
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

12  wo   2:50   6:55  14:56  19:05   
13  do   2:55   7:36  15:20  19:49   
14  vr   3:35   8:09  16:00  20:35   
15  za   4:25   9:05  16:56  21:46  EK
16  zo   5:26   9:55  17:45  22:46   
17  ma   6:26  11:05  18:44  23:50   
18  di   7:40  12:16  20:06     
19  wo   0:44   8:55  13:09  20:55   

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

Gekibbel college en BBB gaat verder:
geen sprake van ambtsmisdrijf
(van de redactie/JdW) In de ‘strijd’ tussen het college van B&W en fractievoorzitter Koos Bruin van Behoorlijk 
bestuur Bergen gaat onverdroten voort. In een reactie op voortdurende uitspraken van fractievoorzitter 
Koos Bruin in de media laat het college nogmaals weten dat er geen enkel vermoeden is van niet integer 
handelen van medewerkers van de BUCH in de lijn van de zaak EvH. Daarom is er geen enkele verplichting 
om aangifte te doen. 

Foto (Annelies Anema) De Ber-
gense wethouders in gelukkiger 
tijden. Inmiddels is Michiel van 
den Busken (2e van links, wet-
houder namens BBB) opgestapt 
en wordt het college door BBB 
ervan beschuldigd een ambts-

misdrijf te hebben gepleegd.

Hoe zat het ook alweer: naar aanlei-
ding van de zaak EvH zou – althans 
volgens BBB - sprake zijn van meer-
dere ambtenaren die in strijd met hun 
eed van integriteit zouden hebben 
gehandeld. Behoorlijk Bestuur Bergen 
beschuldigt het college van B&W dat 
te hebben geweten maar daarover te 
hebben gezwegen waar ze melding 
had moeten maken van mogelijk der-
gelijk onrechtmatig (niet integer) han-
delen van de BUCH-ambtenaren. Dat 
zwijgen op zich is volgens BBB een 
ambtsmisdrijf, de eis was dat het col-
lege per direct zou opstappen en daar-
van maakte Bruin geen geheim in de 
media. Het college reageert nu. 
‘De uitspraken van de fractievoorzitter 
over het plegen van een ambtsmisdrijf 
zijn ongefundeerd en berusten op een 
verkeerde interpretatie van de wet (ar-
tikel 162 wetboek van Strafvordering)’, 
aldus het college in een persverklaring. 

De wet is volgens het college duidelijk: 
de plicht tot aangifte geldt alleen in-
dien de aangifteplichtige weet dat het 
feit zich heeft voortgedaan en in de 
redelijke veronderstelling verkeert dat 
dit feit kan worden gekwalificeerd als 
een (ambts)misdrijf. ‘De norm die frac-
tievoorzitter Bruin hanteert, namelijk 
kennis hebben van een vermoeden, 
komt niet in de buurt van de norm die 
de wet voorschrijft. Wij verzoeken de 
fractievoorzitter dan ook zijn uitspra-
ken in te trekken. De fractie van BBB 
beschadigt met zijn uitspraken geheel 
ten onrechte de medewerkers van 
Werkorganisatie de BUCH.’ De melding 

die de fractievoorzitter van BBB bij de 
Rijksrecherche heeft gedaan, is daar 
nog steeds in onderzoek. Aan dat on-
derzoek wordt volgens het college alle 
medewerking verleend. Intussen gaat 
het gekibbel verder en komt er maar 
niets van de grond. Projecten staan stil, 
de politiek rolt over elkaar heen en er 
is bepaald geen breed gedragen be-
stuursprogramma van de grond of een 
nieuwe democratisering op gang ge-
komen. Sterker nog, inmiddels zijn we 
bijna een jaar verder en is er helemaal 
geen sprake van een programma of iets 
dat ook maar in de verte lijkt op een 
constructieve samenwerking…

Verder in dorpsgenoten
- Zuiderduin hele weekend in teken van Darts Masters
- Midwinterloop als opmaat naar Halve van Egmond
- Aanmelden voor pubquiz in JOEB
- Veel activiteiten rondom kerstdagen

Eregasten op dartstoernooi
(tekst Cor Mooij) Oud AZ-trainer Martin Haar die zijn Gouden 
Schoen voor deze gelegenheid had meegebracht, was samen met 
Ester Schouten, Olympisch bokskampioen, eregast bij het darts-
toernooi op zaterdagmiddag. Ook zij waagden het om nog even 
een pijltje te gooien, maar als je dit nog nooit hebt gedaan dan 
valt het nog niet zo mee om een aantrekkelijk resultaat te gooien. 
Schouten en Haar vermaakten zich echter prima. Martin Haar was 
de eerste profvoetballer die de Gouden Schoen won in 1982. Haar 
is inmiddels 67 jaar oud.

