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voorheen werkzaam voor Memento Mori
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Wethouder Klaas Valkering vastbesloten:

Die woningen gaan er komen!
(van de redactie/John de Waard)
Het is voor hem geen enkel punt van discussie. De Provincie kan dan wel nieuwe, bijzondere provinciale landschappen hebben aangewezen waar hooguit 11 woningen gebouwd
mogen worden, wethouder Klaas Valkering gaat daar niet mee akkoord. Hij is daarmee niet
de enige, want zo ongeveer alle gemeenten boven Amsterdam hebben hun zienswijze (dus
bezwaar) over de concept-omgevingsverordening van de Provincie weergegeven in een lijvig document. Door deze verordening zou de woningbouw namelijk compleet stil komen te
staan. Een mooie aanleiding om eens wat langer met hem te spreken over een aantal zaken
die spelen in het Egmondse.
der toelichten met betrekking tot de
besluitvorming in de gemeenteraad
rondom het bestemmingsplan. Eén
ervan was dat we Heiloo en Castricum schriftelijk moesten inlichten
over het voorgenomen besluit voor
deze locatie. Een andere zaak was
dat we moesten onderzoeken wat de
effecten zouden zijn van het gebruik
van bestrijdingsmiddelen wanneer het
Zeevogels-terrein voor bollengrond
(als compensatie) gebruikt wordt.
Ook het hoe en waarom van het gebruik van de parkeerterreinen bij de
nieuwe voetballocatie als transferium
moesten we verder toelichten. Al die
Deze concept-omgevingsverordening geplande woningen keihard nodig zaken zijn binnenkort op orde en
komt niet uit de lucht vallen. Valke- zijn om het voorzieningenpeil mini- dan gaat het opnieuw naar de raad
ring: ‘Vorig jaar zomer werd dit plan al maal te kunnen handhaven en liefst voor vaststelling en vervolgens naar
gepresenteerd en aan de hand daar- nog te kunnen uitbreiden.’ Wat hem de Raad van State. Dan hoop ik dat
van hebben we die zienswijze met het meest dwars zit, is dat de spelre- we een versnelde procedure kunnen
al die gemeenten boven Amsterdam gels veranderen terwijl de wedstrijd al volgen. Het feit dat we het voor de
ingediend. Echter, in deze nieuwe is begonnen. ‘Dit plan is er gekomen Egmonden ook hebben over die 600
versie is daarvan helemaal niets terug na de stevige ruk naar links in het woningen helpt uiteraard wel in de
te vinden. Daar gaan we niet mee ak- Provinciebestuur na de verkiezingen. argumentatie om voorzieningen op
koord. Deze verordening zou bijvoor- Prima dat er een andere coalitie komt, peil te willen houden, waaronder een
beeld voor de Egmonden betekenen maar dat betekent niet dat de spel- sportaccommodatie bij de kernen.’
dat de toekomstige bouwlocaties regels ineens kunnen veranderen. Dat Valkering verwacht dat het dan moop de Adelbert-velden en Egmond- werkt niet. Dan zou nu op het schei- gelijk moet zijn uiteindelijk tweede
Binnen Zuid van de baan zouden zijn. den van de markt een aantal plannen helft 2021 te beginnen aan de nieuwe
Het betekent zelfs dat het bouwplan van tafel geveegd worden? Dat kan sportaccommodatie.
Delversduin alsnog van de baan zou en wil ik ook niet uitleggen aan de
zijn. Als de stikstofproblematiek er Egmondse bevolking die al jaren met Een dezer dagen komt er een onderzoek naar de exacte woningbehoefte
niet zou zijn geweest, dan waren ze smart wacht op nieuwe woningen.’
in de Egmonden (en in heel Bergen)
daar allang begonnen met bouwen.
gereed. Daaruit zal volgens Valkering
Het is zelfs zo dat in Camperduin een Fusielocatie
terrein is aangewezen dat binnen die Doordat er nu nog maar drie wethou- blijken dat die geplande 1200 woninaangewezen bijzondere provinciale ders over zijn, is er een herverdeling gen echt niet overdreven zijn. En het
landschappen valt, maar daar staan van portefeuilles gekomen. Valkering moge volgens hem ook duidelijk zijn
allang huizen. Moeten we die dan heeft daardoor onder meer ook de dat die behoefte niet alleen binnenbeoogde voetbalfusielocatie in zijn stedelijk kan worden gerealiseerd.
afbreken?’
Bouwen is hard nodig om de Egmond- mandje gekregen. Hoe staat het daar
se kernen levend te houden, vindt Val- nu mee? Valkering: ‘Door de Raad van Foto (Dirk Hol) - Klaas Valkekering. ‘Je kunt niet voorbijgaan aan State zijn we op de vingers getikt en ring: ‘Die woningen komen
het feit dat in de Egmonden die 600 moesten we een aantal zaken na- er gewoon. Punt.’

Wat Now!
beere.”
“Now, ik vind’t allegaer maer opstoeperai. En as die virus ier komt den eb
de gemeente d’r wel reed voor, den
komt ‘t wel goed as de loi goed lôistere. As ’t komt, den komt ’t en we
motte gewoon ree wêêze.”
“Je zel maer op zo’n cruisskip zitte!
De loi magge d’r iet of. Ik mot d ‘r iet
an denke, da’s êêlegaer nies voor mai.
En ‘t kost dat ’t barst. Ik grilt d’r van as
ik op zo’n grôôt skip most.’t Laikt wel
een flat en den op zee! En den mot
je maer ofwachte of de loi de griep
ewwe of dat virus.”

