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

Getijdentabel
2019 v
WATERSTANDEN januari
NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
Springtij: 2-3Januari
dagen na NM en VM
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK
Laagwater
Hoogwater
1 di
8:25
12:09 20:15

BOOM

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

Va 10 januari
STOEL YOGA MET MUZIEK

www.luchtigleven.eu
tel. 06 285 295 35

Sportweekend 12 en 13 januari 2019

Petra van der Meer
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49
Bereikbaar 24/7

Uitnodiging

Nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen
Het college van Bergen nodigt de inwoners graag uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op maandag 7 januari 2019. De receptie is van

20.00 uur tot 22.00 uur in de ‘Zilte
Zoen’ Duinvoetweg 10 in Schoorl. De
zaal gaat om 19.30 uur open. Iedereen is van harte uitgenodigd om te

komen proosten op het nieuwe jaar:
wat gaat het ons brengen? En wat
heeft het oude jaar ons gebracht? Tot
7 januari!

Wij nodigen, mede namens de club van 100, al onze leden,
sponsors, medewerkers, donateurs & supporters uit om de

Groep 8 i.p.v. groep 7
In het bericht over de opbrengst van
de verkoop van tulpenbollen voor de

Dierenambulance stond per abuis dat
Groep 7 van obs De Driemaster dat

Nieuwjaarsreceptie

zou hebben gedaan. Dat moest zijn
groep 8. Ere wie er toekomt.

in de kantine op Sportpark Hogedijk bij te wonen op
zaterdag 5 januari van 14.00 tot 15.00 uur

Krappe sokken
Je vraagt je soms wel eens af waarom
bepaalde zaken nu juist op de manier
gebeuren waarop ze gebeuren. Zo
ook bij de plaatsing dit verkeerslicht.
Het staat precies op de erfscheiding
van het hek langs de Herenweg waar
onlangs een automobiliste doorheen
is gereden. Zou dat nu zijn omdat het
daar precies
300
meter voor het uur
stopIedere maandag inloopspreekuur
van
10.00-13.00
licht is? Het hek is nog niet gerepaSlotweg 2a, Egmond
aan den Hoef
reerd, maar het verkeerslicht staat nu
Meldnummer 24/7:
21 51
30Dat wordt wel
toch06
aardig
in de61
weg.
www.charonuitvaartbegeleiding.nl
erg krappe sokken zo. Zou dat nou
niet anders
hebben gekund? De auCharon Uitvaart
Inspireert!
tomobiliste mag overigens van geluk
spreken dat hier niet altijd alles even
snel gaat; als die paal er toen al had
gestaan…
15 NOVEMBER
2017 - NR. 660
Foto (redactie) - Verkeerslicht
precies op lijn van hek
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Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

Stoelyoga met muziek
In dankbare

WINTER

dekker start in zowel Dorpshuis De uur in Egmond-Binnen en van 13.30
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Schulp
als in Dorpshuis
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tot 14.30
uur in Egmond
den
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lieve vanuit
man,deonze
opa, broe en
met
yogalessen
stoel. lieve
Leuk, ”ouwe”,
Hoef. Meeronze
info: www.luchtigleven.eu
ontspannen(d)
en bereikbaar voor of 06 285 295 35.
schoonvader
iedereen. Elke donderdag van 10-11

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

Job de Vrij

bedrijfseconomisch terrein

DORPSGENOTEN

Alkmaar, 13 juli 1944

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Na deze wedstrijden van 16.00 tot 20.00 uur

Nieuwjaarsfeest
met Paul Vlaar

Wij wensen u een voortreffelijk jaar toe!
DE specialist in verhuur van woonruimte,
verhuur,
beheer
ook voorverkoop
verkoop en &
beheer!

Namens de familie
Eisenhowerstraat 61
1931 WJ Egmond aan Zee

DoordatTwij
vak06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl
technisch erkende
bedrijven zijn,
wordt
bij het zien van de
uBBeL ook
LaNk
camerabeelden
oeT
eTer
oorde
roNwaTer
nog eens
Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL
persoon
herkend...
WASSERIJ
DUBBELBLANK

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

T 06 538 12 076

De uitvaart heeft reeds in beslotenwww.rotteveeltuinen.nl
kring plaatsgevonden.
Aan alle lieve mensen die er voor ons
waren na het overlijden van onze lieve man,
vader, zoon, broer en opa

D B

notaris:
Dick Rasch

mr. Erica van Nimwegen-

Zijn dood blijft harteloos,
maar heeft ons
Dijkstra
veel liefde terug
gegeven.
info@overwegendnotariaat.nl
Het was overweldigend.