Foto (Cor Mooij)  Martin Haar en Esther Schouten als 
eregasten op het darttoernooi in Hotel Zuiderduin

 - voor al uw kerstplezier, ook zondag's open -

Centrale inkoop
“de Westrand”

Lamoraalweg 65 - Egmond a/d Hoef
Tel: 06-10661963

Kerstbomen
vanaf € 15,00
gratis thuisbezorgd

Gratis voorgesprek op afspraak. Meer informatie: 
Tel. 06 21 51 61 30 (24/7) - www.Charonuitvaartbegeleiding.nl  

Steeds meer 
            lokaal & groen.

Wij helpen u graag    

R
on

al
d 

Ko
st

er
 

 U
itv

aa
rt

ve
rz

or
ge

r 
si

nd
s 

19
92

 

072 5825521 

DEVOTIO 
Toewijding in uitvaartverzorging 

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

VHS video naar
DVD 17,50 euro

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

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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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

Zuiderduin in teken van Darts Masters: 
druk bezet, Durrant winnaar

Foto’s (Cor Mooij) Volle bak in Zuiderduin

(tekst Cor Mooij) Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee stond het af-
gelopen weekend in het teken van het Finder Darts World Master 
toernooi dat voor de zeventiende keer werd gehouden en live was te 
volgen op RTV Noord-Holland. Een geweldige promotie voor Egmond 
aan Zee om drie dagen een toernooi live te kunnen volgen. Volgend 
jaar zal de naam Finder overigens niet meer te zien zijn als hoofd-
sponsor van één van de grootste Master Darts toernooien in Neder-
land. Na vier jaar stopt de naamgever als sponsor van het toernooi 
dat eerder bekend was als het Zuiderduin-toernooi. 
Een sterk deelnemersveld stond onder 
leiding van het team van Richard Ash-
down. De eerste avond opende Wesley 
Harms uit Heerhugowaard zeer sterk 
met een klinkende 5-1 overwinning 
op de Welshman Dean Reynolds. Za-
terdagavond werd Harms ternauwer-

nood met 4 tegen 5 verslagen door 
de latere finalist Richard Veenstra. In 
de laatste leg miste Harms 9 pijlen om 
de overwinning naar zich toe te halen, 
waarna Veenstra toesloeg en zich uit-
eindelijk plaatste voor de finalerondes 
op zondag. 

Finalist Richard Veenstra Wereldkampioene Deta Hedman
in opperste concentratie haalde de finale niet

Bij de dames ging Wereldkampioen 
Deta Hedman zaterdagavond onder-
uit tegen Fallon Sherrock met 3-4 
waardoor Sherrock ook op zondag 
de finaleronde speelde. De halve 
finale tussen de gedoodverfde win-
naar en als eerste geplaatste Jim 
Williams uit Wales ging toch naar 
Richard Veenstra uit Nederland. Hij 
versloeg  Williams met 3-1 met een 
indrukwekkende finish van 121; een 
prachtige prestatie van deze outsider 
uit Friesland. In de finale speelde hij 
tegen Glenn Durrant. Deze ‘best of 
9’wedstrijd werd een hele spannende 
strijd waarbij Veenstra in de eerste set 
de ene na de andere 180’er gooide. 

De tweede set ging moeizaam maar 
won hij nog wel. In de derde set wist 
Durrant de set om te buigen in winst 
en perste er zelfs een 141 finish uit. 
De pauze ging uiteindelijk in met een 
3-1 voorsprong voor de Nederlander. 
Durrant kwam echter ijzersterk terug 
en boog zijn achterstand om naar 
een voorsprong met zelfs de hoogste 
haalbare finish van 170! Durrant werd 
daarmee voor de derde keer winnaar 
van de Finder Darts Master 2018. Bij 
de dames was het Lisa Ashton die 
Fallon Sherrock met 2-1 versloeg en 
daarmee de dartskampioene van de 
vrouwen in het Zuiderduin werd.

INGEZONDEN
Oude mensen en Connexxion
Elisabeth Post (VVD) is Gedeputeerde 
van de Provinciale Staten van Noord-
Holland, onder andere belast met het 
openbaar vervoer. Lijn 165 van Alk-
maar naar Egmond aan Zee valt dus 
onder haar toezicht en zij is blijkbaar 
niet van plan om de inkrimping van 
die buslijn sinds juli 2018 ongedaan 
te maken. Nu dacht ik dat openbaar 
vervoer in ons land een taak van de 
overheid was, maar dat blijkt al jaren 
niet zo te zijn. Het gaat Connexxion 
om de rentabiliteit. Mensen, ook als 

ze slecht ter been zijn, moeten maar 
naar een nog overgebleven halte lo-
pen. Wat kan het Post schelen? Dat 
zij, als volksvertegenwoordiger, niet 
geeft om oude mensen, daar wen ik 
niet aan. Een beroep op onze burge-
meester Hafkamp doe ik hierbij om 
de oude route van bus 165 te doen 
herstellen. De provincie heeft niets 
beslist. Wellicht weet zij de gedepu-
teerde tot een betere aanpak te be-
wegen. Zij is toch onze burgermoeder. 
C.H. Wiedijk (1935), Egmond aan Zee

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 3 december 2018: 1. Bertus en Kees, 65,50%; 2. Nammen en Thea, 
56,00%; 3. Gré en Anneke, 52,00%; 4. Riet en Riet, 47,00%; 5. Fam. Te Bück, 
40,00%; 6. Mar en Hendrine, 39,50%.