“Mot jai nag om bôôskippe? Ik eb
een grôôte tas mêê’enome want ik
gaen flink wat blikken bôône en soep
voor een koopie bai de Jumbo aele.
As dat smerige virus ongze kangt opkomt den benne wai d’r mêê an.”
“Mââd, maek je ââge iet zo drik.
Ongerlest kwam ik een man têêge
die z’n scootmobiel vol ‘estouwd ‘ad
mit blikken en zellefs tisse ze biene.”
Arraait, zaan ik, mot jai voor een
weesôis zerrege?”
“’t Zel mai iet gebeere dat ik d’r oit
mot as dat virus ier ôitbreekt. Den
eb ‘k alles in ois en ken mai nies ge-

“No ja toe, wai motte eerst ofskaid
neme van de birregemeester. Die gaet
2 maart d’r van deer. En den maer ofwachte wat of die aere bôiteripsgast
d’r van maekt. ’t Laikt een aerdige
man te wêêze en den maer ofwachte
of ai nee de Derrepers lôistert, want
dat zel taid wore.”
“Now, ik gaet om me bôôskippies.
Mot ik nag wat voor je mêêneme?”
“Now, ik mot nag een endje ofwerrek
ewwe.”
“Den zel ik dat voor je mêêneme. Dag
‘oor! Tot aese.”

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 24 februari: 1. Gré en Bertus, 64%; 2. Ria en Ria, 59%; 3. Riet en Thea,; 56% 4. Kees en Anneke, 52%; 5. Pum
en Anneke, 51%; 6. Hetty en Nammen, 45%; 7. Mar en Hendrien, 42%; 8. Nettie en Joke, 41%; 9. Niek en Alie 40%.

Bedroefd, maar dankbaar voor de vele mooie herinneringen
laten we weten dat onze vader, opa en broer is overleden.

Nic. Roozen
Egmond-Binnen
26 september 1942

Alkmaar
2 maart 2020

We bewonderen je wilskracht
en zullen je enorm gaan missen.

Rebecca & Bas
Anna en Bo
Gabor & Laura
Janne
Marisa & Rutger
Dorian en Izumi
Tineke Roozen

De uitvaart is in besloten kring.
Nic. is in zijn huis op Herenweg 15 in Egmond-Binnen.
Gelegenheid tot condoleren zaterdag 7 maart van 14:00 tot 15:30 uur.
Als je iets mee wilt nemen denk dan aan enkele onverpakte bloem.

Mijn lieve vrouw Els, onze allerliefste Mam,
schoonmoeder en Oma is zachtjes uit het leven gegleden.

Elisabeth Maria Clara Hopman-Wiering
Warmenhuizen
6 december 1941

Egmond aan Zee
29 februari 2020

Joop Hopman, kinderen en kleinkinderen

De avondwake vindt plaats op woensdag 4 maart om
19.30 uur in de Parochiekerk St. Margaretha Maria Alacoque,
Herenweg 188, 1934 BD te Egmond a/d Hoef. We nemen
afscheid van Els op vrijdag 6 maart om 13.00 uur in
bovengenoemde kerk. Aansluitend brengen we haar naar haar
laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats te Egmond
aan Zee, Watertorenweg 2, 1931 BA.
Els hield van bloemen. We willen u vragen één bloem mee te
nemen, graag onverpakt.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers van
de Prins Hendrik Stichting, in het bijzonder de afdeling Karveel,
voor de liefdevolle verzorging.
Correspondentieadres:
J.J. Hopman, Voorstraat 52A, 1931 AM, Egmond aan Zee.

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Petra van der Meer

Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Bereikbaar 24/7

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 27 februari: 1e Dms Eeltink & te Bück, 65,83%; 2e Mevr. Hallewas & Hr. te Bück, 57,64%; 3e Mevr.
Blankendaal & Hr Broersen, 55,00%; 4/5e Dms Boot & Smitt en Dms Zentveld & Baltus, 50,00%; 6e Hrn Bok & Scholten, 49,17%; 7e Dms Waelput & Betel, 43,33%; 8e Hrn Eeltink & Mossel, 41,67%; 9e Dms de Jong & Rupert, 35,83%.

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag woensdag 27 februari: 1. Trudie en Ed Honders, 63,54%; 2. Thea Rosendaal en Bep Dekker, 52,08%; 3. Petra en
Bert Maureau, 50,00%; 4. Piet en Ditte Greeuw, 48,96%; 5. Mar Imming en Gré Eeltink, 46,88%; 6. Bertus Eeltink en
Cees Imming, 38,54%.

DORPSGENOTEN
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Skills Heroes: vakbekwaamheid bewijzen

TE KOOP
PARTIJ

GAZELLE
FIETSEN M.P.B.
26" NEXIS 3
NAAF DYNAMO
TROMMEL REMMEN - KLEUR WIT

PER STUK €

MULTIFUNCTIONEEL
tevens

100

Dertien studenten van het
Horizon College zijn gekwalificeerd voor de landelijke
finales van Skills Heroes. Dit
zijn nationale vakwedstrijden voor mbo-studenten.
De finales worden van 4 t/m
6 maart gehouden in Leeuwarden. Vanuit de Egmonden doet Shannon Bakker (E/
Hoef) mee op het terrein Facilitair Dienstverlener.
Van de opleidingen Verzorgende IG,
Verpleegkundige,
Gastheer/Gastvrouw, Bouwtimmerman, Sanitaireen Verwarmingstechnicus, Metselaar,
Kapper, Schilder, Kok, Verkoopspecialist, Junior Accountmanager, Applicatie- en Mediaontwikkelaar en Facilitair Dienstverlener strijden studenten
van het Horizon College om de nationale titels. Per opleiding doen circa 8
mbo-studenten mee aan de landelijke
finale van Skills Heroes. De studenten
die zich nu gekwalificeerd hebben