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg
Bedankt voor
alles. 197

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

1934 BA Egmond aan den Hoef

Fam. Rasch
072-5066171

AUTORIJSCHOOL
interesse in politiek?

Ik zoek

MET SPOED
BETAALBARE WOONRUIMTE

Gemeentebelangen heeft haar jaarlijkse
KARE LS
Algemene Leden Vergadering.

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

in Egmond.
Mijn werk is hier in de Egmonden
en zou het heel fijn vinden als ik
mij ookwasserij
hier mocht vestigen. Weer
dubbelblank
terug
op plek waar mijn opa beLijtweg
gon. Wie
kan56mij• Bergen
hierbij NH
helpen?
Telefoon 072-5812331
C.Dekker 06 28529535

15 november 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur
Gezond woensdag
en
van Blaaderenweg 10a, 1862 JP Bergen.
Op de agenda staan onderwerpen die ons nu bezigVeilig 2019
houden. Ook niet-leden zijn welkom!

ruimte voor inwoners
ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

info@072wonen.nl, www.072wonen.nl
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van uw tuin!

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

Kanaalkade 16, 1811 LP Alkmaar, T: +31 (0)72-5208259
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Alkmaar,
3 november
2017
Ervaar
de waarde

Erkend of
herkend?

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl
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BEUKERS
ONDERHOUD
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Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
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b
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06-53794624
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are scho
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www.dap.beukers@quicknet.nl
ehu
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f
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2-506
06-196426616
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Kerst op basisschool De Branding
Om iets te betekenen voor een ander
in combinatie met een creatieve lessenserie, had basisschool De Branding een kerstmarkt georganiseerd.
Prachtige zelfgemaakte kerstspullen
werden voor een klein bedrag verkocht aan alle belangstellenden. De
kerstmarkt werd geopend door het
Kerstkoor, gevormd door alle kleuters
en kinderen uit groep 8, onder leiding
van juf Aletta op gitaar en juf Marlies
als dirigent. De opbrengst, een bedrag
van € 541,45,-, wordt gedoneerd aan
de organisatie Save the Children. Kinderen die kinderen in nood helpen,
dat is een mooie kerstgedachte om
het jaar 2018 af te sluiten.
Afgelopen donderdagavond heeft de
school een lichtjestocht gelopen. De
wandeling begon bij de school, waar
onder begeleiding van livemuziek

Belangenroep Slotkwartier om tafel
Naar aanleiding van het besluit van het college van de gemeente
Bergen om te beginnen met de uitvoering van wat begin dit jaar de
raad passeerde als zijnde ontwikkelingskaders voor het Slotkwartier,
wil de recent opgerichte Belangengroep Slotkwartier met het college om tafel. Deze Belangengroep bestaat uit een samenwerkingsverband van de vier actieve organisaties in het gebied (de stichtingen
Kapberg, Slotkapel, Hafre en Historisch Egmond) en de bewoners van
het gebied.
ter de eerder ingediende, eigen plannen van de vier organisaties, waarin
cultuur en historie centraal staan en
slechts sprake is van kleinschalige,
ondersteunende horeca. Ze vinden de
toevoeging van 500 m2 horeca absoluut niet wenselijk in het gebied. De
bewoners concludeerden dan ook dat
draagvlak de belangrijkste pijler is van
een succesvol plan. Zij steunen de belangengroep in een poging de kaders
middels het eerder ingediende, eigen
plan in te vullen en kwamen spontaan
De belangengroep zet zich in voor met het voorstel een brief namens de
een breed gedragen invulling van bewoners te sturen, waarin het collede gestelde kaders, met als doel een ge wordt gevraagd per ommegaande
leefbaar Slotkwartier te creëren voor hierover in gesprek te gaan met de
en door bewoners. Op donderdag 20 belangengroep.
december kwamen de vier organisa- Foto (Samanta de Groot)
ties en omwonenden uit de Slotweg, Ongeruste bewoners en vereniSchoolstraat, Slempad en Weg naar de gingen willen om tafel met het
Oude Veert bijeen. De aanwezige be- college over plannen
woners staan nog steeds volledig ach- Slotkwartier

Tijdens de Kerstdagen nam een tweetal zeehondjes alvast even poolshoogte, waarschijnlijk om de temperatuur
van het zeewater te testen voor de
Nieuwjaarsduik. Hoe dan ook, ze
trokken veel bekijks bij de vele wan-

f

www.dehuiswerkwinkel.nl
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Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL
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Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
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Schoonheidssalon