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
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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

Het is voorbij.
Stil liggen de handen, die zo hard werkten.

Stil is de mond, die zo graag praatte.
Gesloten de ogen, die zo veel zagen.

Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder en oma

Jansje Dekker-Heilig
weduwe van Johan Frederik Dekker

Egmond aan Zee                 Egmond aan Zee
* 29 november 1931            † 8 december 2018

 Bert Dekker
 Tessa
 Sonja

 Joke Dekker
 Spike 
 Kiki 

 Ruud Dekker
 Patrick
 Christopher

 Margriet en Paul Heesen
 Pascalle
 Maurice

Jansje is thuis in haar vertrouwde omgeving
van de Prins Hendrik Stichting.

De avondwake is op donderdag 13 december 2018
om 19.00 uur in de Oud-Katholieke Parochie van Ste. Agnes, 

Voorstraat 112 te Egmond aan Zee.
Na de avondwake is er gelegenheid tot condoleren.

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 14 december 2018 
om 13.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna we onze
moeder zullen begeleiden naar Schagerkogge, waar het

afscheid zal plaatsvinden in besloten kring.

Gelieve geen bloemen, uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Correspondentie-adres: Bert Dekker, De Logger 23, 1931 DD Egmond aan Zee

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

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

SCHILDERS- EN
GLASZETBEDRIJF

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

Woonruimte
te huur gezocht 

voor 1 persoon.

In Egmond aan Zee 
voor 1 á 2 jaar.

Tel: 06 10271201

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 
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Wat now!
“Mââd, wil je wel gelove dat ‘k iet weet 
weer of we ’t over zalle ewwe.”
”Neen? Den zel ik je op weg ‘ellepe. Pin-
te zat zaauw’k zegge. We beginne mit 
de viering in de aauwt katholieke kerrek. 
Now jai weer!” ”Das een goeie. Wat een 
vollek. Stampvol en ‘k von ’t kostelek. 
Van alles wat en wai ewwe netierek lek-
ker mêê ‘ ezonge.” “Deer benne wai ’t 
dis over êêns. Pint 2. Je suprise.”
“Skai oit, ik ‘ ad een plannetje om mit 
die van main saeme te werreke. Maer as 
ik mit een plannetje komt, krag ik am-
maer dwars beskââd van ‘m. Den ‘ iet, 
maer ik bin d’r klaer mêê.”
“Mooi, den gane we nee pint 3. Zwarte 
Piet.” ”Gaet eweg, deer wil ‘k ’t gien 
meer over ewwe. De loi die deer wat op 
te zegge ewwe , motte zai wêête. Voor 
main is ’t gewôôn  een kindersprôôkie 
en deer is’t mêê ‘ezegd.” “Jai je zin. Den 
gane we nee pint 4.  ‘Ard lope in de don-
kert.” “Skai oit. Verskrikkelek vin ik ‘t, de 
loi dirreve iet meer allieneg ard te lope 
want ze kenne in iene an ‘ere`en wor-
ren en den ook nag mit een mes ‘estoke. 
Weer mot dat allegaer ‘êên ?”
“Gelaik eb jai, ’t most iet magge, maer 
’t gebeert en dat maidje legt in ’t zie-
kenhuis , die is é spêêld. Den gane we 
nee de gemeente Bergen. Das main leste 
pint.”

“Eer mense, ik ‘eb nooit é wêête dat 
‘ier zokke lelijke loi an ‘t rotzooie benne. 
De krante staen d’r vol van. Alle weke 
gebêert d’r wat en d’r komt gien end 
an. Ze kenne iet mit mekaar opskiete 
en deer voor ewwe ze weeran een aar 
persoon an’e trokke die ze dat mot lere. 
Maar d’r benne een paer die deer gien 
taid voor ewwe! Ze benne te drik, now 
vraeg ik je. En die vent die klokkeloier é 
speeld ad die kon mit de birregemeester 
een afskaid dinertje kragge. Now vraeg 
ik je wat of ai e’deen eb! Wat een zee-
zieke loi en maer mit de miljoene smaite. 
En ja, d’r is een zooi gehaimzinnegaad 
deer stane de krante mee vol. Ze spreke 
mekaer allegaar têêge. D’r is weeran 
een aar plan voor de kern van Bergen 
en de voebalvelde. Zai denke zeker datte 
de derpers mal benne! Weer mot dat  
‘êên.? D’r komt gien end an. Wie ad zoks 
now kennen denke! Eer semme laezere. 
De ien mag een koe stêêle en de aer 
mag iet ôôver’t ‘ek kaike. Die van main 
is altaid êêve ‘ardlastig, maer now eb ai 
grôôt gelaik, ôôk al eb ai  somstaaie een 
grôôte ‘akmongd. Benne dat je pinte?”
”Now ’t aauwt d’r wat an ‘oor om sae-
me een stikkie te maeke.”
” Now, we gaen  ‘aalig ‘ aauwe want ’t 
werrek zit ‘r op voor vandaeg. Geeft me 
maer een koppie.”

