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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
14 wo 3:40 7:56 15:34 20:15
15 do 3:55 8:34 16:25 21:26 EK
16 vr 4:44 9:40 17:15 22:24
17 za 6:00 10:56 18:26 23:50
18 zo 7:20 12:14 19:35
19 ma 0:55 8:35 13:20 20:56
20 di 1:34 10:00 14:00 21:56
21 wo 2:26 11:05 14:40 22:56

BOOM

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

MultiFlora
Egmond opend op
Wegens vakantie
1zijn
November
haar deuren in
wij gesloten
t/m 27 november.
Egmond
aan Zee.

Opening door de vier betrokken partijen, KNRM, reddingsbrigade Nederland,
gemeente Bergen en Egmonder Pinck

Blijf investeren in waterveiligheid!

Geldig op Woensdag 1 November en mit
strekt op Donderdag 2 November.

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Informatieavond met Gijsje
Troostreizen voor nabestaanden
Woensdag 14 november 19.00 uur.
In het Informatiecentrum van Charon Uitvaart
Slotweg 2, Egmond aan den Hoef
Inschrijving: info@casacharon.nl

DORPSGENOTEN
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Legpenning voor Jan Tervoort

Een heel bijzonder woord van dank
was er tijdens de opening van het
Maritiem Centrum Egmond voor Jan
Tervoort. En niet alleen een woord.

Rutger van Slobbe, voorzitter Raad
van Toezicht van de KNRM: ‘Voor al
het werk wat Jan heeft gedaan in het
kader van dit project en de voor de
KNRM hebben we besloten om hem
te eren met de bronzen legpenning
van de KNRM en de bijbehorende
oorkonde. Ik kan u zeggen, die wordt
niet vaak uitgereikt, maar Jan heeft
hem meer dan verdiend.’
In de oorkonde viel te lezen: “Jan
Tervoort adviseert en begeleidt sinds 2009 als vrijwilliger
de bouw van boothuizen en
bemanningsverblijven van de
KNRM. Zijn deskundigheid en
ervaring zijn van grote waarde
om de projecten binnen het

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

COK MORS

beschikbare budget te realiseren met de beste materialen en
de meest efficiënte indeling en
bouwwijze. Bij de bouw van Maritiem Centrum Egmond wist hij
bovendien tactvol alle wensen
en eisen van de drie samenwerkingspartners samen te brengen
in één gezamenlijk gebouw. Als
dank daarvoor reikt de KNRM
hem hiervoor deze bronzen legpenning uit.” Tervoort onderging
een beetje beduusd alle loftuitingen,
maar was natuurlijk apetrots.

Feliciteren kan op zaterdag 17 november
vanaf 16.00 uur in het Sportcafé.
Gelieve geen bloemen.

UITVAARTBEGELEIDING
Karin Smit

persoonlijk en
persoonlĳk
enstijlvol
stĳlvol

Foto (Cor Mooij)
Legpenning en oorkonde
voor Jan Tervoort

- 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
* 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

Dank voor ondersteuning bij MCE
(van de redactie/JdW)
Jan Sander had namens de Egmonder
Pinck voor zowel burgemeester Hetty
Hafkamp als Rutger van Slobbe en Jan
Rijpstra een (drinkbaar) aardigheidje
meegenomen als dank voor de ondersteuning van het hele MCE-project:
zij ontvingen onder meer een Pinckbittertje dat in dank werd aanvaard.

v.a. €12,50 een vaas

Openingstijden:
Maandag
13:00 t/m 18:00
Dinsdag t/m vrijdag 09:00 t/m 18:00
Zaterdag
09:00 t/m 17:00
Zondag
10:00 t/m 17:00

En verder in Dorpsgenoten
Bronzen Legpenning van KNRM voor Jan Tervoort
Geslaagd Gala van Lamoraal
Vuurwerkverbod voor Pompplein
Aandacht voor ergernissen

(van de redactie/JdW)

WoensdagOpeningsaanbieding
28 november
staan we om 9.00 uur weer
Bij aankoop van een
voor u klaar.

MultiFlora Egmond
Voorstraat 71
1931AH Egmond aan Zee
06-30879185
multifloraegmond@outlook.com

