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Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.
Januari
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BOVEN: John, Danny, Shane en Marion een frisse duik foto’s Cor Mooij
ONDER: Egmondia gooit de mondkapjes in de lucht. Foto: Rob Glas

Geen Nieuwjaarsduik wel druk op strand
Het mooie weer op nieuwjaarsdag trok enkele honderden mensen naar het strand om eens lekker een
strandwandeling te gaan maken met het mooie weer.Velen zullen gedacht hebben wat jammer dat de
Nieuwjaars duik niet doorgaat maar met een heerlijk zonnetje in het gezicht was het toch genieten.
Vier vrienden uit Alkmaar John,
Danny, Shane en Marion hadden
wel met elkaar afgesproken om op
nieuwjaarsdag een frisse duik in de
Noordzee te maken. Het zeewater

was 7’c en het was laag water, dus
de kleding uit en hup het water in.
“Man wat was dat koud zeg,” terwijl
hun vriendinnen met handdoeken en
een dikke jas klaar stonden om hen

af te drogen. Het was nog nooit zo
stil geweest op Nieuwjaars dag in
de Voorstraat op zondagmiddag half
twee en de winkels gesloten - Tekst
Cor Mooij
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De twee kanten van 2020
Twintig- twintig heeft mij niets gebracht!
Mij hoor je nooit zeggen
Dat we samen meer kunnen dan alleen
Want als ik even verder kijk, ontdek ik
Spanning en onrust om mij heen
Elke week voelde ik minder
Verbinding met mensen die me dierbaar zijn
Ik voelde
Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld
En zeg me vooral niet
Er zit iets moois in iedere dag
Want hoe je het ook wendt of keert
Ik heb dit jaar stilgestaan
Je zult mij nooit horen zeggen Twintig-twintig bracht me veel lichtpuntjes.
DORPSGENOTEN

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

Foto Manja Tol

www.uitvaartverzorgingduin.nl6 JANUARI 2021 - NR. 824
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De heer is mijn herder,
er ontbreekt mij aan niets.
Onverwachts is van ons heengegaan,
mijn lieve echtgenote, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en kleine omi

Carla Margaretha
Bel-van der Swart

Ik zou graag…
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.
Tekst
en foto’s
Cor Mooij
Ik zou zo graag dat iedereen
hier dichtbij
je kon staan,
Petra van der Meer
in plaats
vanEen
1.5 meter
of veel
verder
hier vandaan.
Het jaar 2020 is weer achter de
rug.
jaar
dat
niet
het makkelijkik er voor jullie zal zijn,
ste jaar was. De Corona bepaalde Weet
weldatons
gevoel en gemoedstoein deze tijden van verdriet en pijn.
stand, we werden beroofd van Dat
onze
vrijheid,
een zwarte wolk hing
we het afscheid maken, mooi en warm,
boven
de
toeslag
affaire,
de
winkels,
hotels
en
horeca kregen zware
met in gedachten onze knuffel en arm.
info@uitvaartannonu.nl

18 februari 1947 Egmond aan Zee 31 december 2020

ANNO NU

Jaap

Vol goede moed in 2021

06 - 41 73 95 49

klappen en de jeugd nam het niet zo nauw om de anderhalve meter
www.uitvaartannonu.nl
afstand in acht te nemen.
Een gedicht van Monique Doets
Maar laten we nu niet meer achter-

Bas en Jerney, Senna

Karin Smit

Raymond en Mirre, Frederieke

06 - 81 35 81 10

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Correspondentieadres:
Jaap Bel, Voorstraat 19, 1931 AG Egmond aan Zee

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

kust worden op verjaardagen of feest-

Carla is overgebracht naar het Verenigingsgebouw,
alwaar geen bezoek.
Op donderdag 7 januari begeleiden wij Carla naar
haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats,
Kerkhoflaantje, Egmond aan Zee.

minder
handen
worden.
uitkijken
maar vooruit
kijken.
vac- doorjes,
f juist nu zetten
we onze persoonlijke
manier van
uitvaartDe
begeleiden
en komen
we nog
steeds bij ugeschut
thuis (of in de
tuin) om met gepaste afstand de uitvaart met u te bespreken.
Deopoliebollen
ener voor u!
cinaties staan voor
de deurcontact,
en ook
weal is het
Want persoonlijk
veilige afstand,zijn
is juistweer
nu heel genuttigd
belangrijk. We zijn
hopen dat 2021 weer een jaar wordt het vuurwerk was wel minder dan anMetjawarme
vandoor
der Meer
Karin Smit
derePetra
jaren
het en
vuurwerkverbod,
zoals het altijd is geweest, nou
zo- groet,
als het altijd is geweest? Er zal meer maar het ouwe jaar werd toch wegbewust geleefd worden, minder ge- geschoten.

