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

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef - t 072 506 1201
e info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info9 NOVEMBER 2022 - Nr. 920

WATERSTANDEN NOVEMBER
NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan

Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK

met dank aan WebcamEgmond.nl
Laagwater Hoogwater

Getijdentabel 2022 voor Egmond aan Zee Alle webcams in Egmond aan Zee.     www.webcamegmond.nl        

Bron: Rijkswaterstaat, http://www.getij.nl 

1 za  2:09 10:35 14:36 23:15 1 di  1:01  3:42 11:34 16:06 NM 1 di  2:49 10:50 15:09      1 vr  2:26  4:55 14:21 17:10 NM 1 zo  2:31  5:07 13:50 17:25 1 wo  2:06  5:56 14:34 18:18 NM = Nieuwe Maan
2 zo  3:05 11:26 15:21      NM 2 wo  2:03  4:27 12:19 16:47 2 wo  1:00  3:35 11:30 15:55 NM 2 za  3:08  5:35 13:34 17:48 2 ma  1:50  5:41 14:17 18:02 2 do  2:25  6:29 14:54 18:58 VM  = Volle Maan
3 ma  0:10  3:50 12:06 16:09 3 do  2:49  5:16 13:09 17:31 3 do  1:48  4:15 12:04 16:36 3 zo  3:36  6:07 14:40 18:25 3 di  2:25  6:16 15:00 18:42 3 vr  2:44  7:08 15:15 19:35 EK= Eerste Kwartier
4 di  2:06  4:41 12:33 16:57 4 vr  3:32  5:57 14:05 18:12 4 vr  2:33  4:57 12:55 17:09 4 ma  3:10  6:45 15:14 19:06 4 wo  2:44  6:51 15:24 19:16 4 za  3:25  7:46 15:45 20:05 LK= Laatste Kwartier
5 wo  3:02  5:27 13:30 17:46 5 za  4:06  6:38 14:54 18:57 5 za  3:10  5:35 13:50 17:47 5 di  3:35  7:19 16:05 19:41 5 do  3:14  7:25 15:40 19:49 5 zo  4:00  8:19 16:35 20:45 Springtij - valt 2-3 dagen na NM en VM
6 do  3:46  6:16 14:20 18:35 6 zo  4:35  7:26 16:05 19:46 6 zo  3:37  6:12 14:45 18:31 6 wo  4:05  7:55 16:36 20:20 6 vr  3:50  8:06 16:05 20:26 6 ma  4:35  9:05 17:05 21:24 Doodtij   - valt 2-3 dagen na EK en LK
7 vr  4:25  7:05 15:04 19:25 7 ma  4:35  8:05 16:40 20:36 7 ma  3:34  6:48 15:36 19:11 7 do  4:20  8:35 16:30 20:56 7 za  4:20  8:34 16:34 20:59 7 di  5:25  9:55 17:55 22:35 EK
8 za  5:06  7:55 16:05 20:20 8 di  5:16  8:49 17:15 21:26 EK 8 di  3:55  7:29 16:15 19:56 8 vr  4:40  9:04 17:05 21:35 8 zo  5:06  9:15 17:35 22:00 8 wo  6:35 11:26 19:04 23:46 Laagwater
9 zo  5:36  8:45 17:05 21:16 EK 9 wo  5:45  9:45 17:37 22:26 9 wo  4:15  8:10 16:20 20:40 9 za  5:14  9:59 17:55 22:41 EK 9 ma  5:56 10:45 18:35 23:05 EK 9 do  7:24 12:14 20:30      Hoogwater
10 ma  6:05  9:46 17:56 22:15 10 do  6:04 10:34 18:25 23:40 10 do  4:14  8:56 16:25 21:36 EK 10 zo  6:15 11:24 19:06 23:44 10 di  6:56 12:04 19:34      10 vr  0:55  8:46 13:36 21:35
11 di  6:45 10:35 18:46 23:25 11 vr  6:50 12:05 19:26      11 vr  4:56  9:56 17:20 22:25 11 ma  7:15 13:16 20:04      11 wo  0:34  8:05 13:25 21:04 11 za  1:52  9:45 14:25 23:06
12 wo  7:30 11:45 19:35      12 za  1:15  8:10 13:20 20:37 12 za  5:34 11:04 18:30      12 di  2:05  8:46 14:14 21:55 12 do  1:45  9:14 14:14 22:25 12 zo  2:46 10:35 15:09 23:45
13 do  0:46  8:36 12:44 20:30 13 zo  2:16  9:55 14:20 22:34 13 zo  0:35  6:50 12:44 19:45 13 wo  2:45 10:04 15:05 23:05 13 vr  2:39 10:24 15:06 23:34 13 ma  3:31 12:05 15:55      