Van de redactie/JdW - Foto’s Cor Mooij
Het werd een oproep die hem uit het hart was gegrepen: Jan Rijpstra, voorzitter van Koninklijke Reddingsbrigade Nederland riep alle betrokkenen op, van ministeries tot provincies
en gemeenten, om te (blijven) investeren in wat er allang had moeten zijn, een waterveiligheidsplan. ‘Dit project in Egmond is uniek in de manier waarop het tot stand is gekomen en
laat zien waar je kunt komen met een goede samenwerking. In de regel wordt het belang van
de werkzaamheden van reddingsbrigades en KNRM wel onderkend, maar als het op investeren komt, kijkt men echter graag de andere kant op. Dat moet echt veranderen!’
zijn of haar bijdrage had geleverd en we hebben een Deltaplan, maar die is
noemde daarbij in het bijzonder Jan bedoeld als waterkering. Wat er voor
Tervoort, oud-directeur van Bouwbe- nodig is om voorbereid te zijn als die
drijf Tervoort en Nico Pekel van de ge- dijken ooit zouden breken, wordt nog
meente Bergen. Die laatste bedankte te vaak onderschat. Het zou mooi zijn
hij voor het bouwrijp maken van het als dat bewustzijn ook zou doordrinterrein. ‘Dat was niet zomaar wat: er gen, bijvoorbeeld in Den Haag, op
lagen nogal wat belangrijke leidingen provinciehuizen en gemeentehuizen
en kabels, zoals een KPN-kabel naar en de bijbehorende (financiële) conRijpstra deed zijn oproep zaterdag bij Engeland, die ‘even’ om moesten sequenties zouden volgen… Het is
de officiële opening van het nieuwe worden gelegd om te kunnen bou- hard nodig. Niet alleen om dit werk
mogelijk te blijven maken, maar ook
Maritiem Centrum Egmond (MCE). wen.’
om onszelf voor te bereiden op iets
Nadat een traumaheli op spectacuwat wellicht ooit gaat komen.’
laire wijze de sleutel was komen afleDaarna waren er felicitaties over en
veren, verrichtten burgemeester Hetty
weer, was er koffie met gebak en konHafkamp, Rutger van Slobbe (voorzitden alle aanwezigen een rondleiding
ter van de Raad van Toezicht van de
maken door het pand en bewondeKNRM), Jan Sander (de Egmonder
rend rondkijken.
Pinck) en Jan Rijpstra de openingsdaad waarmee de deuren voor de vele
genodigden werden geopend.
Trots
Burgemeester Hafkamp sprak van
een droom die was uitgekomen. ‘Ons
Maritiem Centrum Egmond is klaar.
Na alle inspanningen van bedrijven, Onderschatting
organisaties, gemeente en de vele Als laatste spreker kwam dus Jan Rijpvrijwilligers staat hier een gezamen- stra op het podium en deed daar zijn
lijk onderkomen waar we trots op oproep om te investeren in waterveikunnen zijn. Ik ben in ieder geval een ligheid. ‘Die investeringen beginnen
meer dan trotse burgemeester op dit al bij kinderen leren zwemmen, op
moment.’ Waar Hafkamp vooral aan wat voor manier dan ook. Dat hoeft Verdere foto's:
refereerde was het rotsvaste vertrou- niet per se met schoolzwemmen. Deel 2. Genodigden voor de
wen van alle betrokkenen in elkaar. kennis over de gevaren van open wa- opening van MCE in de
‘Daar ligt de basis van het reddings- ter, maak gebruik van elkaars exper- ochtend. ’s Middags was het
werk: vertrouwen in elkaar en in wat tise en werk als maatschappij aan een centrum voor het publiek te
veilige (water)omgeving. Daarvoor bezichtigen.
de ander doet en kan.’
Daar sloot Rutger van Slobbe bij aan moeten van hogerhand maatregelen 3. De sleutel voor het
in zijn toespraak. ‘De KNRM was worden genomen om de benodigde Maritiem Centrum Egmond
hoofdaannemer bij dit project, maar gelden daarvoor vrij te maken. We kwam per traumaheli
zonder de (vrijwillige) inzet van alle hebben als Nederland niet eens een 4. Jonge ERB’ers namen de
betrokkenen kon dit niet gebeuren.’ waterveiligheidsplan’, aldus Rijpstra. sleutel in ontvangst
Hij dankte in zijn woord iedereen die ‘We leven ongeveer in het water en

Foto (Cor Mooij) - Een bedankje
voor alle ondersteunende partijen, KNRM, Reddingsbrigade
Nederland en de gemeente Bergen. Jan Sander (rechts) overhandigde de drankjes namens
De Egmonder Pinck.

Wat Now!

Dag en nacht bereikbaar

“Ieh, ben jai deer? Ik docht al dat ik
de deer ‘oorde.”
“‘E je alderes nee de licht ‘ekêêke? D’r
komt een peerdeboi anzette en ’t licht
wreed ’oor! Dis ’k docht ik gaan effies
bai je an. Wat roikt ’t ier aigenaardig.
Benne dat je sudderlappies?”
“Mââd,skai oit. We benne d’êele
nacht an ’t spoken ‘eweest. De sudderlappies ware kostelijk, maer ik ad
er toch te vêêl ôièn in e’deen. Die van
main liep d’êêle avond al skete te
late. No ja toe, dat ken ai iet ellepe.
We gingen te bed en mââd, net dat
‘k sliep wier ’k wakker van im. Ai liet

een skeet, ’t leek wel een zevenklapper. Jooi, zaan ik, je skiet de gââte in
me matras. Ik verskiet d’r van. We
krege êêlegaar de slappe lach. Maer
now ophouwe ‘oor, zâân ik. Ik ad ’t
nag iet ezâân of ai gaf d’r nag ien en
toen kêek ai me pier ongelokkig an.
Now zel ik d’r toch oit motte me-kind,
want now zit ’t in me voddetjes. Ai d’r
oit om z’n kongt te wassen en z’n aige
te verskone. Stond ai te oetele in de
skier met een emmertje en de zooi in
een soppie te zette. Maer ai dirrefde
iet meer te bed. Ai was an de dinne en
stond êêlegaar te rille van de kouwd.

