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Foto (redactie) - Zou het er eindelijk van gaan komen dat hier de schep de grond in kan, of
wordt het hele plan over de voetbalfusie aan de Egmonderstraatweg alsnog naar de prullenbak verwezen?

OPINIE
Bestemmingsplan locatie voetbalfusie
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(van de redactie/John de Waard)
Uitgerekend in de Nationale Sportweek (van 18 – 27 september) staat een belangrijke beslissing voor
de Egmondse voetbalclubs op de rol bij de gemeente. Het bestemmingsplan voor het nieuwe voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef moest op vier punten worden aangepast,
oordeelde de Raad van State vorig jaar in september. De afgelopen maanden heeft het college van
Bergen het bestemmingsplan op deze punten aangepast, aangevuld met onderzoeken en aangescherpt.
Op 29 september gaat het college opnieuw naar de gemeenteraad om te vragen in te stemmen met het
aangepaste plan. Als dat gebeurt, kan een begin worden gemaakt met het gezamenlijke onderkomen
voor de voetbalclubs op deze locatie.
Als je het snel zegt, kan het zo zijn ge- om de hoek en in deze laatste fase aangevuld bestemmingsplan dat
piept, maar dat is niet waarschijnlijk. lijken de messen nog eens extra te de vaststellingsprocedure opnieuw
Eerst worden de aanpassingen nog worden geslepen. De voetbalclubs en moet doorlopen, zo laat de gemeente
besproken in de Algemene Raads- hun feitelijke vertegenwoordiger bij weten. In de raadscommissie van
commissie op dinsdag 22 september de gemeente, Sportraad BES, liggen dinsdag gaat het dus – als het goed
(in Zuiderduin dus het kan zijn dat met elkaar in de clinch. Sterker nog, is tenminste – alleen over de aanals u dit leest die al is geweest). In de ze staan lijnrecht tegenover elkaar. vullingen op het bestemmingsplan.
week daaraan voorafgaand is er (op- Vooral over de tellingen van de leden Ik vrees echter dat de hele discussie
nieuw) de nodige commotie geweest. (en daarmee dus het aantal benodig- over noodzaak, kosten en democraMaar ook dat is geen nieuws. Al meer de velden) en de kosten, waarbij de tie weer opnieuw gaat beginnen. Indan vier jaar wordt er gesteggeld over Sportraad denkt dat de besparingen middels loopt de discussie over een
de vaststelling van dit bestemmings- dan ook aan de sport besteed gaan fusie tussen de Egmondse clubs en
plan en over deze locatie. Of meer worden. Maar zo werkt het niet. Ten waar die dan moet komen al bijna
over de legitimiteit van het vaststel- eerste gaat de politiek nu eenmaal 20 jaar! Zo’n ‘inspraakperiode’ is vollen van die locatie. Sinds in december over het geld en waar dat aan besteed gens mij best lang… Ik heb niet de
2017 de raad het bestemmingsplan gaat worden en niet de Sportraad. En indruk dat je ooit alle hoofden in één
in eerste aanleg had vastgesteld is ten tweede, als er minder geld wordt zak kunt krijgen over dit onderwerp.
er heel wat gebeurd. Er zijn verkie- uitgegeven aan dit project is het niet Maar zoals mijn moeder altijd zei: het
zingen geweest, standpunten in de zo dat er geld over is. Het ene plan zou mooi zijn als d’r eens ‘n end an
politiek zijn her en der aangepast, er kost gewoon meer of minder dan het komt…
zijn beroepsprocedures geweest, de andere plan. Punt.
Raad van State heeft uitspraak ge- Er is nu geen sprake van een nieuw John de Waard,
daan, de stikstofproblematiek kwam bestemmingsplan, maar slechts een redactie Dorpsgenoten

Ziet uw
Groepenkast
er nog zo uit?
Dan wordt het
hoogtijd om
ons eens te
vragen..

Oude “stoppen” en
aardlek kunnen
een risico vormen..