 

S.V. Prins Hendrik
Deze week zaten we gezamenlijk aan 
het banket om in de kerstsfeer te ko-
men. Carlo schoot, om te bewijzen dat 
hij een waardig clubkampioen is, volle 
bak. Arie en Cor laten puntjes liggen, 
Dirk raapt ze op en zoals gebruikelijk 
was het weer heel gezellig. Uitslagen 
maandag 3 december, E-klasse: Carlo 

Zwaan 100; Dirk Roele 99; Arie Wijker 
96; Cor Wijker 96; A-klasse: Richard 
van Ham 99; Jos v.d.Outenaar 99; 
Gerrit Gravemaker 95; B-klasse: Mie-
ke v.d.Outenaar 89; Leo Bakker 83; 
Pistool: Dirk Roele 49; Carlo Zwaan 
49; Arie Wijker 46.

Aanmelden voor pubquiz in JOEB
Op 15 december zal de derde editie 
plaatsvinden van de pubquiz. Vragen 
over van alles en nog wat! Deze editie 
is de pubquiz niet in elkaar gezet door 
JOEB vrijwilligers maar zal deze onder 
leiding staan van John Besteman. John 
is de koning van pub- en popquizzen 

en we zijn erg blij dat hij erbij is! Meld 
je aan met een team van max. 4 perso-
nen. Kosten €10,- per team. Aanmel-
den kan middels een privé bericht op 
de JOEB Facebook pagina. Het belooft 
weer een mooie en gezellige avond te 
worden! Aanvang 20:00 uur.

Klaverjassen bij Zeevogels
Kom ook op vrijdag 14 december om 
19.30 uur KLAVERJASSEN bij Zeevo-
gels. Geef je (als koppel) op bij Arie 
Heddes 06 – 13 54 65 86 of bij Rob 

van Dam 06 – 22 71 83 64 of per mail 
rjw.van.dam@gmail.com  De kantine 
is vanaf 19.00 uur open.

Nieuws van het Jozef kindcentrum
De Jozefschool maakt op dit mo-
ment een sterke groei door. Over 
een paar weken starten wij onze 3e 
kleutergroep. Maar niet alleen het 
kinderaantal stijgt, ook het aantal 
voorzieningen blijft groeien, voor 
ALLE dorpsbewoners in Egmond aan 
den Hoef met kinderen. Na goed 
overleg met gemeente BUCH start 
op dinsdag 11 december het inloop-
opvoedspreekuur op de Jozefschool. 
Dit inloopspreekuur is van 8.15 uur 
tot 9.00 uur en Djoeke Steensma, 
jeugdconsulent van het Sociaal Team 

Egmond, is aanwezig. Om vragen over 
opvoeding te bespreken is Djoeke bij 
ons op school om ouders aan te horen 
en mee te denken in oplossingen. Het 
inloopspreekuur is gratis en Djoeke 
ontvangt u graag. Na de jaarwisseling 
komt er ook een logopedist bij ons op 
school werken, die al uw vragen kan 
beantwoorden en uiteraard ook direct 
praktisch aan de slag gaat. Meer hier-
over na 01-01-2019. Dinsdag 11 de-
cember ben u van harte welkom met 
uw opvoedvragen op onze school. 
Ook de thee / koffie staat voor u klaar.

JOOOI
Zou er nou niet eens iemand opstaan om een klap op tafel te geven bij de Ber-
gense politiek? Als je als raadslid daar zit zou je toch ook voor jezelf eens de 
vraag moeten stellen: voor wie zit ik hier eigenlijk? Wat heeft het voor zin om 
verkiezingen te houden als er vervolgens niets  meer gebeurt, anders dan alles 
wat een ander zegt afbranden. Lijkt me voor kerst een mooie gedachte om je 
voor te bereiden op het komende jaar: streep eronder, rug rechten, elkaar met 
rust laten en opnieuw beginnen. En dan aanpakken!

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

wekelijkse column van KD de Bocht

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

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  

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

notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

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

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! 