Foto (Rob Duin) - De Skills Finalisten Alkmaar (dit betreft
de finalisten uit de regio Alkmaar). Van links naar rechts:
Demi, Lotte, Seime, Shearon,
Rich en Shannon.

behoren tot de nationale top in hun
vakgebied. Bij het behalen van het
Nederlands kampioenschap kunnen
studenten van het Horizon College
afgevaardigd worden naar EuroSkills,
het Europees Kampioenschap in Oostenrijk. Die afvaardiging verschilt per
opleiding.

Egmond heeft er een ‘marathon’ bij

OPEN AANHANGER
ENKEL AS, ZELFREMMEND
LENGTE 325 BREEDTE 170 CM
DISSEL LENGTE 120 CM
INCL. RESERVEWIEL

€ 250,-

Egmond is bekend om zijn marathons. Hardlopen en wandelen kennen we allemaal. Daar
is nu nog een andere marathon bij gekomen. Zaterdag 22 februari vond de eerste Crafting
Marathon plaats: twaalf uur lang aan de slag met papier, inkt, stempels en meer. Vijftien
dames volbrachten deze superleuke, gezellige uitdaging.
slag te gaan. In het atelier of lekker
thuis, tijdens één van de vele online
workshops via haar YouTube kanaal.
Ook heeft ze inmiddels een team van
17 demonstratrices die zelf of samen
met anderen aan de slag gaan. Gun
jezelf deze creativiteit en met wat jij
gemaakt hebt maak je anderen weer
blij. Naast de creatieve workshops is
het atelier in het voorjaar het startpunt voor veel rondleidingen door het
tulpenbedrijf van de familie Hopman.
Vele binnen- en buitenlandse toeristen weten inmiddels wat er allemaal
Van 8 tot 20 uur werden workshops, vol met nieuwe ideeën en er ont- gebeurt voordat een bosje tulpen op
gezelligheid en een hapje en een stonden nieuwe vriendschappen en tafel staat.
drankje met elkaar afgewisseld. Een oude leefden weer op. De marathon
topdag die zeker navolging gaat vond plaats bij creatief atelier bij- Foto (aangeleverd) vinden. Alle deelnemers gingen naar Ellen. Als onafhankelijk Stampin’ Up! Eerste Crafting Marathon in
huis met leuke, mooie werkstukken. demonstratrice inspireert initiator El- Egmond volbracht
Ze waren weer heerlijk ontspannen, len Liefting velen om creatief aan de

Repair café PHS
Naast dat er maandelijks een Repair
Café in Egmond-Binnen is, is dat ook
het geval in Egmond aan Zee. Elke
eerste donderdag van de maand zitten ‘handige mensen’ van 13 tot 15
uur klaar in de Prins Hendrik Stichting
om samen met u uw kapotte spullen

een tweede kans te geven. Onder het
motto ‘waardeer het, repareer het!’
kunnen op die manier veel huishoudelijke en gebruiksapparaten, maar
ook kapotte kleding en dergelijke
best worden gerepareerd in plaats
van direct bij het afval te deponeren.

Bovendien is het een leuke manier om
inspiratie op te doen en mensen te
ontmoeten.
Donderdag 5 maart, Prins
Hendrik Stichting, 13-15u.

Afronding project recreatiewoningen
notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra

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

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Natuurbeleving
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

naar voren kwamen gecontroleerd,
geconstateerd of men in overtreding
is en, zo ja, een passend besluit genomen om de overtreding te beëindigen.
‘We zijn nu bezig om de handhaving
weer op een goede wijze te beleggen in de organisatie. De medewerkers verdienen complimenten voor
de aanpak. Dit is wat mij betreft een
voorbeeldproject’, aldus een tevreden
burgemeester.

Vastenmeditaties ‘Kruiswoorden’

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

•
•
•
•
•
•
•

(van de redactie/John de Waard)
Scheidend burgemeester Hetty Haf- het provinciebestuur aan dat regelkamp kon op de valreep nog een matig bestuurlijk overleg niet meer
flinke streep zetten onder het pro- nodig is. ‘We zijn blij met de brief van
ject ‘handhaving illegale bewoning de provincie. Er is hard gewerkt aan
recreatiewoningen’. Dat gebeurde dit project met oog voor de mensebovendien met de complimenten lijke maat. Persoonlijk vind ik het fijn
van de provincie. Diezelfde provincie dat we deze opgave nog tijdens mijn
die twee jaar geleden ongeveer ge- ambtsperiode kunnen afronden”, almeente Bergen flink het mes op de dus burgemeester Hetty Hafkamp.
keel zette over dit onderwerp en zelfs In de periode tot oktober 2019 zijn
verscherpt toezicht instelde. Nu geeft alle 414 adressen die uit onderzoek

De Poppenkast

KINDEROPVANG

Ook dit jaar organiseren de Oudkatholieke kerk, de Rooms-katholieke
kerk en de Protestantse kerk gezamenlijk vijf oecumenische vastenmeditaties. Momenten van bezinning en
rust, op weg naar Pasen. Ze worden
traditiegetrouw weer gehouden in de
Protestantse kerk in Egmond aan Zee,
Trompstraat 2, op woensdagavonden
in de veertigdagentijd, te beginnen