VHS video naar
DVD 17,50 euro
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pakketten
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€ ,50ReddingMargreth
De Koninklijke Nederlandse
Maatschappij
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Telefoon
deuren
van072-5812331
het boothuis open gezet voor 9 personen uit de regio
WELBOX
Selfstorage “de

die
respectievelijk
50Weidjes”
en 60 jaar donateur zijn.
 Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

* restaurantwas

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

Bel Kruijff Makelaardij!
4
tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl
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GRIEPGOLF
FraaieDORPSGENOTEN
luchten boven Egmond
OFSchoonheidssalon
Deze foto kregen we doorgestuurd website van Dorpsgenoten (www.
van Femke. Zij vond de luchten boven dorpsgenoten.info).
EEN
Egmond aan den HoefZOEKT
zo fraai dat ze
Linda
IJssennagger-Zentveld
INBRAAKdaar een prachtige foto van maakte. Foto (Femke) - Fraaie luchten
In kleur is het nog mooier. Kijk op de boven Egmond
GOLF?

ZENT
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1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Bridgeclub Egmond aan Zee
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Piet en Ditte Greeuw, 50,00%; 5. Bertus en Gré Eeltink, 44,79% 6. Trudie en Ed
Voor (aangeleverd):
het eerste Trouwe donateurs
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KINDEROPVANG DE POPPENKAST
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medisch pedicure
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sterkste
& Parents
GARAGE
KINDEROPVANG DE POPPENKAST

9,

de tweede DVD van de
zelfde video voor 12,- euro
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Foto’s (Sjef Kenniphaas) - Zeehondjes
trekken bekijks
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WE HEBBEN NOG

-

delaars die op weg naar het volgend
kerstdiner even de benen wilden
strekken.

Voor uw gehele administratie
Iedere woensdag en donderdag
Administratiekantoor
3 gangen verrassings
menu € 19,95
GRIEPGOLF

Voorstraat
92 –072-5812331
Egmond aan Zee
Telefoon
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

RS

Kerstliedjes werden gezongen, en
ging vervolgens langs allerlei gezellige verlichte plekken in het dorp. Het
Kerstgevoel was volop aanwezig deze
avond en werd afgesloten met een
heerlijk Kerstdiner.
Foto (aangeleverd) - Kerstkoor
de Branding

Zeehondjes trekpleister op strand

huiswerkbegeleiding voor
middelbare scholieren

N
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Nieuwjaarswedstrijden

herinnering aan alles wat hij voor ons

Wie het nieuwe jaar wil beginnen
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wat meer
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eigenlijk niet
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mobiel is? Dan is deze manier welop fiscaal en
licht een - adviezen
goed alternatief.
Christine

phaas

Vervolgens om 15.00 uur diverse

”Het is zoals het is en het komt zoals het komt”
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Gelukkig waren er nieuwe mensen Om ongeveer 13.30 uur gaat het op
multimedia - ontwerpstudio die opstonden om de Nieuwjaarsduik 1 januari van start naast paviljoen
reclamebureau
de uitkijk en voor Bad Egmond. In de Foto’s (Cor Mooij)
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bijna de
een wilde duik zonder coördinatie,
e
i
laatste…
met alle mogelijke risico’s van dien.
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zomerhuizen
Check uw polissen!
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e beHoef.
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13:16
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En verder in Dorpsgenoten
Nieuwjaarsduik komt er aan
Verkeersmaatregelen sportweekend 12 en 13 januari
Belangengroep Slotkwartier wil om tafel met college