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra

De rouwstoet zal om 13.45 uur even stilstaan bij
het woonhuis op de Voorstraat 19. Wij geven u de
mogelijkheid Carla een laatste eer te bewijzen langs de
route, vanaf het woonhuis tot de begraafplaats.

info@overwegendnotariaat.nl

Geen strandrace Imming baalt

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

U bent welkom om bij de begrafenis aanwezig te zijn.

072-5066171

De onzekerheid bekruipt Bram Imming met de vraag wanneer er
weer een echte strandrace wordt gehouden. “Het is balen dat Egmond- Pier- Egmond niet doorgaat en ik denk dat er dit voorjaar ook
geen strandrace meer verreden zal worden, maar ja, wat doe eraan?
We blijven gewoon doortrainen”.
Bram Imming stond met een aantal
coureurs even een kop koffie te nuttigen voor boekhandel Dekker. Aan de
overkant bij Het Wapen van Egmond
wordt alles in gereedheid gebracht op
hopelijk een mooie zondag, want na

al die dagen van lekker eten en oliebollen nuttigen willen de mensen er
op uit naar het strand om even lekker uit te waaien en een frisse neus
ophalen.
Tekst en foto Cor Mooij

Boekhandel wordt er tureluurs van

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur

Lieve mensen

Hartverwarmend en verrast waren wij van
al de reacties die wij mochten ontvangen
i.v.m. ons 50 jarig huwelijk.
Kaarten bloemen en leuke attenties.
Héél erg bedankt hiervoor!

Linda Liefting

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

hormonale klachten, pijnklachten.

Door de Corona maatregelen mag boekhandel Dekker & Dekker geen Julianastraat
CACA
Egmond
aanaan
Zee Zee
Julianastraat3,3,1931
1931
Egmond
kaarten of boeken meer verkopen maar ze moeten wel openblijven Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113
Telefoon (06) 362 04 113
voor poststukken die verstuurd of aangeleverd worden.
www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
www.praktijkjade.nl
“Het is een scheve bedoening dat b.v.
het Kruidvat of de supermarkt wel
SCHILDERSBEDRIJF
open zijn en hun kaarten en boeken
mogen verkopen en wij niet. Afgelopen week was de zus van Carla Bes
overleden dan komen klanten om
een rouwkaart dan mag je die niet
ONDERHOUD
verkopen, dan moet ik ze doorsturen
EN NIEUWBOUW
naar een drukke supermarkt of het
Kruidvat.” Aldus Christien Dekker. De
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen
winkel puilt uit van de pakketten van
Tel.
072 5064695
Post NL die afgehaald moeten worden
maar het is zeer onoverzichtelijk door Mob. 06-53794624
de Corona maatregelen.Tekst Cor ap.beukers@quicknet.nl

Marijke en Frank Tambach-van Duin
GEDURENDE DE LOCKDOWN IS DE
RECEPTIE VAN DRUKKERIJ BELLEMAN
GESLOTEN
WIJ ZIJN ECHTER TELEFONISCH
BEREIKBAAR 072-5061201
DORPSGENOTEN VERSCHIJNT ELKE WEEK
IN DEZE PERIODE OP DINSDAG/WOENSDAG
5/6, 12/13 JANUARI,
GEWOON H.A.H. OP PAPIER,
OP INTERNET
WWW.DORPSGENOTEN.INFO,
OP FACEBOOK VIA CORMOOIJ EN LET OP
U KAN DE DORPSGENOTEN OOK WEKELIJKS VIA DE MAIL ONTVANGEN INDIEN
U EEN MAIL STUURT NAAR INFO@BELLEMAN.NL KOMT U OP DE MAILINGLIST!!!!
OOK OP DE WHATSAPP
DORPSGENOTEN EGMOND

BEUKERS

Mooij

De 5 decemberactie van Hospice
In de week voor Sinterklaas vroegen we de inwoners van de Egmonden en omgeving via de lokale media én een huis-aan-huis-folder
om rond deze feestelijke 5 december, ook € 5 te doneren voor het
hospice. Met als resultaat deze opbrengst: € 4375,-.
Een onverwacht hoog bedrag’ aldus een verheugde voorzitter Jan Mesu. ‘Daarmee worden nu de ICT-benodigdheden, de telefonie en de muziekboxjes voor
de gastenkamers betaald.’ Het bedrijf G.P. Groot heeft de kosten voor het realiseren van de verdere ICT-structuur, inclusief het onderhoudscontract voor de
komende vijf jaar, voor zijn rekening genomen.