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

 

 
 

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis
Uw wensen staan altijd centraal

Voor Thuiszorg(ZVW), Persoonsgebonden 
Budget(PGB) en Particuliere Thuiszorg

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

Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706

info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen

Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772

E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl

Tekenbureau
      Nieuwbouw
            Verbouw
                  Renovatie
                        Onderhoud
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Egmondia komt te kort tegen S.V.A.
Afgezien van de eerste 20 minuten van de wedstrijd heeft Egmondia 
in de wedstrijd tegen S.V.A. uit Assendelft geen moment aanspraak 
mogen maken op een overwinning. Zelfs bij een gelijkspel had de 
thuisclub te kort gekregen. S.V.A trok aan het langste eind met 2-0. 
Dat het spel van de Egmonders dit keer 
minder was dan wat de mannen de 
laatste weken hebben laten zien, kan 
te maken hebben gehad met de weers-
omstandigheden, maar misschien nog 
meer met het kunstgrasveld. Dit werkt 
natuurlijk in het voordeel van de 
thuisclub, die gewend is om op deze 
ondergrond te spelen. Maar het zou 
te kort door de bocht zijn om alleen 
hier de nederlaag van Egmondia aan 
te wijten. S.V.A. heeft een paar tech-
nisch zeer goede en snelle spelers in 
haar team. Hieraan hadden vooral de 
Egmondse backs hun handen meer 
dan vol. In de eerste 20 minuten wa-
ren er twee mogelijkheden voor de 
blauwwitten om aan de leiding te ko-
men. Na een goede aanval werd een 
prima inzet van Rick Blok gekeerd door 
de doelman van S.V.A. Later leek deze 
zelfde keeper zich bijna te verkijken op 
een hard schot van Jip van der Himst, 
maar met zijn voeten voorkwam hij de 
openingstreffer. Deze leek kort daarna 
aan de andere kant te vallen. Een ver 
afstandsschot, gedragen door de wind 
leek de iets te ver voor zijn doel staan-
de Roy Broertjes te verassen. Met een 
uiterste krachtsinspanning kon hij ech-
ter een treffer voorkomen. Zo werd de 
rust bereikt met 0-0 en zou Egmondia 
in de tweede helft het windvoordeel 

hebben. S.V.A. zette echter meteen 
druk op het Egmondia-doel en dit re-
sulteerde in een serie van vier corners, 
die allemaal moeizaam werden ver-
werkt door de Egmondia-verdediging. 
Tim Blaauboer moest zijn keeper zelfs 
assisteren op de doellijn. Net als in 
de eerste helft leek Rick Blok de eer-
ste treffer van de middag te maken, 
maar zijn hard ingeschoten bal werd 
opnieuw subliem gekeerd. S.V.A. ging 
tegen wind steeds beter voetballen en 
kwam in de 57e minuut terecht aan de 
leiding. Uit een voorzet van rechts werd 
de bal keihard binnengekopt. Met nog 
een kwartier te spelen ging Egmondia, 
iets meer risico nemen om alsnog een 
puntje mee naar Egmond aan Zee te 
nemen. Risico nemen betekent echter 
in veel gevallen ook vrijheid achterin 
weggeven. Daarvan profiteerde de 
thuisclub in de 81e minuut optimaal. 
Vanuit een lange bal van achter kwam 
de spits, op randje buitenspel, in bal-
bezit en scoorde hard en zuiver de 2-0. 
Hiermee was de wedstrijd gespeeld. 
Rest Egmondia nog één thuiswedstrijd 
voor de winterstop en wel tegen het 
hoog geplaatste Kennemers uit Bever-
wijk. De ploeg van trainer Jos Mouwes 
zal dan meer moeten bieden om toch 
nog met een goed gevoel de winter-
pauze in te kunnen gaan.

Egmondse Almanak
EXPOSITIES Expositie: Frans Peeters, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef t/m feb 2019
Expositie: Hilde Belleman, restaurant Hema (’t Loo, Heiloo), tot eind januari 2019
DECEMBER Woe 12 KralenaanZee, PostaanZee, 19.30u
Vrij 14 kerstklaverjasdrive bij Egmondia, 19.30u
Vrji 14 klaverjassen, kantine Zeevogels, E/Hoef, 19.30u
Za 15 pubquiz, JOEB, E/Binnen, 20u
Zo 16 Meezingmiddag, OK St Agnes, E/Zee, 16u
Zo 16 Kerstmarkt rest. Natuurlijk, E/Zee
Ma 17 KralenaanZee, PostaanZee, 10u
Ma 17 Maandagochtendcafé, Klankconcert in De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Woe 19 dorpsraadcafé, Hanswijk. E/Hoef, 20u
KERKDIENSTEN DECEMBER
Woe 12 kerkdienst, OK St Agnes, E/Zee, 09.00u
Vrij 14 kerkdienst, OK St Agnes, E/Zee, 15u
Zo 16 Kerkdienst prot kerk E/Zee, 10u
Zo 16 kerkdienst, OK St Agnes, E/Zee, 10u
Woe 19 kerkdienst, OK St Agnes, E/Zee, 09.00u

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 6 december 2018: 1.Petra en 
Bert Maureau, 57,29%; 2.Trudie en 
Ed Honders, 55,21%; 3.Luc Mossel en 
Bertus Eeltink, 48,96%; 4/5.Piet en 

Ditte Greeuw, 46,88%; 4/5.Thea Ro-
sendaal en Riet Baltus, 46,88%; 6.Mar 
Imming en Gré Eeltink, 44,79%.