Op zaterdag
en zondag
13 januari staat Egmond weer in het teken van een tweetal grote sporteveneen sparen:
drukte in12
kantine
Sint Adelbert
menten. Op zaterdag wordt de 21e Strandrace AGU Egmond-Pier-Egmond gereden. Op zondag wordt alvoor de
keer de
NN Egmond
Halve Marathon gelopen. Jaarlijks trekken beide sportevenemenprachtige
actie47e
is terug
te vinden
op
n spa- weer
ten
een
groot
aantal
deelnemers
en
bezoekers.
Daarom is een aantal verkeersmaatregelen getroffen.
n zacht de website van de voetbalvereniging
houdt ook in dat voor bepaalde
Als je nog straat afgesloten voor het verkeer. men dat Egmond aan Zee tijdens het
el. Een Dit(www.adelbertvoetbal.nl).
de wegsleepregeling
geldt.
geen album
hebt, meld je dan
even De Sportlaan wordt verkeersluw ge- evenement dichtslibt en dat er na
mooie stukken
uw gasten
leider
of stuur– dus
een goed
mail op
naar houden tussen 08.30 en 18.00 uur. afloop lange files ontstaan. Inwoners
en vrij- Letbiju –je en
Op zondag 13 januari is Egmond van Egmond aan Zee wordt dringend
de
borden.
Als
uw
auto
wordt
wegkaar in adelbertvoetbal@gmail.com.
Ook voor ramen en kozijnen
er deze gesleept, kost het u namelijk zo’n € aan Zee vanaf 08.00 uur afgesloten verzocht hun auto’s deze dag te laten
200,00 (!) om de auto weer op te voor het binnenkomend autoverkeer. staan. De politie geeft ’s middags
halen. Op zaterdag wordt vanaf Alleen bussen, hulpverleningsorgani- rond 18.00 uur - afhankelijk van de
08.00 uur tot 18.00 uur Boulevard saties en taxi’s worden doorgelaten. verkeerssituatie - de weg naar EgZuid, vanaf de Kennedyboulevard en Deze maatregel is uit veiligheidsover- mond aan Zee weer vrij.
Boulevard Noord tot de Wilhelmina- wegingen genomen, om te voorkoEgmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

edrijf
s een
ericht
f. Het
n ’70
.

9:14

1:49

18 vr

Op de plek van de vroegere speeltuin in Egmond aan Zee start in 2019 de bouw van een hospice. Stichting Zeedistel, de beheerder van de hospice, vraagt de Egmondse bevolking nu om hulp.
Initiatiefneemster Jessica Zwart van monders en het zou mooi zijn als het triciens en andere vakmensen. Het is
stichting Zeedistel zei eerder dat de ook gedragen wordt door de Egmon- de wens van de stichting dat Egmondhospice drie ruime zorgkamers en een ders zelf. Voor en door Egmonders, is se vakmannen en –vrouwen zich vrijgemeenschappelijke ruimte krijgt en het credo. ‘Onze dank is groot voor willig in willen zetten voor de hospice.
in een rustige en natuurlijke omge- alle donaties die al gedaan zijn, maar De stichting steunen kan door een beving komt te staan. Volgens Jessica we zijn er nog lang niet’, aldus Jes- drag over te maken op rekeningnumgebeurt het te vaak dat mensen aan sica. Voor de realisatie van de hospice mer NL09 RABO 0176 9731 92 t.n.v.
het eind van hun leven moeten ver- is nog 300.000 euro nodig. Stichting Stichting Zeedistel.’ Vrijwilligers kunhuizen naar een plek waar zij niets Zeedistel doet een beroep op de vrij- nen zich aanmelden bij Jessica Zwart
mee hebben. ‘Uiteindelijk wil ieder- gevigheid van ondernemers en par- (06 22 65 68 61). Meer informatie en
een het liefst sterven in zijn of haar ei- ticulieren uit de Egmonden. Het ge- beelden zijn te zien via www.hospicegen vertrouwde omgeving. Wij hopen bouw van de hospice wordt namelijk egmond.nl.
dat Hospice Egmond deze wens bin- casco opgeleverd. Jessica: ‘Het is aan
nenkort kan vervullen’, aldus Jessica de stichting om het gebouw verder af Foto (aangeleverd)
Zwart die al vier jaar uitkijkt naar de te maken en in te richten. Hiervoor is Een artist impression van wat
financiële hulp nodig, maar ook de Hospice Egmond gaat
realisatie van de hospice.
De hospice is een initiatief voor Eg- vrijwillige hulp van loodgieters, elek- worden.
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mot ze met een bêêtje keersvet vastmake.”
„Eb jai den gien elektrieke lichies?”
“Weljadet, maer die ad ‘k sekier op ‘
erôôd op een stik karton van ’n kêêkerol. Maer ai ad ‘ d ele’ andel omwaid ‘e sloopt en ‘k eb gien zin om te
gaen kantklosse met die neste. Alles
zat in de tist. Den maer die gewôône
keersies. ‘k ‘Ad nag een dôôs van die
keersies oit ’t jaer nul. De balle ad ai
al van de zolder ‘aald. Mooi boompie ‘ oor. Maer 2e karstevend ging ‘r
ien zo’n nest droipen en in iene een
stêêkvlam en de ‘eele zooi sting in de
brangt. Ik ‘ad nag een emmer water en een dwail klaer ‘ezet, maer ai

oo 8.
Kemp,
n den

0:55

do

Dag en nacht bereikbaar
19 za 2:06

Hospice Egmond zoekt steun bij Egmonders

den Wat Now!

iverse
or zijn
ingen
naast
oningwaareven.