14 vr  1:35  9:46 13:50 21:57 14 ma  2:55 11:06 15:05 23:35 14 ma  1:45  8:30 13:56 21:44 14 do  3:30 11:14 15:45      14 za  3:26 11:35 15:41      14 di  0:35  4:17 13:05 16:46 VM
15 za  2:25 10:46 14:34 23:16 15 di  3:35 11:34 15:46      15 di  2:30 10:20 14:40 22:54 15 vr  0:17  4:06 12:05 16:18 15 zo  0:34  4:02 12:30 16:20 15 wo  1:20  5:02 14:27 17:31
16 zo  3:15 11:25 15:19      16 wo  0:30  4:09 12:14 16:19 VM 16 wo  3:05 11:04 15:20      16 za  1:24  4:37 13:04 16:56 VM 16 ma  1:45  4:42 13:55 17:03 VM 16 do  1:44  5:47 15:41 18:17
17 ma  0:06  3:56 12:05 15:59 17 do  1:47  4:46 12:34 16:51 17 do  0:15  3:39 11:45 15:48 17 zo  2:36  5:12 14:36 17:29 17 di  2:47  5:23 15:01 17:47 17 vr  2:36  6:35 16:36 19:07
18 di  0:45  4:29 12:30 16:35 VM 18 vr  2:32  5:16 13:05 17:26 18 vr  1:15  4:11 12:30 16:25 VM 18 ma  3:22  5:49 15:26 18:07 18 wo  3:26  6:06 15:56 18:31 18 za  3:10  7:22 17:26 19:58
19 wo  1:00  5:01 12:55 17:15 19 za  3:12  5:46 13:40 17:57 19 za  2:06  4:46 13:30 16:57 19 di  4:02  6:26 16:06 18:49 19 do  2:34  6:47 16:36 19:17 19 zo  3:55  8:19 18:12 20:58
20 do  1:05  5:35 13:26 17:45 20 zo  1:56  6:21 14:15 18:35 20 zo  2:49  5:18 13:24 17:32 20 wo  2:39  7:07 16:45 19:33 20 vr  3:26  7:35 17:21 20:09 20 ma  4:50  9:26 18:56 21:56
21 vr  1:35  6:09 14:00 18:19 21 ma  2:15  6:56 14:44 19:15 21 ma  3:29  5:56 13:55 18:11 21 do  3:20  7:48 15:40 20:19 21 za  4:06  8:26 16:54 21:09 21 di  5:56 10:30 19:37 22:55 LK
22 za  2:05  6:40 14:35 18:55 22 di  2:55  7:38 15:26 19:59 22 di  1:54  6:31 14:20 18:51 22 vr  3:59  8:38 16:15 21:15 22 zo  4:45  9:33 18:10 22:20 LK 22 wo  6:44 11:36 20:15      
23 zo  2:44  7:25 15:15 19:38 23 wo  3:47  8:26 16:00 20:56 LK 23 wo  2:35  7:11 14:45 19:38 23 za  4:56  9:39 17:24 22:36 LK 23 ma  5:45 10:55 19:40 23:25 23 do  0:00  7:55 12:46 20:54
24 ma  3:30  8:05 15:55 20:26 24 do  4:25  9:19 16:56 21:59 24 do  3:04  7:58 15:30 20:29 24 zo  5:35 11:15 19:20 23:56 24 di  6:54 12:16 20:55      24 vr  1:06  8:44 13:45 21:54
25 di  4:04  8:56 16:34 21:19 LK 25 vr  5:15 10:36 17:54 23:20 25 vr  4:00  8:56 16:19 21:39 LK 25 ma  6:54 12:33 21:04      25 wo  0:34  8:15 13:25 21:55 25 za  2:06  9:54 14:39 22:44
26 wo  4:55  9:56 17:30 22:24 26 za  6:15 11:56 19:50      26 za  4:45 10:26 17:40 23:16 26 di  1:16  8:44 13:54 22:24 26 do  1:45  9:24 14:15 22:55 26 zo  3:00 11:05 15:29 23:50
27 do  5:44 11:06 18:25 23:34 27 zo  0:34  7:55 13:16 21:55 27 zo  7:16 12:44 21:07      27 wo  2:19 10:05 14:55 23:56 27 vr  2:39 10:34 15:04 23:50 27 ma  3:45 12:26 16:20      
28 vr  6:55 12:16 19:50      28 ma  1:55 10:05 14:15 23:20 28 ma  1:24  9:00 14:15 22:44 28 do  3:11 11:05 15:34      28 za  3:25 11:35 15:56      28 di  0:36  4:24 13:04 17:00
29 za  0:55  8:20 13:19 21:47 29 di  2:45 10:45 15:09      29 vr  1:06  3:55 12:00 16:15 29 zo  0:30  4:10 12:37 16:36 29 wo  1:16  5:05 13:44 17:36 NM
30 zo  1:58 10:20 14:19 22:55 30 wo  0:25  3:35 11:34 15:55 30 za  1:56  4:35 13:10 16:51 NM 30 ma  0:54  4:46 13:30 17:09 NM 30 do  1:34  5:39 14:15 18:09
31 ma  2:55 10:55 15:10 ----- 31 do  1:40  4:15 12:14 16:36 31 di  1:24  5:19 14:15 17:46