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

DORPSGENOTEN
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Zorgeloos verhuren met Villa for You en Knijn & Damsma Leisure. Webinar 19 en 28 januari van
19:30-20:30 uur.

verhuren
Wij regelen Zorgeloos
alles voor jou!

met Villa for You en Knijn & Damsma Leisure. Webinar 19 en 28
januari van 19:30-20:30 uur.

Wil je een huis verhuren, de gastenontvangst, de schoonmaak en zo veel mogelijk ander bijkomend
werk uitbesteden? Maak dan gebruik van ons full-service aanbod. Wij verhuren je huis, regelen de
gastenontvangst,
de schoonmaak,
hetjou!
linnen en de opmaak van de bedden, de glasbewassing en het
Wij regelen
alles voor
onderhoud van je huis.
In de regio Noord-Holland
kan
je bij ons terecht
voor deze unieke
Wil je een huis
verhuren,
de gastenontvangst,
desamenwerking!
schoonmaak

en zo veel mogelijk ander
bijkomend
werk
uitbesteden?
Maak
dan
gebruik
van
ons
full-service
aanbod. Wij verhuren
Wij bieden o.a. de volgende services aan jou als huiseigenaar;
je huis, regelen de gastenontvangst, de schoonmaak, het linnen en de opmaak van de
1. Betalingen
voor
van de gasten.
bedden,
deaankomst
glasbewassing
en het onderhoud van je huis.
2. We presenteren elk huis op de websites van Villa for You én op vele
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

(inter)nationale platformen zoals Booking.com, Airbnb, Home Away, Expedia etc. teneinde
een In
optimale
bezetting
te realiseren.
de regio
Noord-Holland
kan je bij ons terecht voor deze unieke samenwerking!
Met één contract bij elke boekingspartner dezelfde gunstige voorwaarden, zoals tot 100%
annuleringsvergoeding bij annulering door de klant en een gesynchroniseerde
boekingskalender,
maar ook centrale en volledige afhandeling van alle boekingen door Villa
Wat bieden wij?
for You.
1.
Betalingen
voor
aankomst van
devanuit
gasten
Persoonlijk contact met de
verhuurexpert,
welke
de markt en ervaringscijfers een
optimaal2.advies
kan
geven
over
de
verhuurmogelijkheden
en prijsstelling. Tevens
denken
Maximale zichtbaarheid via alle grote boekingspartners
zoals Booking.com,
Airbnb,
we mee hoe het huis het beste gepresenteerd kan worden en indien je aanpassingen wilt
“Oudejaarsdag om 12.30 uur was ik helemaal los van de oliebollen
Away, het
Expedia
doen, welkeHome
aanpassingen
meestetc.
optimaal zijn. Niet alleen bij het afsluiten van de
en de appelflappen, hals over kop moest ik mijn verkoop wagen van
overeenkomst,
ook daarna.
3. Metmaar
1 contract
bij elke partner dezelfde gunstige voorwaarden, zoals tot 100%
het Eymaplein wegrijden omdat de mensen maar bleven komen en ik
24/7 klanten- en huiseigenarenservice
NEE moest verkopen.
bij annulering door de klant en een gesynchroniseerde
Verzekerd inannuleringsvergoeding
geval van schade
Zo’n jaar heb ik mijn hele bestaan met meer af. We hadden zelfs een bestelAltijd inzageboekingskalender
in al je reserveringen via een gepersonaliseerde inlogomgeving en in overleg
Pompadour nog nooit meegemaakt. ling van 900 oliebollen en in de vooreigen gebruik van het huis mogelijk
4. 24/7 klantenen huiseigenarenservice
Kwaliteitsschoonmaak,
levering
van linnen, beddenopmaak, gastenontvangst
Je begint met de voorbereiding al verkoop al 1500 bestellingen.” Marita
24/7 onderhoudsen storingsdienst
5. Verzekerd
in geval van schade
een maand van tevoren. Je grondstof- de Bruin van Pompadour vertelt dit
Servicediensten op maat zoals hoveniersdiensten, schilder- en stukadoorwerkzaamheden,
6. Altijd inzage in al je reserveringen via een gepersonaliseerde inlogomgevingfen inkopen, je speciale olie inkopen, met tranen in haar ogen, dit had zij
etc.
krenten en rozijnen enz. Je weet niet in deze moeilijke periode even nodig.
Groot portfolio
van facilitaire diensten levering van linnen, beddenopmaak, gastenontvangst
7. Kwaliteitsschoonmaak,
of het storm gaat lopen of hoe de Een goede les voor volgend jaar dan
Veel kennis en ervaring, kennis van de lokale regelgeving en een groot netwerk in de regio
8.
24/7
onderhoudsen
storingsdienst
Noord-Holland
weersomstandigheden zijn. Op een gaat zij het weer anders aanpakken.9. Servicediensten
maat zoalsDuits
hoveniersdiensten,
schilder- en
Afhandeling
van de boekingen op
in Nederlands,
en Engels
gegeven moment konden wij het niet Tekst en foto Cor Mooij
De verhuurexpert maakt ook de huispresentatie en zorgt voor professionele foto’s, zodat
stukadoorwerkzaamheden, etc.
jouw huis zo goed mogelijk en professioneel aangeboden wordt