DORPSGENOTEN

op woensdag 4 maart (de eerste
woensdag na Aswoensdag). Aanvang
steeds om 19.30 uur (kerk open om
19.00 uur). De vastenmeditaties duren ongeveer een half uur. Het thema
is dit jaar: ‘Kruiswoorden’. Het vastenproject is dit jaar gekozen door
de Protestantse Gemeente en vraagt
steun voor het project ‘Overleven in
een burgeroorlog’ in Zuid-Soedan,

waar – na de onafhankelijkheid van
het land in 2011 – nog steeds een
burgeroorlog woedt. Samen met de
Zuid-Soedanese kerk helpt Kerk in
Actie boeren en boerinnen om hun
gezinnen dagelijks te kunnen voeden.
We verstrekken gereedschap en goed
zaaizaad. Mensen krijgen trainingen
om een eigen inkomen te verdienen.
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Zydeco La Louisiane in Overslot
Egmond aan den Hoef-zondagmiddag 8 maart speelt Zydeco
La Louisiane in Museumhoeve Overslot. De naam van de
band verwijst enerzijds naar de stijl van de muziek, en
anderzijds naar de unieke cultuur van de staat Louisiana met
zijn Franstalige achtergrond.
muzikale helden van de band zoals
Buckwheat Zydeco, C.J. Chenier en
Chubby Carrier, maar de band verrast
het publiek ook door geheel eigen zydeco-uitvoeringen van bekende nummers uit de jaren 60 en 70. Bill Honing
(drums), Peter Kummer (bas/backing
vocals) en Peter Mul (accordeon/lead
vocals) voelen zich thuis op elke plek
waar behoefte is aan dansbare, stevige en swingende rootsmuziek. Laissez
Les Bon Temps Roulez! Het optreden
begint om 16.00 uur, en de zaal is al
open vanaf 14.00 uur.
Er wordt een vrijwillige bijdrage voor
de muzikanten gevraagd. De oude
museumhoeve is te vinden aan de
Slotweg 42 te Egmond aan den Hoef.
Een optreden van Zydeco La Louisiane
is een reis door de geschiedenis van
de Zydeco en een hommage aan de

Egmonders op Bailkalmeer Siberië
Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

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

(tekst Cor Mooij)
De uitdaging was groot: een schaatstocht van 210 kilometer op het Baikalmeer in Zuidoost Siberië tijdens de Ice
Skate Challenge 2020. Bij gebrek aan natuurijs in Nederland
worden er in het buitenland allerlei natuurijswedstrijden gereden, zoals in Oostenrijk op de Weissensee en in Finland en
Zweden, waar onlangs nog het Nederlands kampioenschap
op natuurijs is verreden. Twaalf Nederlanders waaronder
de vier Egmonders Kees Blaauboer, Henk Jan Verdonk, Ko
Groot en Piet-Wim Bras, zochten het hogerop in het Russische Siberië met temperaturen van -20 tot -30 graden op een
ijsvlakte van 1 meter dik en niet geprepareerd ijs. Het zou
een barre tocht worden die over meerdere dagen werd verreden en met een zeer hoog risicofactor. Vanuit de Russische
overheid zijn zij begeleid door drie ervaren gidsen met een
hoovercraft en een arts.

Foto: Optreden van Zydeco
La Louisiana in Hoeve Overslot.

Koor Erato zoekt sopranen!

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 € 19,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

De reis die begon in Eindhoven by
night werd al snel overtroffen door
Moskou by Night. De Ice Challenge
kwam in zicht , maar eerst nog een
transfer naar luchthaven Domededovo via de reusachtige metrostations
in Moskou. Met volle bepakking en

SCHILDERSBEDRIJF
Het koor Erato Egmond bestaat uit
32 enthousiaste leden, dames en heren die vierstemmig zingen, die elke
dinsdagavond in Dorpshuis Hanswijk,
Egmond aan den Hoef repeteert. Onder leiding van Marlies Meiners-Bras
zingen we liederen van licht klassiek
tot pop en musical. En nu zoekt het
koor sopranen om de gelederen te
versterken. Erato verzorgt jaarlijks een
uitverkocht Kerstconcert in de Slotkapel en ook treden we op bij festivals of

instellingen. Kun je hoge noten zingen
en zou je eens willen kennismaken
met ons gezellige
koor, kom dan langs op dinsdag van
19.30 tot 21.15 uur! Na enkele repetities bepaal je of je lid wil worden.
Voor meer informatie of aanmelden:
koorerato@hotmail.com.

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

Foto (aangeleverd) - Erato
zoekt sopranen…

Eensgezindheid en Toekomstmuziek
Als je helderziend bent, kun je vaak in de toekomst kijken,
maar iedereen kan de toekomst horen op zondag 8 maart
om 14.30 uur in Dorpshuis De Schulp in Egmond Binnen.
Het voorjaar staat voor Muziekver- klinkt kunnen we ook horen op 8
eniging Eensgezindheid in het teken maart want deze keer werkt Eensgevan de toekomst. In januari werden zindheid samen met het NHJO. Daarin
basisscholen bezocht, waaruit een spelen talentvolle jongeren die later
blokfluitklasje ontstond; wie weet zit- de steunpilaren worden van orkesten
ten daar talentjes tussen die we over in de regio. Dat je nooit uitgeleerd
een jaar of wat in het Opleidingsor- bent bleek overigens afgelopen najaar
kest zien. De leerlingen van het Oplei- toen Muziekvereniging Eensgezinddingsorkest bereiden zich niet alleen heid zelf promoveerde van de derde
voor op het donateursconcert van naar de tweede divisie. Het kan in de
8 maart, maar ook op hun examen. toekomst alleen maar mooier worden.
Altijd een stimulans voor een kleine Dus: komt dat horen!
groeispurt! En wie weet zien we onze Zondag 8 maart 14.30 uur in
talentjes later nog eens terug in het Dorpshuis De Schulp Egmond
Noordhollands Jeugdorkest. Hoe dat Binnen.