Zwaaien voor een glimlach van Achilles
(tekst Cor Mooij)
Gymnastiekvereniging Achilles volgt het landelijke initiatief samen met het steunpunt Eenzaamheid
Bergen en steunt de actie ‘Zwaaien met een glimlach’ komende week van 1 tot 8 oktober.
De turnkinderen hebben vele gekleurde handjes gemaakt om die uit te delen aan mensen die eenzaam zijn om
voor de ramen te hangen. Overal waar
je zo’n handje ziet, zwaai je dan even;
dit is goed voor de sociale contacten.
Lachen en zwaaien naar elkaar geeft
je een goed gevoel. Turnjuf Sandra is
blij met het initiatief.

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

Dag en nacht bereikbaar
Foto (Cor Mooij) - Zeg maar
dag met je handje tegen eenzaamheid

DORPSGENOTEN
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Egmondia haalt winst binnen
Egmondia is het nieuwe seizoen prima gestart door de drie punten
in de eerste wedstrijd in eigen huis te houden. Lang zag het er naar
uit dat de Egmonders een onverdiende nederlaag zouden gaan
lijden, omdat men lange tijd tegen een 0-1 achterstand aankeek.
Uiteindelijk bleken de Egmonders in de laatste fase van de wedstrijd aan het langste eind te trekken, 2-1.

Vol overgave geleefd en tot het laatste moment plannen
gemaakt, is nu toch overleden onze vader, schoonvader,
opa, oude opa en vriend

Jan Bernard Hendriks

Ik zou graag…

weduwnaar van Jopie Hendriks-van Willigen

Rheden

Ik zou zo graag een arm om je heen willen leggen,
van dichtbij troostende woorden willen zeggen.
Ik zou zo graag je hand vast willen pakken,
nu je de bodem onder je vandaan voelt zakken.
uitvaartverzorging
Ik zou je zo graag een knuffel willen geven,
als je door alle emoties staat te beven.
Ik zou zo graag dat iedereen hier dichtbij je kon staan,
Petra van der Meer
in plaats van 1.5 meter of veel verder hier vandaan.
Weet dat ik er voor jullie zal zijn,
aanvoerder
en routinier
Het begin van de wedstrijd was zeker in trainer
deze tijdenOoms
van verdriet
en pijn.
Smit
naar
het afscheid
maken,
mooivoren,
en warm, hetgeen wel
voor de blauwwitten. In de eersteDat weCarlo
gedachten
knuffelzich
en arm.meenam, maar
risicoonzemet
vijf minuten ontstonden er na fan- met inwat
info@uitvaartannonu.nl

ANNO NU

Klaar Blokker

06 - 81 35 81 10

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

twee enorme gezien de stand geen slechte keuze.
www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
Een gedicht van Monique Doets
duurde het tot de 83ste minuut
kansen. Maar de inzetten van Marc Toch
Min en Justin Recourt werden op een voordat Egmondia loon naar werken
Met
een
schitterend
geweldige
maniermanier
doorvandeuitvaart
keeper
van doorkreeg.
f juist nu zetten
we onze persoonlijke
begeleiden
en komen
we nog
steeds
bij u thuis (of indoelpunt,
de tuin) om met gepaste afstand de uitvaart met u te bespreken.
snoeihard
in het
het Wedoel
de bezoekers onschadelijk
Want persoonlijkgemaakt.
contact, ook al is het
op veilige afstand,
is juistdak
nu heelvan
belangrijk.
zijn er voor u!
Egmondia hield het heft in handen bracht Rick Blok de dik verdiende gePetra van
en Karin Smit
lijkmaker
opder
hetMeer
scorebord,
1-1. Diemet een uitblinkende Marc Met
Minwarme
op groet,
het middenveld als regisseur. Een tac- zelfde Rick Blok werd enkele minuten
tisch prima zet van de nieuwe trainer later door de Hugo Boys keeper in
Tristan Ooms om deze speler op 10 te de rug gelopen en de goed leidende
Uw woning
zetten. Ondanks het feit dat Egmon- scheidsrechter kon niet anders dan de
in
vertrouwde
handen?
dia sterker was, opende de bezoekers bal op de stip leggen. Het was Carlo
Bel
Kruijff
Makelaardij!
Smit
die
zijn
verantwoordelijkheid
als
in de 25ste minuut de score. Een bal
tel. 072-5070818
die niet goed werd beoordeeld door aanvoerder nam en hij knalde het leer
www.kruijffmakelaardij.nl
de verdedigers van Egmondia kon onhoudbaar binnen, 2-1. Zo kreeg de
ongehinderd in het doel van Steven ploeg van Tristan Ooms toch nog de
Bakker worden geschoten. Door het volle winst in handen en gezien het
overweldigende begin van Egmondia totale spelbeeld volkomen terecht. Al
Ervaar de waarde
hield Hugo Boys de linies wat dichter lieten de spelers de vele supporters
van uw tuin!
op elkaar, waardoor combineren voor lang in het onzekere door de wedde thuisclub moeilijker werd. Toch strijd pas in de eindfase naar zich toe
herstelde Egmondia zich weer en vlak te trekken.
voor rust ontstonden er weer drie
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
kansen, die ook dit maal niet werden
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
Foto
Cor
Mooij)
Carlo
Smit
benut.
BOOMVERZORGING
Na de pauze probeerde Hugo Boys (met aanvoerdersband) komt
hier
te
laat,
maar
was
uitsnel de tweede treffer te maken en
T 06 538 12 076
daarmee het duel op slot te gooien. eindelijk goed voor de winwww.rotteveeltuinen.nl
Echter tot grote kansen leidde dit niet. nende treffer van Egmondia
Zo’n 20 minuten voor tijd dirigeerde tegen Hugo Boys.
www.uitvaartannonu.nl
tastische combinaties