1 vr  2:16  6:15 14:30 18:46 1 ma  2:45  7:09 15:00 19:29 1 do  3:24  7:48 15:34 20:11 1 za  3:14  8:07 15:44 20:25 1 di  3:56  8:45 16:15 21:15 EK 1 do  6:35  9:44 17:25 22:25
2 za  2:36  6:55 14:44 19:15 2 di  3:15  7:41 15:35 20:06 2 vr  3:54  8:28 16:14 20:51 2 zo  3:55  8:55 16:25 21:15 2 wo  5:10 10:10 17:25 22:55 2 vr  7:31 10:55 18:56 23:34
3 zo  3:05  7:29 15:14 19:56 3 wo  4:00  8:15 16:15 20:39 3 za  4:25  9:18 16:54 21:39 EK 3 ma  4:56  9:55 17:25 22:25 EK 3 do  7:45 11:25 19:04      3 za  8:30 12:06 19:54      
4 ma  3:46  8:05 15:55 20:30 4 do  4:46  8:58 16:45 21:25 4 zo  5:20 10:15 17:44 22:56 4 di  5:45 11:20 18:24      4 vr  0:14  9:05 12:46 20:46 4 zo  0:45  9:30 13:10 20:54
5 di  4:25  8:39 16:45 21:09 5 vr  5:26  9:45 17:25 22:26 EK 5 ma  6:04 11:36 18:44      5 wo  0:04  8:30 12:45 20:05 5 za  1:19 10:21 13:34 21:35 5 ma  1:46 10:25 13:55 22:04
6 wo  5:16  9:30 17:30 22:05 6 za  5:54 10:55 18:15 23:26 6 di  0:15  7:47 12:55 20:05 6 do  1:35 10:26 14:10 22:10 6 zo  2:09 11:36 14:26 22:25 6 di  2:24 11:10 14:45 23:07
7 do  6:06 10:25 18:14 22:59 EK 7 zo  6:54 11:59 19:24      7 wo  1:40 10:26 14:25 22:30 7 vr  2:34 11:35 15:05 23:15 7 ma  2:48 12:32 15:07 23:20 7 wo  3:11 11:25 15:25 23:57
8 vr  6:44 11:36 19:26      8 ma  0:46  8:05 13:16 20:24 8 do  2:49 11:34 15:25 23:25 8 za  3:29 13:05 15:48      8 di  3:28 13:16 15:46      VM 8 do  3:55 12:06 16:00      VM
9 za  0:06  7:45 12:46 20:20 9 di  1:50 10:00 14:25 22:55 9 vr  3:45 13:27 16:07      9 zo  0:00  4:08 14:06 16:29 VM 9 wo  0:00  4:07 12:10 16:21 9 vr  0:40  4:36 12:45 16:39
10 zo  1:09  8:45 13:45 21:40 10 wo  2:56 11:35 15:29 23:44 10 za  0:15  4:25 14:26 16:48 VM 10 ma  2:01  4:48 14:46 17:07 10 do  0:50  4:45 12:44 16:57 10 za  1:26  5:09 13:05 17:15