Top oliebollen snel uitverkocht

Loopgroep start Halve marathon

10. Groot portfolio van facilitaire diensten
Veel kennis
ervaring, kennis
van
de informeren
lokale regelgeving
enhet
eengenot
groot netwerk in de
We kunnen ons11.
voorstellen
dat jeen
nieuwsgierig
bent! Het
liefst
we je onder
Ondanks dat er een verbod is om evenementen te organiseren gaat
van een kopje koffie
op een
centrale plek, maar gezien Corona kiezen we voor het alternatief door
regio
Noord-Holland
loopgroep Egmond toch een Have Marathon van Egmond lopen.
een informatief Webinar te organiseren. Schrijf je geheel vrijblijvend in (via info@villaforyou.com)
12. Afhandeling van de boekingen in Nederlands, Duits en Engels
A.s. zondag starten zij met in achtom op 19 of 28 januari van 19:30-20:30 uur deel te nemen aan dit Webinar waarbij onze experts
13.jePersoonlijk
contact,
waarbij
we samen met u regelmatig de prijzen en bezetting
neming van de anderhalve meter afMartijn en Fanny
graag van alle
informatie
voorzien.
monitoren
stand tot elkaar om 12.15 uur op de
Kan je niet wachten tot het Webinar of ben je wellicht niet in de gelegenheid hieraan deel te
nemen? Neem dan direct contact met ons op voor een verhuurvoorstel op maat of een CoronaWe kunnen ons voorstellen dat je nieuwsgierig bent! Het liefst informeren we je onder het
proof adviesgesprek. We kijken ernaar uit!

boulevard in Egmond aan Zee. Het zal
een illegale wedstrijd zijn alleen Egmonders. - Tekst Cor Mooij

genot van een kopje koffie op een centrale plek, maar gezien Corona kiezen we voor het

Neem gerust
contact met
onseen
op: info@villaforyou.com
of te
telefoonnummer
alternatief
door
informatief Webinar
organiseren. 020-2170050.
Schrijf je geheel vrijblijvend in (via

info@villaforyou.com) om op 19 of 28 januari van 19:30-20:30 uur deel te nemen aan dit
Webinar waarbij onze experts Martijn en Fanny je graag van alle informatie voorzien.

MELD JE NU GRATIS
AAN VOOR DE
WEKELIJKSE
NIEUWSBRIEF!

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

De digitale krant voor Egmond

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Ontvang, vanaf vrijdag 8 januari, iedere week het laatste nieuws van en over de drie Egmonden per mail.
GA NU NAAR ONZE WEBSITE EN MELD JE KOSTELOOS AAN!

www.flessenpostuitegmond.nl
Gerard Zonneveld – verkoop

verkoop@flessenpostuitegmond.nl

DORPSGENOTEN
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John de Waard – redacteur

redactie@flessenpostuitegmond.nl

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Informeert je iedere week over de lokale politiek – uitgaan – cultuur
eten & drinken - exposities – evenementen & activiteiten, sport enz.
4

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331
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heerlijk gekruid

Asociaal gedrag slopers

Aan het einde van een jaar zo tussen Kerst en
Oud en Nieuw krijgen de meeste mensen de
kriebels om hun huis of zomerhuis op te knappen. Daar is niks mis mee natuurlijk.