Midwinterloop, opmaat voor ‘Halve’?
(van de redactie/JdW) Het was amper winter te noemen. Met bijna 10 
graden boven nul maar wel met een straffe westenwind ging zater-
dag in Egmond-Binnen de midwinterloop van Le Champion van start 
met enkele honderden deelnemers. 

Foto’s (redactie)  Klaar voor de start…

Voor velen is deze loop de opmaat 
voor de ‘Halve van Egmond’. Gewoon 
om even de benen te testen en te 
zien of er nog wat moet gebeuren om 
straks die monstertocht te volbren-

gen. Voor veel anderen is het gewoon 
een van de vele loopjes die in deze 
prachtige omgeving worden georga-
niseerd. Die Halve van Egmond komt 
er evengoed wel. Ooit…

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Hoera, hoera, ik ben weer thuis.

Ik wil iedereen bedanken voor de lieve kaarten,

bloemen en telefoontjes.

Tevens wens ik iedereen gelukkige kerstdagen en hoopvol 2019.

Truus van Duin

Lieve mensen,
Ontroerd door de vele attenties,

bloemen en kaarten,die ik mocht ontvangen,
na de knie operatie,en bij thuiskomst uit het N.W.Z.,

wil ik hiermee allen heel hartelijk danken.

Het heeft mij gesterkt!
Dank!

Tevens allen een Gezegend Kerstfeest
en een rustige jaarwisseling toegewenst.

Hartelijke groet,  Jos Gouda-Bult

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.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

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

06 20 100 550
Tijdverdrijfslaan 1

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

www.kringlooptol.nl   |   06 36 33 43 33

Huisontruimingen & Seniorenverhuizingen
BEZEMSCHOON OPLEVEREN VOLGENS WONINGBOUW NORM

Lamoraalweg 53B     Ind.terrein de Weidjes     Egmond aan den Hoef 

Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen

Tel. 072-5071100
06-24522085

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?

RENOVATIE?

één in opvang en onderwijs!www.blosse.nl©
20

18
Sd

H

Prinses Marijiji kelaan 1
1934 EAEAE EgEgE mond aan den Hoefefe
T.T.T 072727 -5061694
www.w.w sintjtjt ozefefe sfsf chool.nl

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

Kom langs

en geniet!

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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Kerstbrunch bij Postaanzee
Het is niet voor iedereen vanzelfspre-
kend om met de Kerstdagen bij fami-
lie of vrienden aan te kunnen schui-
ven. Daarom organiseert Postaanzee 
op dinsdag 25 december vanaf 11.30 
uur een kerstbrunch: Kerstaanzee. Het 
ontmoetingscentrum wordt omgeto-

verd in één grote huiskamer. Mensen 
die alleen zijn maar graag het Kerst-
feest met anderen willen delen zijn 
hierbij van harte uitgenodigd. De in-
loop start vanaf 11.30 uur met choco-
lademelk en iets lekkers. Aansluitend 
is er een kerstlunch buffet. Aanmel-

den via mail: info@postaanzee.nl, te-
lefoon 0725822310 of door je naam 
te noteren op de inschrijflijst die ligt 
bij Postaanzee Voorstraat 82a Eg-
mond aan Zee. Voor deelname vraagt 
Postaanzee een vrijwillige bijdrage.

Kelvinators en Das Kapital! in JOEB
Op Tweede Kerstdag spelen er in 
JOEB twee bands. Om 21:00 trap-
pen The Kelvinators af met hun vro-
lijke punkrock en om 22:30 speelt de 

sauerkrautrock band Das Kapital! De 
avond wordt opgevuld met DJ Kees 
die zijn vetste platen gaat draaien. 
De deuren gaan open om 20:00. 

JOEB is te vinden aan de Visweg 45a 
te Egmond-Binnen, trek je mooiste 
kerstkleding aan!

Kennismaking: Devotio Uitvaartverzorging 
Eind jaren 60 zette ik, Ronald Koster, mijn eerste voetstappen in Egmond aan Zee. Samen met mijn ouders, zusje en een 
bevriende familie huurden we, in de periode tussen 1970 en 1990, een zomerhuis om een volle maand te genieten van 
het strand en alles wat Egmond had te bieden. Zo’n 45 jaar later kocht ik, samen met mijn vrouw Alies de Lange, het oude 
stoomtramstation aan de Pieter Schotsmanstraat om ons in Egmond te vestigen en in de toekomst een gastenverblijf voor 
toeristen te realiseren. 