‘Anders Actieven’ verder vernieuwd
‘Anders Actieven’ is 2020 begonnen met een nieuwe bestuurssamenstelling. Eerder werd al bekend dat Peter de
Waard als voorzitter aantrad en Trees Visser-Groot het secretariaat (weer) voor haar rekening neemt. Ook Rob Hallewas
blijft aan als penningmeester. Peter Bleeker en Marjolein
Copier zijn nieuw aangetreden.
De organisatie blijft zich onvermin- deren - te ondernemen, om de creaderd inzetten voor een actief burger- tiviteit te stimuleren en te ontwikkeschap. Via tal van activiteiten nodigt len en om in beweging te blijven. Zo
zij mensen in een wijde cirkel om levert ‘Anders Actieven’ een bijdrage
Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan aan de sociale verbinding in dit deel
den Hoef uit om iets -samen met an- van de gemeente Bergen.
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Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

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

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331
Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

medische apparatuur gingen de avonturiers op weg naar Irkoetsk waarna
de groep met de bus naar het Baikalmeer werden gebracht, daar werd
overnacht in Iglo’s aan de rand van
het meer.
‘Na een verkenning van het maagdelijke blauwe ijs op een meer van
31.500 kilometer, kon de tocht beginnen van Sakhyurta bij het Olkhon
eiland naar Lystvyanka bij Irkoetsk
met begeleiding van een hovercraft
voor als het nodig was bij ernstige
verwondingen of ongelukken dat dan
eerste hulp kon bieden’, aldus Kees
Blaauboer. ‘Het schaatsen verliep niet
vlekkeloos met vele hindernissen onderweg, je moest sowieso met stokken schaatsen, vergelijkbaar met het
langlaufen in de sneeuw. Het ijs deed
denken aan het Bos van Wallers bij de
wielerklassieker Parijs – Roubaix. Ook
hier liggen de kasseien er maagdelijk

bij, maar om er overheen te fietsen is
toch wel wat anders.’ Het ijs op het
Baikalmeer bestaat uit allerlei sprookjesachtige structuren bedekt met
sneeuw en glinsterend als een ruwe
diamant tussen twee bergketens in.
Een prachtig decor. Kniebeschermers
en elleboogbeschermers waren geen
overbodige luxe voor de mannen.
Voor zover bekend hoefde de begeleidende arts maar één keer in actie
te komen om een bebloede elleboog
te verbinden. Het slachtoffer kon
daarna gewoon zijn tocht vervolgen.
Ko Groot: ‘Dat het de nodige inspanning heeft gekost is zeker, maar de
voldoening om terug te kijken op
deze onvergetelijke reis is groot.’ Alle
deelnemers wisten de finish in Listvyanka nagenoeg heelhuids te bereiken.
Als aandenken kregen de Egmonders
Groot, Blaauboer, Verdonk en Bras
een Challence trofee, een T-shirt en
een talisman van paardenharen. Zij
kunnen terugkijken op drie dagen
prachtig zonnig weer met weinig

wind. Terug in Irkoetsk was er na de
lunch nog even tijd voor een rondleiding. De volgende ochtend begonnen
de mannen aan hun 24 uur durende
terugreis met drie vluchten, eindigend
op Schiphol. Kees Blaauboer moest
zich in Nederland wel melden bij de
fysiotherapeut met een pijnlijke rug.
Foto’s (Kees Blaauboer)

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

DORPSGENOTEN
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Onterechte nederlaag Egmondia

