkt
MINI BOSSCHE BOLLEN 15 voor 3,- en 30 voor € 5,Roomboter gevulde of speculaas GEVULDE KOEKEN nu 10 voor € 5,Alle pakken SPECULAAS groot of klein 2 voor € 5,15 voor 3,- en 30 voor € 5,Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een doos mango slag- MINI BOSSCHE BOLLEN
Alle
pakken
SPECULAAS
groot
of
klein
2 voor € 5,roomsoesjes cadeau!!!
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een doos
MANGO SLAGROOMSOESJES CADEAU!!!

“KOM EENS LEKKER STRUINEN’’
MODERN of

KLEDING

DECORATIE

BOEKEN - MUZIEK

k ringlooptol.nl

Lamoraalweg 53B

VINTAGE

SPEELGOED

SERVIES

HUISRAAD

06 36 33 43 33

Ind.terrein de Weidjes

Egmond aan den Hoef