ZENT

Nieuwe Geestgronden is uit

Expositie voor het goede doel

16 september 2020

Marc & Jennice Zagwijn
Frency & Bas, Thys
Mike & Roos

Karin Smit

06 - 41 73 95 49

Van het tijdschrift van Historisch Egmond, Geestgronden, is weer
een nieuwe editie verschenen. Ook dit augustusnummer staat weer
boordevol leuke historische verhalen en mooie foto’s. Het 60-pagina
tellende kleurenboekje is gratis voor donateurs en is voor €6,80 los
verkrijgbaar bij boekhandel Dekker & Dekker (Egmond aan Zee) en
Apeldoorn Electra (Egmond-Binnen).
In dit nummer vindt u o.a. een artikel chers in de VS. Genoeg aanleiding
over Wimmenum: Welke huizen ston- om te kijken wie deze man was. Ook
den er bij de eerste kadastermeting, kunt u alles lezen over de kunstenaar
begin 19eeeuw, en waar liepen de Jaap Oudes, die in de jaren 60 prachgrenzen? Uit dezelfde periode toont tige tekeningen van het dorp Egmond
het tijdschrift het eerste schoolregle- aan Zee maakte. Harry Stam neemt u
ment van Egmond aan Zee, waarin vervolgens mee naar de tijd van vlak
ook toen al aandacht was voor mo- na de oorlog, in zijn serie jeugdheringelijke besmetting van ziektes door te neringen. Zijn verhalen zullen voor veveel kinderen in een te kleine ruimte len zeer herkenbaar zijn. Tot slot een
te plaatsen. Een derde artikel be- verhaal over een bijzonder schilderij:
schrijft het leven van melkslijter Piet ‘De bewening van Christus’, waarin
Bakkum, een markante dorpsfiguur een vooraanstaande Egmondse famidie zijn leven lang sappelde. In 1947 lie figureert.
schreef hij een brief aan Corinne Mel-

Alkmaar

17 oktober 1930

Correspondentieadres:
Prins Bernhardlaan 31
1934 WP Egmond aan den Hoef
De rouwstoet vertrekt woensdag 23 september om
12.00 uur vanaf het Verenigingsgebouw naar het
Uitvaartcentrum in Alkmaar.
Als u wilt, kunt u Jan op de Zeeweg ter hoogte van de
Eisenhowerstraat een laatste groet brengen.
De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

Hartverwarmend was de belangstelling bij het afscheid
van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Co Bakker
Het doet ons goed te weten dat hij bij zo velen mooie
herinneringen achterlaat.
Onze oprechte dank voor uw steun, bloemen, brieven,
vriendschap en liefde.
Elly Bakker-Buur

Schoonheidssalon

Kinderen
en kleinkinderen

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

Egmond-Binnen, september 2020.