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

06 20 100 550

Een zwaar gehavend Egmondia (vijf basisspelers ontbraken) heeft tegen Vrone een 2-0 nederlaag moeten incasseren. Een nederlaag waar een gelijkspel zeker op zijn plaats zou zijn
geweest.
regeltechnisch wel goed werd beoordeeld door de scheidsrechter, maar als
de man iets meer had geanticipeerd
op de situatie had hij kunnen volstaan
met een gele kaart. Het geval was
namelijk dat Steven Bakker, zonder
dat er een speler in de buurt was en
zonder dat de bal richting doel ging,
het leer buiten de zestienmeter van
de grond pakte. Hij verklaarde zelf, de
lijn niet gezien te hebben. Zo moest
speler Tim Blaauboer in het doel en
moest Egmondia met een man minder de wedstrijd uitspelen. In de laatste tien minuten ging de ploeg van Jos
Mouwes voor de dood of de gladiolen. Carlo Smit, weer de uitblinker aan
Egmondia-zijde, ging ook mee naar
voren. Echter het slotoffensief bracht
niet het gewenste en zeker verdiende
Egmondia begon met de stevige wind kelde op de aanval leek er een kans resultaat op. Het was Vrone die door
in de rug sterk aan de wedstrijd en voor de Egmonders te ontstaan. Na deze strijdwijze van de blauwwitten
creëerde in de eerste tien minuten al balverlies uit deze aanval speelde zelfs in de allerlaatste minuut van de
twee kansen. De schoten ontbeer- Vrone de bal via de rechterkant echter wedstrijd de 2-0 op het scorebord
den de benodigde kracht, waardoor snel naar voren en vanuit de voorzet bracht. Hopelijk is Egmondia volgende openingstreffer uitbleef. Het spel kwam aanvaller Daniël Leijen voor de week tegen koploper Saenden wel
speelde zich voornamelijk af op het een Egmondia-verdediger en tikte de voltallig, om zo misschien een goed
middenveld, waardoor er verder wei- 1-0 binnen. Een tegenvaller voor Eg- resultaat te kunnen behalen.
nig gevaarlijke situaties voor beide mondia zo vlak voor rust.
doelen ontstonden. Daarnaast waren Toch maakten de ‘derpers’ na rust
de teams ook niet al te nauwkeurig geen aangeslagen indruk en bood Foto (Cor Mooij) - Een cruciin de passing, zo ontstond er soms het de tegenstander voldoende te- aal moment in de wedstrijd
een rommelig spelbeeld. Een kwartier genstand, zodat Vrone niet tot het Vrone tegen Egmondia wanvoor rust probeerde de thuisclub het tweede doelpunt kon komen. Zo’n neer Steven Bakker zo’n
spel naar zich toe te trekken om zo twintig minuten voor tijd moest Eg- twintig minuten voor tijd het
met een voorsprong te gaan rusten. mondia met tien man verder, nadat veld af moet met een rode
Toen Egmondia zich even aan de druk keeper Steven Bakker een rode kaart kaart na hands buiten het
wist te onttrekken en snel overscha- kreeg. Een situatie die misschien spel zestienmetergebied.

De Adelbert-veiling 2020 in nieuwe stijl

BELASTING
AANGIFTE 2019
BEL: 0644990538
GUNSTIG TARIEF
Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Zaterdag 18 april a.s. vind de jaarlijkse Adelbertveiling plaats in Cafe Tervoort in Egmond
Binnen. Dat duurt nog even, maar zet maar vast in uw agenda. Aangezien de fusie van de
Egmondse clubs nog niet echt wil vlotten, zijn wij als kleine club nog steeds afhankelijk
van extra inkomen om onze jeugd- en seniorenleden voldoende voetbalplezier te kunnen
bieden.
Vaste veilingvolgers zullen nu zeggen, singstocht, de golfdag en een grote verwerken we de gift in een van de
18 april wat een vreemde datum. Dat themamiddag/-avond waar we met pakketten of in de loterij, die we ook
klopt! Er is ook een geheel nieuw alle kopers kunnen genieten van spel, die avond houden. Mocht u dus een
veilingcomité opgericht om met een spanning en gezelligheid. Ook zullen gift, bijvoorbeeld of leuke kaartavond,
iets andere opzet de veilingavond tot wij de 'vaste' sponsors en midden- levensmiddelen of andere leuke items
een goed einde te brengen. Eén van standers weer benaderen voor een willen laten veilen door en voor Sint
de veranderingen is dus de maand; gift die we veilen of verloten. Mocht Adelbert dan kunt u een mail sturen
een andere verandering is dat wij niet u nu denken, ik geef al jaren aan de naar benno.wittebrood@quicknet.
meer bij de bewoners van Egmond- veiling, dat wil ik eigenlijk dit jaar ook nl . Appen of bellen met Benno WitBinnen aan de deuren komen om doen, dat kan uiteraard en daar zijn tebrood mag natuurlijk ook, 06spullen op te halen. Bovendien sturen we ook heel blij mee. Op zaterdag 28 37350651, bedankt alvast. Begin
we vooral veel via de sociale media en maart houd het veilingcomité een op- april volgt er nog een keer een beAdelbert-website de wereld in, zoals haalmiddag. Wij komen de giften dan richt met verdere informatie over de
de veilinggids en het programma voor bij u thuis ophalen. Het enige wat u Adelbert-veiling. Namens het veilingde avond. Wat hetzelfde blijft, is dat hoeft te doen, is dit aanmelden bij het comité graag tot ziens op zaterdag 18
we verschillende thema-avonden en veilingcomité en dan komen wij tus- april om 20.30 uur bij Café Tervoort.
-dagen gaan veilen, zoals de verras- sen twee en vier 's middags langs en

Palmpaasstok maken?
Ook dit jaar is er de mogelijkheid om
in Egmond-Binnen weer palmpaasstokken versieren. En wel op zaterdag
4 april om 13.30 uur in het zaaltje,
bij de kerk, deur aan de zijkant van
Snoeckenburg. Wel thuis vast een
ketting maken van (dop)pinda’s en
rozijnen, ongeveer 50 cm lang. Voor
stokken, haantjes, palmtakje, fruit
en snoepgoed en verdere versiering

wordt gezorgd. Na het maken wordt
er een verhaal verteld en krijgen jullie
uitleg van wat alles op een palmpaasstok betekend en worden de stokken
gezegend. Ze mogen gebracht worden naar je opa, oma, lieve buur of
een zieke. Mocht je niemand weten,
er zijn die middag adressen aanwezig
waar je ze dan heen kan brengen.
Neem je vader, moeder, of iemand an-

ders mee, die kunnen je vast helpen
met versieren. Opgeven kan tot en
met 28 maart bij:
Rie Apeldoorn, Herenweg 45 C, Tel:
5064520 of 0620901120. rieonderwater@hotmail.com Je kan ook
briefje met je naam in de brievenbus
te doen.