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Petra van der Meer

T-Mobile heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een mobiele telecommunicatiemast ten noorden van Egmond-Binnen, net buiten de dorpskern. Het ontwerpbesluit hiervoor
ligt ter inzage van 15 november 2018 tot en met 26 december 2018. In deze periode kan iedereen zijn
zienswijze hierop indienen.
T-Mobile vroeg op 23 februari 2017 totaal door vier mobiele internetaan- ontwerpbesluit ligt van 15 november
een omgevingsvergunning aan voor bieders. De mast komt op een perceel tot en met 26 december ter inzage op
het plaatsen van een mobiele tele- aan de oostzijde van de Herenweg het gemeentehuis van Bergen. Een
communicatiemast ten noorden van ter hoogte van de bushalte tegen de ieder kan schriftelijk een zienswijze
Egmond-Binnen, net buiten de dorps- groenstrook aan. Deze locatie kwam indienen door een brief te sturen naar
kern. De dekking in de kern Egmond- naar voren na grondig onderzoek en het college van B&W, Postbus 175,
Binnen is nu nog onvoldoende. Om in breed overleg met de bewoners- 1860 AD Bergen. Ook kan men een
de mobiele internettoepassingen vereniging, T-Mobile en de gemeente. zienswijze mondeling indienen. In dat
optimaal te laten functioneren is het ‘Dit is een technisch geschikte locatie geval kan men contact opnemen met
plaatsen van een nieuwe mast nood- die tevens op een breed maatschap- Team Plannen & Projecten, tel. 088zakelijk. De mast zal niet alleen door pelijk draagvlak kan rekenen’, aldus 9097523.
T-Mobile worden gebruikt, maar in wethouder Frits Westerkamp. Het

t.w.v. 75 euro van

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

www.lemminkfinance.nl Tel. 06 54 79 64 95
Email: info@lemminkfinance.nl
Voorstraat 43 – Egmond aan Zee
onafhankelijk
hypotheek advies

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

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
14 NOVEMBER 2018 - NR. 712

Vuurwerkverbod op Pompplein
Net als de afgelopen jaren geldt er tijdens de jaarwisseling een vuurwerkverbod op het Pompplein in
Egmond aan Zee. Het verbod beperkt zich tot van 18.00 uur tot 02.00 uur, omdat het buiten deze tijden
altijd verboden is om consumentenvuurwerk af te steken. Het verbod wordt mede op verzoek van de
ondernemers en bewoners rond het Pompplein ingesteld.
Het is sinds een aantal jaar verboden leg met de ondernemers en politie is is de politie-inzet afgeschaald. De
met de jaarwisseling vuurwerk af te daarom een verbod ingesteld tijdens bedoeling was de maatregelen verder
steken op het Pompplein in Egmond de volgende oudejaarsavond. Ook is af te schalen, maar hiervoor is geen
aan Zee. Aanleiding is het incident een aantal andere maatregelen ge- draagvlak onder de ondernemers en
tijdens de jaarwisseling 2013/2014. troffen, zoals (camera)toezicht, extra bewoners. De brand bij restaurant de
Er is toen zoveel zwaar vuurwerk af- politie-inzet en voorlichting. De jaar- Klok heeft bijgedragen aan een vergestoken dat bij restaurant de Klok wisseling is toen rustig verlopen. Alle hoogd van gevoel onveiligheid. Het
zesentwintig ramen zijn gesprongen. partijen waren tevreden over het ver- college voert daarom opnieuw het
Ook in de jaren voorafgaand aan deze loop. Vanwege dit positieve resultaat vuurwerkverbod voor het Pompplein
jaarwisseling is het onrustig geweest zijn bij de volgende jaarwisselingen in.
op en rond het plein. In goed over- dezelfde maatregelen genomen. Wel

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 7 oktober: 1e Hrn
Eeltink & Mossel, 63,89%; 2e Dms
Blankendaal & Druiven, 54,86%; 3e

Dr Wiardi Beckmanlaan 8 - 1931 BW Egmond aan Zee

Bereikbaar 24/7

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

3

Als u dit jaar nog een hypotheek afsluit
via advies & bemiddeling van Lemmink
Finance, ontvangt u een dinerbon

06 - 41 73 95 49

BEUKERS

De gemeente wil graag samen met inwoners ‘kleine ergernissen’ aanpakken, zoals overlast van honden- of paardenpoep, fout geparkeerde auto’s of rommel op straat. Begin november vindt een enquête
plaats om die ergernissen in kaart te brengen. De enquête bestaat uit een top 10 aan “kleine ergernissen”. Bewoners kunnen aangeven of die bij hen voorkomen en wat volgens hen als eerste opgepakt zou
moeten worden.
Met de informatie uit de enquête wil onderzoek is het begin van een doorde gemeente samen met de inwo- lopend proces waarmee de gemeente
ners komende jaren aan de slag om de leefbaarheid wil verbeteren. Buioverlast van in elk geval één of enkele tengewone opsporingsambtenaren
zullen meer zichtbaar aanwezig zijn
kleine ergernissen te verminderen.
Iedereen krijgt zoveel mogelijk de en er vindt meer samenwerking plaats
gelegenheid de enquête in te vullen. met de inwoners omdat hun mening
In het gemeentehuis staan op ver- telt. Bij de aanpak van “de kleine
schillende momenten medewerkers ergernissen” hoopt de gemeente op
om de enquête af te nemen en ze betrokkenheid van de inwoners.
staan ook op verschillende locaties
in het dorpscentrum. Voor iedereen
die de enquête thuis op zijn of haar Foto (redactie) - Overlast van
gemak wil invullen, staat deze online paardenpoep? Meld het in
op www.bergen-nh.nl/enquete. Dit de enquête!