SCHILDERSBEDRIJF

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

in Egmond aan Zee. Van elk verkocht
schilderij schenkt zij 100,00 euro aan
Hospice Egmond. Jolanda haalt haar
inspiratie uit het (dierlijk) leven van de
duinen en op het strand. Zij vergroot
het onderwerp, lettend op de huid en
tekent/schildert met een vlotte streek.
Foto (aangeleverd) - Hooglanders door de ogen van Jolanda van Niekerk.

Jolanda van Niekerk uit Egmond aan
den Hoef exposeert in Tandartsenpraktijk Egmond in de Marinestraat 4a

DORPSGENOTEN

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl
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Jan Houtenbos op weg naar volgende klus? (van de redactie/John de Waard)

Na het overlijden van mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en opa

Peter Wittebrood
zijn wij overweldigd door de vele reacties
die wij van u hebben mogen ontvangen.
De vele kaarten, bloemen en persoonlijke
condoleances zijn voor ons een steun bij
dit grote verlies en de leegte die hij achterlaat.

HîƞƪŰƲēĚƖ¬îČĽîǊŰŰƖˤ̷˨œîîƖ
qîîťēîĵ̟ēŃťƞēîĵĚťēŰťēĚƖēîĵ
ˤ˫˦˩˪˪ˤ˦ˤˤΌĵîƞƪŰƲēĚƖċƲƖĚîƲ΄ċŚŰƞƞĚ̤ťŚ

By
Mar

Wij willen iedereen vanuit ons hart enorm bedanken.
Corrie Wittebrood-Zonneveld
Margret

Eigenaar gezocht!

maatje +
42 t/m 56

Carola en Hans
Dylan
Deveny en Chris

Voorstraat 109
Egmond aan Zee

September 2020

De Egmondse voormalig VVD-wethouder Jan Houtenbos is hard
op weg naar zijn volgende interim wethoudersklus. Zit Houtenbos
nu nog bij de gemeente Beemster voor een ‘vervangingsklus’,
inmiddels is hij ook voorgedragen voor een vergelijkbare rol bij de
gemeente Koggenland, ook voor de VVD.
De gemeente Koggenland is voor ermee instemmen – gaat duren tot de
Houtenbos geen onbekend terrein. Hij verkiezingen van 2022. Zou daarmee
heeft daar eerder al opdrachten ge- ook een eind komen aan de politieke
daan als financial controller. Deze rol aspiraties van Houtenbos voor wat
als derde wethouder in Koggenland – betreft de gemeente Bergen?
als het doorgaat en alle betrokkenen

LEO EN FIA VAN DUIN-JONKER
‘’Door sport elkaar gevonden,
op 27 september 1960 in de
echt verbonden”
Wij feliciteren onze ouders,
levensgenieters, met hun
60 jarig Diamanten Huwelijk.
Petra en Gert-Jan,
Tijn en Manon, Jikke

(van de redactie/John de Waard)
Mooi weer nodigt uit om wat leuks te gaan doen. Lekker sporten,
fietsen, wandelen of – dat kan uiteraard in deze omgeving ook –
lekker paardrijden.
Nu kun je je afvragen waarom iemand dan met zijn paard door een
woonwijk zou moeten gaan, er zijn
veel mooiere paden, maar je kunt je
helemaal afvragen waarom die zelfde
wijk ondergescheten moet worden.
Het paard kan er niets aan doen, dat
is blij en opgelucht. De wijk zit echter
met de resultaten van deze darmontlasting… Officieel moet de ruiter de
deposities opruimen op straffe van
een boete, maar ja, wie weet wie de
ruiter is en wie gaat dat handhaven?
Daarom: eigenaar gezocht! Als je snel
bent is het nog niet helemaal uitgesmeerd over het voetpad.
Foto (redactie) - Schijtzooi…