Foto (aangeleverd) Het team van 
Devotio Uitvaartverzorging

Vanaf 1992, nu ruim 26 jaar geleden, 
ben ik werkzaam in de uitvaartbran-
che als uitvaartverzorger. Na een 
aantal jaar te hebben gewerkt als 
postbode bij de PTT was ik toe aan 
een nieuwe uitdaging. Mijn ambities 
en gevoel gingen uit naar dienstverle-
ning, in mijn beleving de juiste ingre-
diënten om in de uitvaartzorg werk-
zaam te zijn. Alies is in 1996 al in dat 
vak terecht gekomen. Als verzorgende 
werd Alies regelmatig geconfronteerd 
met een overlijden. Na een stage 
periode bij een uitvaartverzorger in 
de Haarlemmermeer, een zogeheten 
snuffelstage, kwam Alies tot de con-
clusie dat het verzorgen van uitvaar-
ten volledig aansloot bij haar gevoel. 
Uitvaartverzorging in de jaren 
‘90 
Het was in die tijd gebruikelijk om in 
alle facetten van het uitvaart vak deel 
te nemen. Denk daarbij aan bijvoor-
beeld het verzorgen van een overle-
dene, samen met dragers de kist op 
de schouder naar het graf dragen en 
de gasten voorzien van koffie en cake. 
Dankzij deze werkwijze zijn wij goed 
op de hoogte van alles wat met uit-
vaartverzorging heeft te maken. Van 
huis uit zijn wij Nederlands Hervormd 
opgegroeid. Daarnaast zijn wij in de 
loop der jaren goed bekend geraakt 
met de verschillende overtuigingen. 
We weten hoe het hoort en niets is 
ons vreemd. 
Efficiënt en commercieel 
Veel ondernemers zijn eind jaren ‘90 
commercieel gaan denken. Dit kwam 
de kwaliteit van de dienstverlening 
niet ten goede. Er moest productief 
en efficiënt gedacht worden. Daarom 
kwam het voor dat ik 5 uitvaarten per 
dag moest begeleiden. Het organise-
ren van de uitvaart en de begeleiding 
werden veelal door verschillende per-
sonen gedaan. Ook de toeleveranciers 
kregen te maken met de commerciële 
gedachte. Producten moesten goed-
koper dan bij de concurrent aangebo-
den worden. Het ging vaker over de 

kosten dan over de kwaliteit. Voorna-
melijk om die reden zijn wij als zelf-
standig ondernemer verder gegaan. 
Zelfstandig ondernemer 
In 2007 zijn wij zelfstandig gaan on-
dernemen onder de naam Devotio 
uitvaartverzorging. Devotio staat voor 
toewijding en vertegenwoordigt onze 
gedachten. Alle ervaringen in de afge-
lopen jaren, zowel de positieve als de 
negatieve, hebben ons geïnspireerd 
bij de inrichting van onze onderne-
ming en de wijze van dienstverlening. 
Daarnaast, en nog veel belangrijker, 
worden we geïnspireerd door de 
nabestaanden. De soms bewuste en 
soms onbewuste feedback gebruiken 
we dagelijks om onze dienstverlening 
te optimaliseren. 
Ontzorgen 
Werken met en voor mensen is erg 
fijn en divers. Iedereen is per slot 
van rekening verschillend. Verlenen 
van diensten om daar anderen mee 
te ontlasten of te verzorgen is onze 
passie. In alle rust in een warm bad 
terecht komen is in onze dienstver-
lening wenselijk en wij doen er alles 

aan om daar aan bij te dragen. Deze 
passie komt bij zowel het verzorgen 
van uitvaarten als het zorgen voor 
gasten in ons toekomstige gastenver-
blijf van pas. Kortom: het is prachtig 
en heel dankbaar werk, wat maakt 
dat wij inmiddels zo’n 25 jaar als 
uitvaartverzorger werkzaam zijn. En 
vanaf heden zijn wij ook beschikbaar 
voor het verzorgen van uitvaarten in 
Egmond en omstreken. 
Ondersteuning 
Om direct na een overlijden, in en rond-
om De Egmonden, ondersteuning te 
kunnen bieden zijn wij een samenwer-
king aangegaan met Erna Kanon. Erna 
woont in Egmond aan den Hoef en 
heeft op basis van haar levenservaring 
en instelling alle ingrediënten in huis 
om het vak te leren. Erna zal gedurende 
haar opleiding onder andere aanwezig 
zijn bij het organiseren en begeleiden 
van uitvaarten om zo het vak onder de 
knie te krijgen. Meer informatie of con-
tact (24 uur per dag en 7 dagen in de 
week): telefoonnummer: 072 5825521 
of per e-mail: info@devotio.nl. Face-
book: Devotio.uitvaartverzorging

Massagepraktijk
Ingrid de Schepper

Telefoon: 06-4149 3760

-Massage Laat je energie stromen
-Massage zorgt voor Diepe rust en totale ontspanning
-Massage heeft een Helende werking bij migraine

Herenweg 232 - 1934 BG  Egmond aan den Hoef

 
 
 
 
 
 

In onze winkel vindt u van alles om uw kerst 
tot een onvergetelijk succes te  

maken. We love Christmas. 