De hypotheek regelt
u NATUURLIJK bij
Lemmink Finance

UITVAARTVERZORGING

SCHILDERSBEDRIJF

Aandacht voor ergernissen

Woning kopen?

Anno Nu

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Telecommunicatiemast bij Egmond-Binnen

DORPSGENOTEN

Tel. 06 81 35 81 10

Dag en nacht bereikbaar

Wacht effies, zaan ‘k, ik eb nag wat
voor je. Ik een doik in me linnekast
en deer ad ik nag een pak aauwerwesse grôôte maendverbande legge.
Komt ‘ier jooi. Die dowe we in je ongerbroek en den je pyjama d’r over.
Niks in de weg. Wai lêêpeltje lêêpeltje
koesie te mie en evegoed ewwe we
verders best ‘e slepe.”
“Ieh mââd, wat een verhael. Dat ‘e je
now as je oit je nieuwe kôôkboekie
wat ‘emaakt eb. Zokke kroie benne
jollie iet ‘ewend. Aare keer maer gewoon, net as opoe ’t maekte. Den ew
je gien last zelle we maer zegge.”

Hrn Bok & Scholten, 54,17%; 4e Dms
Baltus & Zentveld, 53,47%; 5e Hrn
Visser & te Bück, 50,69%; 6e Dms

te Bück & Eeltink 48,61%; 7e Dms
de Jong & Rupert, 39,58% 8e Dms
Waelput & Betel. 34,72%.

Sinterklaasintocht in Egmond aan Zee
Zaterdag 17 november komt Sinterklaas met zijn pieten naar Egmond aan Zee. De regelpiet heeft vernomen dat de Sint met de mannen van de KNRM en de Adriaan Hendrik van zijn pakjesboot opgehaald
wordt.
Het programma is daarna als volg: meelopen in de optocht via de PHS november weer worden opgehaald.
Sinterklaas komt rond de klok van zodat er een vrolijke stoet langs de Voor kinderen buiten de Egmondse
14.00 uur aan op het Egmondse bewoners gaat. Rond 15.45 start het scholen is het mogelijk de kleurplaten
strand, ter hoogte van de Werf. Vanaf feest in de Sporthal voor alle kinderen op te halen bij Jongerencentrum de
13.45 staat de Booth van DJ Piet al die op de peuterschool en in groep 1 Wal in Egmond aan zee, hier kunnen
tof te draaien! Vervolgens zal de Sint t/m 4 op de basisschool zitten. Het de kleurplaten ook weer worden innaar het Pompplein gaan en worden feest zal om 16.45 uur afgelopen geleverd maar wel voor 16 november.
verwelkomd door alle kinderen. Vanaf zijn. Natuurlijk zijn er ook dit jaar Sint en zijn pieten hopen op zaterdag
het Pompplein vertrekt de Sint via de weer kleurplaten waarmee elke leef- 17 november veel kinderen te kunnen
tuin van de Prins Hendrik Stichting tijd groep een prijs kan winnen. De begroeten!
naar sporthal de Watertoren. De Sint kleurplaten worden op de scholen en
vindt het erg leuk als alle kinderen peuterspeelzaal afgegeven en op 16

Egmonder Sinterklaas Journaal is
gestart

M 06 54 79 64 95 - t (072) 507 0818
voorstraat 43 - egmond aan zee

www.lemminkfinance.nl

Tante Yv is natuurlijk ook dit jaar weer
van de partij in het Sinterklaasfeest in
Sporthal de Watertoren. Maar.. Wat
is ze nu aan het doen? Al druk bezig met de voorbereidingen van het
feest? Of zit ze nog in haar luie stoel?
Ben je nieuwsgierig? Kijk dan snel
naar het Egmonder Sinterklaasfeest

op YouTube (Of check natuurlijk onze
Facebook; Sinterklaas Egmond aan
Zee). Graag tot 17 november, Sint, de
Pieten, Tante Yv en alle andere vrijwilligers hebben er super veel zin in!!

lem gaf een lesje drankenkennis, waar
een oud-slijter al niet goed voor is. De
uitslagen van maandag 5 november.
E-klasse: Arie Wijker 99; Dirk Roele
99; Carlo Zwaan 99. A-klasse: Richard van Ham 97; Henk Konijn 97;

Jos v.d.Outenaar 96. B-klasse: Yvonne Krab 95; Leo Bakker 93; Mieke
v.d.Outenaar 85.
Pistool: Dirk Roele 50; Arie Wijker 47;
Carlo Zwaan 47.

Afbeelding:
Sinterklaasjournaal Egmond

S.V. Prins Hendrik
Eén verkeerde beweging en weg is je
score, zal Dirk gedacht hebben. Maar
het totaal resultaat was prima. Dirk
nam wraak met pistoolschieten, hij
had als enige volle bak deze week.
Mieke en Jos deden de catering, Wil-

Vissen in het najaarszonnetje

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

ABA

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

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

ZENT

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

(van de redactie/JdW)
Het leek vrijdagmiddag nog steeds
een klein beetje zomers. Deze visser
maakte van de gelegenheid gebruik
om nog even te genieten en zijn hengel in zee te mikken. Wat hij ving vertelt het verhaal niet, maar hij genoot
zeker van het weer en de (relatieve)
rust, maar zo waren er velen die middag.
Foto (redactie)
Genieten van het najaarszonnetje

VHS video naar
DVD 17,50 euro

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

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

de tweede DVD van de
zelfde video voor 12,- euro

Neem voor een vrijbljivend kennismakingsgesprek contact op met A-zorg Arina,

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

Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706
info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

DORPSGENOTEN
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Schuim der aarde? (van de redactie/JdW)

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl
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WE HEBBEN NOG

RUIMTE

Aan het strand was het afgelopen
week nog goed toeven. Aan de waterlijn prikkelden de schuimvlokken de
fantasie en dat leidde tot dit plaatje.
Een variant op het schuim der aarde
zullen we maar zeggen…

Hallo..?
Hallo..?

al v.a.