Romyka en Erik

MTB

Sylvia en Marcel,
Ilja, Bendt
Helaas wegens coronavirus
geen feest en liever geen
bezoek aan huis

www.fysiotherapieronde.nl

Correspondentieadres:
Blauwe Distellaan 20,
1931 VC Egmond aan Zee

072-5064258 of 5065399

Uitslag donderdag 10 sept.: De Egmondse deelnemers in de top van het klassement: 4. Alwin Hes, Bakkum 51.55 min. (PR) 8. Ron Boendermaker Egmond
aan Zee 54.24 min. 12. Emiel Prins Egmond aan Zee 56.10 min (PR) 13. Chris
Kemp, Egmond aan den Hoef 56.44 min. (PR) 15. Hattrick Put, Egmond Binnen 57.00 min. 16. Marco Wetsteijn, Egmond aan den Hoef, 57.00 min (PR).
Uitslag donderdag 17 sept: Dat was ook al geen goede dag voor de Egmondse
deelnemers. Alleen Emiel Prins (8e met 57,33 en Henk Jan Verdonk senior (9e
met 58,00) kwamen in de top 10 aan de finish.

Zij
Als je het gadesla,
Het volgen van haar,
Dan volg je het niet na.
Zij volgt onnavolgbaar
Herenweg 197 - 1 hoog
1934 BA Egmond a/d Hoef
+31 6 10 67 55 87
studio@remoraproducties.nl
www.remoraproducties.nl

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra

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

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

De Poppenkast

KINDEROPVANG

1934 BA Egmond aan den Hoef

Egmondse Almanak
EXPOSITIES
Galerie Conny van Kasteel, expositie EGMOND van Arjen Zwart. Dinsdag t/m
zaterdag van 13.00 – 18.00, zondag van 14.00 – 17.00
Galerie De Kapberg: expositie met natuur als centraal thema. Tot en met 27
september op vrijdag-,zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Galerie Conny van Kasteel Expositie; Wat zie ik?’. Van 12 september t/m 8
november
Abdij E/Binnen (restaurant), expositie figuratieve kunst Esther Leijen, t/m 17
oktober
SEPTEMBER
Woe 23 SpelaanZee, PostaanZee, 13.30u
Vrij 25 Fit met Nicole, Slotpark E/Hoef, 10u
Ma 28 Wandelen, PostaanZee. E/Zee, meerdere starttijden en afstanden
Woe 30 SpelaanZee, PostaanZee, 13.30u

072-5066171

SCHILDERSBEDRIJF

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

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

GARAGE DE EGMONDEN BEUKERS

BOVAG

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
U KUNT OOK VOOR RENAULT BIJ ONS TERECHT
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

DORPSGENOTEN

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl
4

Linda Liefting

VHS video naar
DVD 20 euro

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

hormonale klachten, pijnklachten.

Julianastraat
CACA
Egmond
aanaan
Zee Zee
Julianastraat3,3,1931
1931
Egmond
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

Nieuwe Egmonderstraatweg 6

(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
Telefoon (06) 362 04 113
T
072 506 1201
E
www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
info@belleman.nl • I www.belleman.nl
www.praktijkjade.nl
23 SEPTEMBER 2020 - NR. 809

Expositie

BuitenBoekenmarkt bij PostaanZee
Boekenliefhebbers opgelet: de boekenmarkt is weer terug bij PostaanZee. Door de corona maatregelen
nu niet binnen maar buiten op het overkapte terrein van het oude postkantoor. Iedere 1e vrijdag van
de maand van 13.30 tot 16.00 uur bieden wij weer een wisselend aanbod van boeken. De eerstvolgende markt is op vrijdag 2 oktober a.s.
Altijd al op zoek geweest naar dat PostaanZee.
ene boek? Of naar een herinnering Een vrijwillige donatie in het vogeluit lang vervlogen tijden? Het kan huisje of via onze website stellen wij
er zomaar tussen liggen. Zie je niet zeer op prijs.
wat je zoekt? Vraag er gerust naar bij
de vrijwilligers. We hebben meer op Foto (aangeleverd) -Boekenvoorraad dan we uitstallen en zijn je markt van PostaanZee nu
graag van dienst. Met de verkoop van buiten op het terrein achter
de boeken steun je de activiteiten van het voormalig postkantoor.