Nieuwe website De Schulp
De Schulp heeft sinds kort een nieuwe
website. Die is een stuk overzichtelijker en weer uitgebreider. Beheerder Jeanine Beentjes: ‘Omdat er
veel vraag was naar met name een
agenda, hebben we deze nu steeds
per week actueel en overzichtelijk in
beeld. Hier kun je zien wat die desbetreffende week te doen is. Tevens is

DORPSGENOTEN

er de mogelijkheid om je e-mailadres
achter te laten om de nieuwsbrief te
ontvangen. Dan blijf je helemaal op
de hoogte van alle activiteiten in en
rond De Schulp. Deze nieuwsbrief
werd altijd één tot twee keer per jaar
huis aan huis gebracht, maar zoals
we allemaal weten, is dat niet meer
van deze tijd. Niettemin zijn we die

6

Egmondse Almanak
EXPOSITIES
Museum van Egmond: tot 25 april alleen open voor groepen op afspraak.

mensen die toch een fysiek exemplaar
willen niet vergeten. Voor bewoners
die geen e-mail hebben zal er een
nieuwsbrief bij De Schulp liggen zodra deze wordt verstuurd. We nodigen
iedereen uit om naar de nieuwe site
www.deschulp.nl te kijken en als er
suggesties voor verbeteringen zijn,
horen we die uiteraard ook graag.’
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Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur

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

volg ons nu ook op Facebook

Linda Liefting

Last
Lastvan
vanmigraine/hoofdpijn,
migraine/hoofdpijn,
darmklachten,
darmklachten,vermoeidheid,
vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
luchtwegklachten,
huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

Warm gebakken
MAART
Di 3 Stoelyoga, PostaanZee, E/Zee, 10u
hormonale klachten, pijnklachten.
Di 3 Sociaal team, PostaanZee, E/Zee, 15u
Julianastraat
CACA
Egmond
aanaan
Zee Zee
Julianastraat3,3,1931
1931
Egmond
Woe 4 SpelaanZee, PostaanZee, E/Zee, 14u
DORPSGENOTEN
4
29 MAART
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113
Telefoon (06) 362 04 113
Woe 4 Woe-ochtendcafé, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
www.praktijkjade.nl
Do 5 SpaansaanZee, PostaanZee, E/Zee, 10.30u
Do 5 FietsenaanZee, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Do 5 Repair Café, Prins Hendrik, E/Zee, 13-15u
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
Vrij 6 Taalcafé, PostaanZee, E/Zee, 10.30u2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van RavenVrij 6 Boekenmarkt, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
Vrij 6 CreatiefaanZee, PostaanZee, E/Zee, stein’,
14u een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
op De
de Schulp,
fiets richting
Heiloo
waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
Za 8 Toekomstmuziek door Eensgezindheid,
E/Binnen,
14.30u
kan
er
met
het
boekenweekgeschenk
gratis met de trein gereisd worden.
Zo 8 Zydeco la Louisiana, Hoeve Overslot, E/Hoef, 16u
van kilo € 17,50 500 gr € 7,50
Alleen tegen inlevering van deze bon
Alleen tegen inlevering van deze bon
Ma 9 KralenaanZee, PostaanZee, E/Zee, 10u
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
Ma 9 Wandelen, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
06-12955593
Di 10 Stoelyoga, PostaanZee, E/Zee, 10u
www.schoonheidssalondessa.nl
Voor het eerste ERG LEKKER
Di 10 Sociaal team, PostaanZee, E/Zee, 15u
max 5 kilo per klant
Woe 11 SpelaanZee, PostaanZee, E/Zee, 14u

95
hebben wij500geen
gram
Woe 11 Woe-ochtendcafé, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
oplossing…
Woe 11 Gespreksavond Parkeerbeleid, PostaanZee, E/Zee, 19.30u
Kilo 12.50
Za 14 Zeevogels Dinnerclub, start Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef.
Zo 15 Happy Accidents, Hoeve Overslot, E/Hoef, 16u
Bij u op de markt
Voor het tweede
Woe 18 Woe-ochtendcafé, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Kilo 10.00

        
Woe 18 Concert Muziek in Huis, Huize Agnes, E/Zee, 14.30 uur
95
     
500 gram
wel!
maatje + 

ZO 22 Gerard Wortel, Hoeve Overslot, E/Hoef, 16u
     
95
Woe 25 Woe-ochtendcafé, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
42 t/m 56  
500 gram

Vrij 27 Aanschuiftafel, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef, 18u

Ouderwets gerookte

SLIPTONG MAKREEL
v/a p/st € 3,50
5 voor € 5,50
voor € 5,10 voor € 10,- 2GRIEPGOLF

Voorjaar in Egmond

Misschien dat het niet erg lang duurt
als men een bouwer uit de buurt Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
het mooie plan laat bouwen.
Nadatmenigeen
enkele jaren
terug
Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Daar
alhier
beseft
Egmond het
a/d Tervoort’s
Hoef versierd
metbetreft
vele narcissen en krokussen op de Herenweg
wanneer
bedrijf
en Zeeweg.
In Egmond-Binnen
heeft
dat alvast
vertrouwen. is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniging, de
Tekst:
jbkdorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollenwww.fysiotherapieronde.nl
en Cees Apeldoorn.
072-5064258 of 5065399

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
Ervaar de waarde

wekelijkseJOOOI
column vanKerkdiensten
KD de Bocht

van uw tuin!