€ 5,50
per m 3

Foto (redactie)
Schuim der aarde…?

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!

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Kinderen brengen ontbijtje
In het kader van de landelijke actie voor een goed ontbijt brachten
21 kinderen van OBS de Driemaster uit Egmond aan Zee donderdag
8 november een ontbijtje bij burgemeester Hetty Hafkamp in het
gemeentehuis. In de bedrijfskantine gaven ze met dat gezamenlijk
Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij een half miljoen kinderen samen gezond
ontbijten op zo’n 2.500 basisscholen.
een gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar
en wisselden ze van gedachten. Aan
het eind van het ontbijt betaalde burgemeester Hetty Hafkamp symbolisch
voor haar ontbijtje met een donatie
aan de stichting Kinderpostzegels, dit
jaar het goede doel van Het Nationaal
Schoolontbijt. De leerlingen uit groep
8 namen de cheque met een bedrag
van €150 in ontvangst. Hetty Hafkamp kijkt met plezier terug op de bijzondere ontbijtontmoeting: ‘Het was
Burgemeester Hetty Hafkamp van ge- een geslaagd burgemeestersontbijt.’
meente Bergen onderstreept hiermee, Foto (aangeleverd) - Ontbijten
net als zo’n 275 collega-burgemees- met de burgemeester voor het
ters in het hele land, het belang van goede doel

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

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

Sint Maarten nog niet vergeten
(van de redactie/JdW)
Soms lijkt het erop dat Sint Maarten
wat in de vergetelheid raakt. De oeroude traditie om met een lampion
langs de deuren te gaan en al zingend
snoep op te halen, is echter nog niet
helemaal vergeten. Deze kinderen nemen de gelegenheid te baat om hun
voorraad zoetigheid wat aan te vullen.
De lampions goed ingepakt tegen de
regen…
Foto (Sjef Kenniphaas) - Sint
Maarten nog niet vergeten…

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl

De laatste week van onze couponactie
breekt alweer bijna aan en omdat er per
abuis vorige week een verkeerde bon is
geplaatst, krijgt u deze week 15% korting.
Dus kom langs en profiteer.
Voorstraat 103, Egmond aan Zee,
of kijk eerst eens op onze website:
www.koffiebartasty.nl

Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Rommelmarkt bij Torenduin
Op zondag 18 november van 10.00
tot 17.00 uur wordt voor de bewoners van Egmond aan Zee een rommelmarkt georganiseerd in de zaal
van Torenduin aan de Zeeweg. Voor

de eerste 75 bezoekers ligt er een
goodiebag klaar met een aantal kortingsnonnen van de plaatselijke winkeliers. Wie het eerst komt…..

Goed, beter, Bes: winkel open
(van de redactie/JdW)

En de winkel was weer open alsof er
niets gebeurd was. Alleen de bloemen
die waren gegeven ter gelegenheid
van de heropening van de winkel van
de familie Bes herinnerden eraan dat
er toch wel iets meer aan de hand is
geweest. De klanten konden meteen
de gang naar de winkel weer vinden.
Op naar een mooie toekomst.

U kunt deze bon ook
gebruiken bij de
bestelling van die
heerlijke handgespoten
chocoladeletters. Zie de
advertentie elders in
deze krant.

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

AUTORIJSCHOOL

KARE LS

86% kans dat
je slaagt! bron: CBR

Tegen inlevering
van deze
Coupon
15%
Korting
op het gehele
winkelassortiment
Geldig van 16-11-2018 t/m 22-11-2018

Foto (redactie)
Winkel van familie Bes weer
geopend.

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

SCHILDERSBEDRIJF

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

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

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

DORPSGENOTEN
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LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

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

SCHILDERS- EN
GLASZETBEDRIJF

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

EGMOND

Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud

Anna van Burenlaan 82
1934 GV Egmond aan den Hoef
Telefoon: 072 - 506 54 27
vanwonderen@quicknet.nl
www.schildersbedrijfegmond.nl
Mobiel: H.M.H. van Wonderen 06-51 22 39 77

PEDICURE | MANICURE
Margreth Kool
Gediplomeerd
pedicure | manicure

CHOCOLADELETTERS WIT, MELK EN PUUR ZIJN BIJ
ONS ECHT NIET DUUR.
Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

DEZE LUXE, HANDGESPOTEN LETTERS IN EEN DOOS
ZIJN ALS CADEAU EEN SCHOT IN DE ROOS.