Voorstraat 103, Egmond aan Zee 

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

  ZIE  rijschoolkarels.nl
              072-506 1226

KARE LS
AUTORIJSCHOOL

Ilse & Celine 

Ook kerstkadobonnente koop
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De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

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

Noord Hollandse ROMIG BELEGEN  500 gram  2,95

NOORD HOLLANDSE extra pittige  500 gram  3,95

BOEREN gezond 100% Lactosevrij  500 gram 4,95

Colofon Dorpsgenoten
De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken 
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt op € 12,- per keer. Een keer 
per maand of los tarief is dit € 18,25. Voor de voorpagina rekenen wij 
2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties € 4,-. Proefdrukken vooraf 
€ 7,50. Prijzen zijn ex. BTW.  Het aanleveren van uw advertentie 
kan via e-mail of fax. Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v. 
redactie kunt u alleen per e-mail aanleveren. 
Deadline is maandag 12.00 uur.

 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

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Roomboter KERSTKRANSJES grein of amandel nu per pak € 2,50
Superstunt STROOPKOEKEN nu 2 pakken voor € 2,50
                                                                          + 3e pak  GRATIS

Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt een zak witte puntjes cadeau!!!!

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

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

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

                             

      

Nieuw bij Schoonheidssalon Majoor 

de Facelift massage  

Kijk voor informatie en prijzen op de site 
 

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

www.schoonheidssalonmajoor.nl 
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Vrijdag  
14 december  

beginnen we om 19.30 uur.  
Geef je (als koppel) op bij: 

 Arie Heddes 06 – 13 54 65 86 
 of bij Rob van Dam 

rjw.van.dam@gmail.com  
06 – 22 71 83 64 

 

Dorpshuis De Hanswijk
zoekt een Beheerder (m/v)
voor 30 of 38 uur per week. 
Het dorpshuis is een multifunctioneel dorpscentrum dat onderdak 
biedt aan verenigingen en organisaties van verschillende pluimage. 
Jouw taken zijn o.a.: Beheer gebouw w.o. verhuur zalen en schoon-
maak. Exploitatie bar en keuken. Mede opzetten en faciliteren van 
activiteiten. 

Wat wij verwachten:
Je bent flexibel en hebt organisatorisch talent. Kunt goed met mensen 
omgaan. Je staat open voor vernieuwing en hebt een groot verant-
woordelijkheidsgevoel.

Vereisten:
- Opleiding MAVO/MEAO( nivo);
 horeca ervaring strekt tot aanbeveling
- In bezit van verklaring Sociale Hygiëne en BHV
 (of bereid zijn dit op korte termijn te halen)
- Bekend met Word, Excel en Outlook
- Representatief en in staat om goed met klanten om te gaan
- Bereid tot het werken op onregelmatige tijden. Ook in het weekend.

Wat wij bieden:
- Een leuke afwisselende baan. Met veel eigen inbreng
- Een contract voor 30 of 38 uur per/week
- Salaris conform de Horeca CAO
- Vakantie dient worden opgenomen gedurende
 de zomersluiting van het dorpshuis. 

Schriftelijke sollicitatie (incl. CV) richten aan Dorpshuis de Hans-
wijk, Hanswijk 1, 1934 CP Egmond aan de Hoef  of per mail aan 
administratie@dehanswijk.nl , t.a.v. de manager. Voor informatie tel. 
0614200119

                             

      

Voor een heerlijke ontspannende en 
uitgebreide behandeling of een 

huidverbeteringstraject 
Kijk voor informatie en prijzen op de site 

 
Weg naar de Bleek 1, 1934 PG Egmond a/d Hoef 

Tel: 06-38583362  
www.schoonheidssalonmajoor.nl 
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Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

mooie grote

mooie
grote

GROTE GAMBA'S
zonder kop met schil

van kilo € 17,50
Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 12,50
2 kilo € 20,-

• Hollandse PELGARNALEN
        500 gr € 5,00 kilo € 8,95 
• Emmertje Hollandse NIEUWE HARING
  ±8 STUKS € 5,00 
• Ouderwets gerookte MAKREEL FILET
  p/st € 1,50    4 voor € 5,- deze week 5e GRATIS 

  Warm gebakken

LEKKERBEK
2 voor € 7,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

     3e GRATIS
op=op

zelf schoonmaken

   mooi
losgevroren

max 4 kilo per klant

heerlijk gekruid

op=op

Herenweg 197 - 1 hoog
1934 BA Egmond a/d Hoef

+31 6 10 67 55 87
studio@remoraproducties.nl

www.remoraproducties.nl