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

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

volg ons nu ook op Facebook

Warm gebakken Ouderwets gerookte
TOP-kwaliteit
PALING
SCHAR
KE
IK
mooie D
van 500 gr € 25,5 voor € 4,- Alleen tegen inlevering van de bon
10 voor € 7,- 500 gr € 15,-

✄

In Galerie Conny van Kasteel, Noorderstraat 4, Egmond aan Zee is t/m 8november 2020 een bijzondere
tentoonstelling te bewonderen.
Het is alweer de 67e expositie in deze denkt te zien. De kunstenaars, Anneke te bezoeken. Schroom niet om een
galerie. Er wordt werk vertoond van Klein Kranenbarg, Andre van Lier en afspraak te maken (T. 0622546602,
drie kunstenaars met als overeen- Henk van Trigt, hebben alle drie eer- of via info@galerieconnyvankasteel.
komst het spel tussen vorm, lijn, kleur der al in de galerie geëxposeerd, maar eu) Het bezoek kan plaatsvinden op
en transparantie. Als bezoeker word je niet in deze verrassende combinatie. vrijdag t/m zondag tussen 13.00 –
gedwongen goed te kijken om te be- In verband met de Coronamaatrege- 17.00 uur.
oordelen of je nu wel echt ziet wat je len is de galerie alleen op afspraak

Emmertje Hollands nieuwe Verse ZALM

de lekkERerSTstEe

de LEKK

HARING

FILETS

van kilo € 25,- TOP-kwaliteit

±8 stuks Alleen tegen inlevering van de bon

kilo € 15,- max .6 kilo
2 kilo € 25,- per klant
zelf schoon maken!

deze week € 5,-

✄

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.

JéGé

KOMIJNENKAAS
De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

GRASKAAS
BLACK LABEL
Kilo EXTRA
 10.00PITTIGE

500 gram

500 gram

3,95
3,
3,

MAAKT

mooi stukje

Uw

✄

Nu het buitenland ineens op wat groter schaal delen van ons land code rood meegeeft is Holland in last. Toen Portugal max . 5 kilo
ALTIJD VERS SCHOONGE
95
en Spanje en later de Griekse eilanden door Nederland grotendeels tot ‘onwenselijk gebied’ werd verklaard en zij zich
Kilo 12.50
500 gram
per klant
daar druk over maakten hield Nederland zijn poot stijf. Nu moet de Bergense politiek naar Den Haag om te lobbyen
om de kuststreek – liefst tot op dorpsniveau - open te houden vooral voor de Duitse en Belgische toeristen. Er zijn toch
95
500 gram
maar een paar grote steden in Noord-Holland ‘besmet’? Ik begrijp de belangen, maar een beetje hypocriet is het wel. 10 boeren eieren voor €1,00 bij aankoop van kaas
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

lamsbout zonder been

uit texel 500 gr 9,98

goud

wat een feest! botermalse runder kogelbiefstukken

3 grote voor maar 9,98

biologisch topkwaliteit uit de beemster

100% smaakgarantie verse hollandse kipfilet

is geld waard

biologisch

heel kilo

9,98

topkwaliteit uit middenmeer

heel kilo

9,98

heerlijk gekruide kipshoarma vlees (van kippendijen)
biologisch

Heeft u nog gouden sieraden
die u niet meer draagt? Deze
kunnen nu door de zeer hoge
goudprijs een ﬂinke waarde
vertegenwoordigen.

topkwaliteit uit middenmeer

Gediplomeerd edelsmid
taxateur
David Knol

Kom naar onze inkooplocatie voor een gratis vrijblijvende taxatie:

Dinsdag 29 september
12.30 - 16.30 uur

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

SPECULAAS

1 plak gevulde speculaas + 1 zak kruidnoten + 4 speculaas
gevuldekoeken + 2 speculaasbrokken samen slechts € 7,50
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 15 baileys slagroomsoesjes cadeau!!!

Dorpshuis Hanswijk
Hanswijk 1
Egmond aan den Hoef
Uiteraard houd ik mij tijdens de taxatie
aan de richtlijnen van het RIVM

www.zilverpakhuis.nl
06 - 24 78 25 33
Vergeet u niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen?

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - 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

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