WINTER

Hilde Belleman in ‘t Loo
Wie binnenloopt in de gezellige koffie- en lunchroom bij de Hema in
Heiloo zal daar tot eind januari werk van de Egmondse kunstenares
Hilde Belleman kunnen bewonderen.
De schilderijen met als hoofdthema
het Toscaanse landschap spreken tot
de verbeelding. Een klein uitstapje
wordt gemaakt naar het strand van
Egmond, waar Hilde op zomerse
dagen met aquarel vele onwetende
modellen op papier vastlegt. Ze werkt
met sprekende, vrolijke tinten. De
werken zijn figuratief en behoeven
eigenlijk geen uitleg.
Foto (aangeleverd)
Werk van Hilde Belleman

Bijeenkomst over eenzaamheid:
EenSaam
Op dinsdagmiddag 20 november van 15.00 tot 16.30 uur organiseert
het Sociaal Team Egmond de bijeenkomst EenSaam in Post aan Zee
(Egmond aan Zee).
Wilt u meer weten over eenzaamheid de bijeenkomst wordt gesproken door
en/of wilt u iemand uit uw omgeving Sylvia Groenewegen van het Steuneen helpende hand bij eenzaam- punt Eenzaamheid van de Stichting
heid bieden, dan bent u van harte Welzijn Bergen in samenwerking met
welkom. U hoeft zich hiervoor niet het Sociaal Team Egmond. Wilt u
aan te melden. Het is onze grootste graag komen, maar heeft u geen verangst: verlaten worden. Niet gezien of voer? Dan halen wij u gratis op met
gehoord worden of alleen zijn maakt een bestaand of een nieuw vervoersons onrustig en ongemakkelijk. Ster- middel: de Maxmobiel. Bel hiervoor
ker nog, als we ons eenzaam voelen 072-5822310, geef u naam en adres
gaat ons lichaam op scherp staan. door en u wordt bij de voordeur opgeVerschillende onderzoeken laten zien haald en weer thuisgebracht. En wilt
dat dat pijnlijke gevoel van eenzaam- u een keer een proefrit maken met de
heid eigenlijk een heel slim signaal Maxmobiel? Dan kan dat ook tijdens
is van ons lichaam. Dat signaal geeft de bijeenkomst. Voor meer informatie
namelijk aan, dat er iets moet gebeu- kunt u bellen naar 06 46954352 of
ren. Dat je in actie moet komen. Op het Sociaal Team via (072) 888 00 00.

Bridgeclub Egmond aan Zee

IN ONZE WINKEL WORDEN ZE TENTOONGESTELD
Uitslag 8 november 2018: 1.Bert Eeltink en Cees Imming 50,00 5.Piet
Voor: - Verwerking bedrijfsWANNEER U UW LETTERS UITERLIJK 18 NOVEMBER
administraties en samenstelling jaarMaureau en Luuk Mossel 56,25 2.Tru- en Ditte Greeuw 44,79 6.Mar Imming
BESTELT STAAN ZE VÓÓR PAKJESAVOND VOOR U
rekeningen - belastingaangiften
die en Ed Honders 54,17 3.Thea Ro- en Gré Eeltink 43,75.
KLAAR IN DE VOORSTRAAT IN ONZE WINKEL
- adviezen op fiscaal en
sendaal en Riet Baltus 51,04 4.Bertus
bedrijfseconomisch terrein
ALDAAR.
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Naast de heerlijke
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
chocoladeletters, hebben wij nog veel
meer cadeau ideeën voor Sint of Kerst.
EXPOSITIES
Kom dus snel eens langs en vergeet niet
Expositie: Frans Peeters, Dorpshuis Hanswijk, t/m feb 2019
Expositie: van o.m. Rob Sleutelberg, De Kapberg, 28 sept t/m 4 nov
de bon elders in de Dorpsgenoten mee
Expositie: Hilde Belleman, restaurant Hema (’t Loo, Heiloo), tot eind januari
bij Schoonheidssalon Majoor
bijNieuw
Schoonheidssalon
Nieuw bij Schoonheidssalon MajoorMajoor
te nemen. Daarmee krijgt u tot en metNieuw
Nieuw bij
bij Schoonheidssalon
Schoonheidssalon Majoor
Nieuw
Majoor
Expositie: Terug naar de Kust, in het oude Postkantoor, Egmond/Zee
de Facelift massage
de Facelift massage
22 november a.s. 15% korting op het
Kijk
voor
informatie en prijzen op de site
Expositie: laatste expositie 2018 in Kapberg, tot 9 december.
Facelift
deKijk
Facelift
massage
de
massage
de Facelift
voor informatiemassage
en prijzen op de site
gehele winkelassortiment.
Kijk voor
voor informatie
informatie en prijzen
Kijk
prijzen op
op de
de site
site
Kijk voor informatie en prijzen op de site
NOVEMBER
Graag tot ziens in onze winkel aan de
Weg
naar
de
Bleek
1,
1934
PG
Egmond
a/d
Hoef
Weg naar de Bleek
PG Egmond a/d Hoef
Di 13 open Dag Jozef Kindcentrum, E/Hoef, 8.30u-12u en 19u-20.30u.
Tel: 06-38583362
Tel:
Weg naar de Bleek
1,06-38583362
1934 PG Egmond a/d Hoef
Voorstraat 103 te Egmond aan Zee
Woe 14, info over troostreizen voor nabestaanden, Charon, E/Hoef, 19u
www.schoonheidssalonmajoor.nl
www.schoonheidssalonmajoor.nl
Tel: 06-38583362
Woe 14 KralenaanZee, PostaanZee, 19.30u
www.schoonheidssalonmajoor.nl
Woe 14 Kienen, De Schulp, E/Binnen, 14u
Do 15 eettafel, De Schulp, E/Binnen, 12.30u
Do 15 Huiskamerproject, de Schulp, E/Binnen, 14u
Do 15 wandelen met PostaanZee, E/Zee, 13.30 uur
Vrij 16 Wandelen met PostaanZee, E/Zee, 13.30 uur
Ook voor ramen en kozijnen
Vrij Gezond Natuur Wandelen, De Schulp, E/Binnen, 10u
Za 17 Proef Egmond. E/Zee
Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure Za 17, intocht sinterklaas Egmond aan Zee, de werf, 14u.
acne, psoriasis, rosasea en eczeem
Zo 18 Stiltewandeling, Nachtegalenpad, E/Hoef, 7.30u
diabetische en reumatische voet
Zo 18 Rommelmarkt, Torenduin, E/Zee, 10u
Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30 uur
Ma 19 KralenaanZee, PostaanZee, 10u
Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef
Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57
Woe 28 KralenaanZee, PostaanZee, 19.30u
mail2zensitive@gmail.com
Vrij 30 Stiltewandeling, Abdij Egmond, 13.30u