wo

3

Voor een waardig en15gepast
afscheid,
di
5:36
10:20 18:16

nd aan
den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum
Nrd.
DORPSGENOTEN
U denkt er misschien2aan dat u weer wat meer wilt gaan bewegen..Kom

n. Inwijk.
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DE EGMONDEN
GEVRAAGD:

BOVAG
Snackbar medewerker

Woe 2 Kerkdienst, OK St Agnes, E/Zee,
09.00u
Zo 6 kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 10u
Zo 6 Kerkdienst, St Agnes, E/Zee, 10u
Zo 6 Kerkdienst, St Agnes, E/Zee, 17u
Zo 6 Kerkdienst Prot Kerk, E/Zee 10u
Zo 13 kerkdienst Prot Kerk, E/Zee, 10u
Zo 20 Kerkdienst OL Vrouw, E/Zee, 10
uur
Zo 27 Kerkdienst Prot Kerk, E/Zee, 27

Rommelmarkt wielerbaan
Wat kleurAlkmaar
en stijl voor ons kunnen doen
KINDEROPVANG

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
GARAGE
Bel
me Teen! DE EGMONDEN
Broers en zussen in de bijbel
P

12.00 uur. Dorpshuis De Schulp, Visweg 45, Egmond-Binnen. Koffie/thee:
1 Euro; de lezing/workshop is gratis!

JOOOI

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
of limonade. Deze keer gaan we het
Ieder
jaar worden
medisch pedicure
ABA er in de Oud Kaz
Dagopvang
tholieke
kerk een aantal
gezinsdien- hebben over Mozes, Mirjam en Aäron.
z
Buitenschoolse
opvang
Wat kan je allemaal doen met de hulp
Dit met
jaar huiswerk
is het thema:
Tieneropvang
begeleiding
Bel voor een afspraak stenzgehouden.
keerenalGod?
aangaf,
dingen18
gaan het best als je ze zelf organiseert. Dat moeten ook de jonge initiatiefnemers
van ikje vorige
broer, zus
Zaterdag
broers
en zussen
in de bijbel. Tijdens Zoals
z
Opvang
per uur
vannovember
de Nieuwjaarsduik
OOK06-1057
VULLING VAN DE
NIEUWSTE AIRCO
SYSTEMEN
MOGELIJK!!!
om 17.00hebben
uur bengedacht.
je van Op het laatste moment stond toch een aantal Egmonders op om dit evenement
de zvieringen
vertellen
we verhalen
8724
Flexibel
en incidentele
opvang(of
mogelijk
te zetten.
zijn als ze in ruime mate worden gesteund door de Egmondse middenstand. Die profiteert
harte
welkomHetin zou
de mooi
Oud Katholieke
beelden
ze
uit!), bidden
wij Hoef
en zingen door
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
Nieuwe Egmonderstraatweg
12 • 1934
PA
Egmond
aan den
Julianastraat
De
Poppenkast
Julianastraat 60
60
tenslotte
het meest
Of zoudenaan
al die ‘koffie met appelgebak’-eters of ‘glühwein met apfelstrudel’-eters er anders
Voorstraat
112van.
in Egmond
wijzvooral
veel
liedjes waar ook echt er kerk,

Geen
wachtlijsten
Egmond
met zoveel zijn?
Egmond aan
aan Zee
Zee
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl
• Tel.Helemaal
072-5061228
Zee.
op te swingen valt.
aan het ook
www.belmeteen.nl
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
www.belmeteen.nl
eindewww.kinderopvangdepoppenkast.nl
van de dienst is er dan soep

BOVAG

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Wij wensen u Prettige Jaarwisseling!

wekelijkse column van KD de Bocht
KINDEROPVANG
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SCHILDERSBEDRIJF

Allergie
15 NOVEMBER 2017 - NR. 660
GEVRAAGD:
Acupunctuur
Last van migraine/hoofdpijn,
Snackbar medewerker
darmklachten, vermoeidheid,

Tijdverdrijfslaan
VAN
DE G1IESEN
Egmond a/d Hoef

Hallo..?
luchtwegklachten, huidklachten,
18-20
jaar.
tennisarm,
hormonale
klachten, etc.?
Hallo..? liefst met ervaring
Julianastraat
3, 1931 CA Egmond aan Zee
Voor
periode
06 20 100
550een langer
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee
T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net
Telefoon 072-5064590
06-53696278
www.schildervandegiesen.nl

Heeft u ook een
intercom bij welke
er beneden alleen

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

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

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl
TEL: 06 23610857

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

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