Tekst Cor Mooij ; Foto: Marian Zwaan

GEEF JE OP
VIA INFO@
BELLEMAN.NL

By
Mar

Ziet uw
Groepenkast
er nog zo uit?

Voorstraat 109
Egmond aan Zee

4e GRATIS

Hollandse Nieuwe Emmer ZURE HARING
MAATJES HARING ZURE ROLMOPS ERG LEKKER
p.st. € 2,- 3 voor € 5,50 GEBAKKEN HARING

Alleen tegen inlevering van de bon eigen inleg

4e GRATIS

Bij u op de markt

MOOIE DIKKE

9,98

biologisch topkwaliteit uit middenmeer

heel kilo

4,98

biologisch topkwaliteit uit de beemster

heel kilo

9,98

prachtig mooie schouderkarbonade

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

GARAGE DE EGMONDEN
ABA

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
OOK MET UW HYBRIDE EN ELEKTRISCHE AUTO'S
BENT U VAN HARTE WELKOM
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

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

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
KOOLHYDRAAT ARM BROOD (70% minder) 1 voor € 3,- en 2 voor € 5,SLANKELIJNTJES (bolletjes 80%minder) 5 voor € 3,- en 10 voor € 5,Ambachtelijke EIERKOEKEN
4 voor € 2,Lever de advertentie in en ontvang een ovenverse kruidkoek voor maar € 1,50

SCHILDERSBEDRIJF

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

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

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl
Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
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.

WINTER
12 MEI GAAN WE WEER OPEN!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

botermalse pepersteaks
3 grote voor maar 9,98

topkwaliteit uit de beemster heel kilo voor maar

dikbevleesde kippenbouten

Linda IJssennagger-Zentveld

TEL.
072-507 0200

33,,9595
500 gram 3,95
500 gram 3,95
500gram
gram
500

mooie
magere runderlappen
biologisch

Schoonheidssalon

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Natuurbeleving
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Deze week € 5,- p/emmer

De Woerdense Kaasboer

Kilo  10.00

ZENT

•
•
•
•
•
•
•

2 voor € 6,-

10 boereneieren voor maar €1,00
Kilo 12.50

Doe de meterkast
Check op:
meterkastcheck.nl

BOVAG

Alleen tegen inlevering van de bon

EXTRA LABEL
PITTIGE
BLACK
30+
GRASKAAS

Dan wordt het
hoogtijd om
ons eens te
vragen..

pakketten

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

max .4 kilo
per klant

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

maatje +
42 t/m 56

* restaurantwas

✄

DAT de kledingbank Egmond tijdelijk in de Boswaid is gevestigd. DAT het programma Jeugd-Aan-Zet voor jongeren in
Egmond van 12 tot 15 jaar aktiviteiten wil organiseren via 06-12565009 (Maikel) of mailen naar M.Groet@welzijnbergen.nl. DAT zaterdag 9 januari is er tussen 10 en 12 uur weer gelegenheid om oud papier te brengen bij De Schulp. DAT
er in de parochiekerk in Egmond aan den Hoef t/m het weekend van 16/17 januari geen vieringen zullen zijn.

DE MAIL???

volg ons nu ook op Facebook
wasserij
Warm Gebakken Ouderwets
Gerookte
dubbelblank
mooie GROTE
SCHOL MAKREEL LEKKER DIK
p.st. € 3,50 3 voor € 10,- v.a. p/st € 3,50

TOP-kwaliteit

Wij vernemen...

DORPSGENOTEN
WEKELIJKS OP

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
* particuliere was * bejaardenwas
8.00-14.00
uur
* hotelwas
* van
verhuur
linnen

✄

Maar er zijn blijkbaar asociale mensen die in vier bananendozen het nodig vinden hun afval langs de weg van
de van Oldenbarneveldweg te dumpen. Gelukkig hebben wij een oplettende postdame die dan een fotootje
maakt en op Facebook plaats, hopende dat de dader tot
inkeer komt en zijn afgebikte tegelwerk opruimt en naar
de gemeentestortplaats brengt. -

LaNk
eTer
roNwaTer

WIJ ZIJN WEER OPEN

P

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

Voor afhalen en bezorgen
12 MEI GAAN
WE WEER OPEN!
tel: 072 506 4608

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

De Poppenkast

KINDEROPVANG

meer
informatie
op
Voor
afhalen
en bezorgen
www.burgersadhoef.nl
tel: 072 506 4608
meer informatie op
www.burgersadhoef.nl

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

v