Egmondse almanak

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

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

Kom langs

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

en geniet!
www.blosse.nl

één in opvang en onderwijs!
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KERKDIENSTEN NOVEMBER
Woe 14 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 09.00u
Za 17 Kerkdienst MM Alacoque, E/Hoef, 19u
Za 17 Gebedsdienst OK St Agnes, met Seasingers, E/Zee, 18u
Zo 18 Zo 28 Kerkdienst prot kerk E/Zee, 10u
Zo 18 Kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 09.30u
Zo 18 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Zo 18 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 10u

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

DORPSGENOTEN

p/st € 1,25 5 voor € 5,100% zonder graat
• Ouderwets gerookte MAKREEL FILETS
met pepertjes
p/st € 1,50 5 voor € 5,-

4

•

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

29 MAART 2017 - NUMMER 627

Hollandse PEL

mooie grote
GRIEPGOLF

GARNALEN

kilo € 9,50

500 gr € 5,-

RODE POON
OFVerse
ie)
roo
ie
oo
(m
kilo € 3,4 kilo € 10,INBRAAKOuderwets
gerookte PALING
GOLF?
IT)
van 500 gr € 25,OP KWALITE

•

Nu ook
Pedicure

(T
Voorstraat 92 – Egmond aan ZeeKilo 12.50
06-12955593
alleen
Kilo  10.00
www.schoonheidssalondessa.nl

✄

Voorjaar in Egmond

Warm gebakken SCHOL FILETS

•

tegen inlevering van deze bon
Voor
hetR eerste
500 gr € 16,VET EN LEKKER
BOTE

✄

©2018 SdH

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!

Oude
500 gram 3,95
hebbenLUXE
wij geenKAAS
oplossing…
De Woerdense Kaasboer



Bij u op de markt



Lamoraal van Egmont heeft afgelopen zaterdag 10 november groots
uitgepakt met het Fysio Ronde Music Gala. In de sfeervolle Zuiderduinzaal heeft het publiek genoten van een verrassend en afwisselend programma van klassiek tot hedendaagse popmuziek.
Het was een optreden van het orkest, orkest, de zaal overweldigd met haar   
maar ook vocale solisten Marco Smidt krachtige stem en liet het publiek volen Diana Hof, met achtergrondkoor, op mee swingen en maakte daarmee
en instrumentale solisten o.a. Okke de avond compleet. Het Music Gala
van Lamoraal Voorjaar
van Egmont
was een
Wittebrood (bugel), Kate Horstman
Foto (aangeleverd):
in Egmond
(viool) en Koen Alvarez (gitaar) heb- spektakel.
ben
nummers
uitgevoerd Foto
Nadatprachtige
enkele jaren
terug Egmond-Binnen
in de(aangeleverd)
narcissen is gezet,- Okke
was nuWitook
Wilt u een feestje organiseren
Schoonheidssalon
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen
tebrood
op deop bugel
soleert
en
het publiek
geraakt.
Speciale
gast
Egmond
a/d Hoef
versierd
met vele
narcissen
en krokussen
de Herenweg
Linda
IJssennagger-Zentveld
met vrienden
uitgebreid
SPECULAAS
met amandelspijs
2 ofvoor
€ 5,-dineren met
tijdens
hetzelfGala
hetdenummer
Jennie
Lena,Infinaliste
van The isVoice
en Zeeweg.
Egmond-Binnen
nu vooral
hetGEVULDE
dorp
weer
aan
beurt
familie?
U kunt bij ons terecht.
‘Sorry’
Kyteman.
of
Holland,Hetheeft,
begeleidt
door het
geweest.
is prachtig
geworden
met dank
aan
onze
ondernemersvereniLevervan
de advertentie
in en ontvang de 3e plak gratis!!!
Zent Schoonheidssalon
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
Mosselaan 61
Geopend van
donderdag t/m zondag
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
1934 RA Egmond aan den Hoef
vanaf 11.00 uur