Ik ben er nou wel eens helemaal klaar mee: wind, regen en andere slechtweerWEEKEND
2017
toestanden. Voor mijn gevoel zitten we qua
storm al1bijENde2 KAPRIL
van klerewind.
H. Margaretha
Alacoque
aan den Hoef: Zaterdag
Kan die klimaatverandering niet even sneller
doorzetten? IkMaria
wil graag
een – Egmond
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
19.00 uur
met pastor
Mantje m.m.v.
Hoeverture.
graad of 20, meer mag ook, een lekker zonnetje
en Eucharistieviering
dan mooi op het bankie
bij NicoVERANDA’S
BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN
ONDERHOUD
MEUBILAIR
Onbevlekt
– Egmond
aan Zee:
Zonde werf zitten. Graag wel zoveel mogelijkOnze
alleen,Lieve
wantVrouw
ik wil geen
Corona- Ontvangenis
BOOMVERZORGING
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
virus oplopen.
K.D.
de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
H.
Adelbertus–
Egmond Binnen: Zondag 10.00T uur
met
06 Eucharistieviering
538 12 076
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
www.rotteveeltuinen.nl
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

Colofon Dorpsgenoten
Egmondse Almanak
De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken

ZENT

EXPOSITIE
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt
op € 12,- per keer. Een keer
Schoonheidssalon
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
per maand of los tarief is dit € 20,-. Familieberichten
22,-. Voor de Protestantse
Linda
IJssennagger-Zentveld
MAART Woe 29€Vastenmeditatie,
Kerk,
19.30u
voorpagina rekenen wij 2x tarief. Wijzigingen
vaste advertenties
5,-. 10u Zent Schoonheidssalon
Woe 29inOuderenochtend,
Het €Gebouw,
Wouw
29 advertentie
Toneelgroep kan
Spiegel
de Schulp 20.15u
Prijzen zijn ex. BTW. Het aanleveren van
via in
e-mail
Mosselaan 61
Do 30
Toneelgroep
Spiegel
in de
1934 RA Egmond aan den Hoef
of fax. Uiteraard kunt u het ook brengen.
Copy
t.b.v. redactie
kunt
u Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u 06 10 82 64 29
alleen per e-mail aanleveren.
www.zentschoonheidssalon.nl
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee,
10u
Deadline is maandag 12.00 uur. Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdijzentschoonheidssalon@gmail.com
13.00u
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp Voor
20.15u
uw gehele administratie
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u Administratiekantoor
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2video
Kerkdienst
Adelbertus,
zelfde
voorH.12,euro Egmond/Binnen, 10u
Voor: - Verwerking bedrijfsDi 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
administraties en samenstelling jaarWoe 5, Kienen, de Schulp, 14u
rekeningen - belastingaangiften
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk,- adviezen
20.15u op fiscaal en

VHS video naar
DVD 17,50 euro

de tweede DVD van de

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

WINTER
bedrijfseconomisch terrein

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

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

De Woerdense Kaasboer

3,
3,
500 gram 3,95

GRASKAAS
STOLWIJKER
BLACK LABEL

    

  

BIJ AANKOOP VAN KAAS 10 BOEREN EIEREN VOOR €1,00

✄

Egmond-Binnen

3,

30+ KAAS

DORPSGEN
ZEN
T
Bakkerij ‘t Stoepje
ZOEKT E
Schoonheidssalon

elke donderdag op uw weekmarkt

Linda IJssennagger-Zentveld

SERIEU
BEZORG

Dagverse roomboter paashaas GEVULDE KOEKEN 10 voor € 5,Superstunt mini ROZIJNEN BOLLEN
10 voor € 1,Gele SLAGROOM SOESJES
20 voor € 3,- en 50 voor € 5,Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt gratis 10 mini rozijnen bollen extra!!!
Voor uw gehele administratie

fijn gekruide roomschnitzels

Administratiekantoor

WINTER

Voor: - Verwerking
bedrijfsboterzachte
runderbiefstuk
administraties
biologisch en samenstelling jaar-

topkwaliteit uit de beemster

rekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein
biologisch

heel kilo 9.een
98
voor
w
EGMOND
3 stuks 9,98 AA

verse hollandse kipfilet (topkwaliteit)072-50612
9,98
topkwaliteit uit middenmeer

heel kilo

prachtig mooie schouder karbonade
info@bellem
9,98
topkwaliteit uit de beemster
heel kilo

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

Palsma

GARAGE DE
GARAGE DE EGMONDEN

Drogisterij
Parfumerie

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

Voorstraat 109
Egmond aan Zee

Gemeente, Bisdom, VDEB,
die werken samen prima mee,
zodat het snel gaat komen.
Voor jeugd van hier met woningwens
en tevens voor de oudere mens,
een plek om van te dromen.

INBRAAK- SCHOTEL
Nu
ook
ROERBAK
SLIPTONG
Pedicure
GOLF?

kilo € 11,50 kilo € 12,50

By
Mar

Het hele dorp kan aan ’t werk,
men sloopt aldaar de eigen kerk.
Die gaat voorgoed verdwijnen.
Dan zal daarna, zo snel het kan
als breed gedragen prima plan,
een fraai complex verschijnen

OF
Verse Vis

✄

✄

Kloknieuws

BOVAG

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

EG

BOVAG

jarenNIEUWSTE
een vertrouwd adres voor
OOK VULLING VAN AlDE
doen wij, aircoservice
AIRCO SYSTEMENTevens
MOGELIJK!!!
inen verkoop of zoek
Nieuwe
Egmonderstraatweg
12
•
1934
PA
Egmond
aan den Hoef
€

9,

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934

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

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

KINDEROPVANG DE P
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
Dagopvang
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
z
Geen wachtlijsten
z
z

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

GEVRAA