ZENT

Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
Met
diverse58,33
sinterklaasintochten
in de Egmonden
in het
houd je
DittedeGreeuw
3.Mar en Nico Imming
54,17 4.Petra
en verschiet
Bert Maureau
je44,76
hart 5.Cees
alweer Imming
vast. Waar
landelijk
inmiddels
een kortgeding
gaatRosendaal
dienen om
en Theo
vGulik
41,67 6.Bep
Dekker en Thea
de
intocht maar helemaal te laten verdwijnen omdat het racistisch zou zijn,
40,63
zitten de kinderen gewoon vol spanning te wachten tot het weer 5 december
is en ze hun cadeautjes krijgen. Schijnt niet goed te zijn. Wat is er mis met dat
sprookje? Zullen we kerst ook maar afschaffen dan? De kerstman is een (nog)
WEEKEND
1 EN 2van
APRIL
2017 obesitas. Vast een verkeerd voorbeeld, gezien de
levend
voorbeeld
morbide
H. Margaretha
Maria Alacoque
Egmond
aanbewegen
den Hoef:
Zaterdag
hysterie
rondom gezond
leven, goed– eten
en veel
vandaag
de dag.
19.00 uur Eucharistieviering
met pastor van
Nicozogenaamde
Mantje m.m.v.‘kleine
Hoeverture.
Bovendien
maakt die gebruik/misbruik
mensen’ die
Onzemoeten
Lieve helpen
Vrouwalle
Onbevlekt
– te
Egmond
aan
Zee: Zonhem
cadeautjesOntvangenis
in te pakken en
bezorgen.
Oudjaar
vieren
dag 10.00
uuruit
W&C-viering
o.l.v.
parochianen
m.m.v.
St Pasen
Caecilia
loopt
meestal
op één grote
milieuramp,
kappen
dus.
stoppen we ook
H. Adelbertus–
Binnen:
mee:
misbruik vanEgmond
dieren. Verder
nog Zondag
iets…? 10.00 uur Eucharistieviering met
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

Kerkdiensten

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 Flierefluiters 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

06 10 82 64 29
Donderdagavond
www.zentschoonheidssalon.nl
Gesudderde Parelhoen € 18,50
zentschoonheidssalon@gmail.com

www.het-woud.nl • 072-5061471

Bij aankoop van de 1e kilo kaas

een GRATIS CULINAIRE VERRASSING

DORPSGENOTEN
Bakkerij
‘tEEN
Stoepje
ZOEKT
elke donderdag op uw weekmarkt
GEVULDE SPECULAAS
SERIEUZE
met amandelspijs
2 voor € 5,-

BEZORGER
GROENTE & FRUIT

Lever de advertentie in en ontvang de 3e plak GRATIS!!!

Voor uw gehele administratie

voor DAVIDSON
een wijk in
JAAP

Administratiekantoor

WINTER

D B

uBBeL
LaNk
Voor:
- Verwerking
bedrijfsoeT en samenstelling
eTer
administraties
jaaroor - belastingaangiften
roNwaTer
rekeningen
- adviezen
op wasVerzorgiNg
fiscaal en
Voor uw
VoLLedige
www.duBBeLBLaNk.NL
bedrijfseconomisch terrein

WASSERIJ
Kerklaan
11, 1935 EV Egmond-Binnen
DUBBELBLANK

Tel. 072-506
90 89
06-124
Lijtweg
56• •Mobiel:
Bergen
NH 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
Telefoon 072-5812331

elke donderdag op de markt
in EgmondZEE
aan Zee
EGMOND
AAN
Hollandse Elstar APPELS
3 pond € 2.50

Zoete clementie
MANDARIJNEN (zonder pit) of
3 pond € 2.50
072-5061201
Vers gesneden BOERENKOOL van boer Piet 2 voor € 2.50
ZUURKOOLinfo@belleman.nl
uit het vat
2 pond 0.99
Actie geldig bij inleveren bon

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

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

JOOOI
Bridgeclub
Egmond
aan de
Zee
wekelijkse column
van KD
Bocht

Voor het tweede
NOORD
HOLLANDSE extra pittige 500 gram 3,95
wel!
BOEREN GEZOND 100% Lactosevrij 500 gram 4,95
Noord Hollandse ROMIG BELEGEN 500 gram 2,95

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

wasserij
dubbelblank

€

9,-

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Bel me Teen!
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

✄

          
      

      


    

✄

Spectaculair Lamoraal

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG
Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Tevens
doen wij,
Tijdverdrijfslaan
1 aircoservice, schadereparaties
Herenweg
162
inen
verkoop of zoekopdrachten.
Egmond a/d Hoef
Egmond a/d Hoef

06 20 100 550

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

KINDEROPVANG
DEPOPPENKAST
POPPENKAST
KINDEROPVANG DE
Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
Opvang
voor kinderen van 0-13 jaar.
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

Dagopvang

z

Opvang
voor kinderen
van 0-13 jaar.
z
Buitenschoolse
opvang
•

P

Dagopvang

Tieneropvang
Buitenschoolse met
opvanghuiswerk begeleiding
P
TEL.
Peuterspeelzaal
Opvang
per uur
•
Natuurbeleving
072-507
0200
z
en incidentele
opvang
mogelijk
• Flexibel
Ruime openingsti
jden
•
Geen wachtlijsten
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
•
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
Geen
wachtlijsten
WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL
De Poppenkast
z
•

•
z

KINDEROPVANG

www.kinderopvangdepoppenkast.nl
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GEVRAAGD:

KINDEROPVANG