11 ma  2:12 10:00 14:45 23:26 11 do  3:49 13:00 16:21      11 zo  0:50  5:07 15:13 17:31 11 di  2:45  5:27 15:22 17:46 11 vr  1:40  5:25 13:46 17:35 11 zo  1:56  5:46 13:45 17:55
12 di  3:10 11:45 15:39      12 vr  0:15  4:39 14:42 17:07 VM 12 ma  3:16  5:47 15:56 18:11 12 wo  2:00  6:06 15:52 18:26 12 za  2:05  5:59 14:15 18:09 12 ma  2:10  6:26 14:04 18:36
13 wo  0:04  3:59 12:50 16:29 VM 13 za  1:05  5:22 15:32 17:50 13 di  3:50  6:28 16:30 18:52 13 do  3:10  6:42 15:04 18:59 13 zo  2:37  6:38 14:40 18:50 13 di  2:24  7:00 14:50 19:09
14 do  0:34  4:50 14:41 17:17 14 zo  1:45  6:07 16:16 18:35 14 wo  3:50  7:08 16:56 19:27 14 vr  3:44  7:25 15:44 19:36 14 ma  3:00  7:15 15:16 19:25 14 wo  2:54  7:35 15:26 19:49
15 vr  1:25  5:36 15:42 18:07 15 ma  2:39  6:50 16:56 19:17 15 do  4:36  7:51 16:44 20:10 15 za  4:25  8:06 16:25 20:16 15 di  3:15  7:44 15:45 20:15 15 do  3:45  8:20 16:16 20:45
16 za  2:10  6:26 16:33 18:55 16 di  4:00  7:35 17:29 20:01 16 vr  5:00  8:36 17:16 20:45 16 zo  4:37  8:34 16:46 20:55 16 wo  4:10  8:34 16:24 21:25 LK 16 vr  4:25  9:05 16:54 21:56 LK
17 zo  2:53  7:11 17:13 19:41 17 wo  4:50  8:25 17:57 20:45 17 za  5:36  9:15 17:30 21:35 LK 17 ma  4:50  9:14 17:16 21:35 LK 17 do  4:54  9:45 17:25 22:35 17 za  5:30 10:16 18:00 22:45
18 ma  3:44  8:05 17:56 20:31 18 do  5:30  9:09 18:05 21:24 18 zo  5:40 10:06 17:44 22:30 18 di  5:25 10:04 17:55 23:16 18 vr  6:05 10:55 18:35 23:54 18 zo  6:40 11:20 19:16 23:55
19 di  4:44  8:51 18:26 21:19 19 vr  6:11  9:59 18:36 22:20 LK 19 ma  6:10 10:55 18:15 23:55 19 wo  6:25 11:36 18:55      19 za  7:46 12:36 19:44      19 ma  8:00 12:19 20:15      
20 wo  5:34  9:44 18:55 22:16 LK 20 za  6:34 10:53 19:00 23:15 20 di  7:14 13:05 19:24      20 do  0:45  7:45 13:56 20:05 20 zo  0:55  9:00 13:25 21:06 20 di  0:56  9:20 13:19 21:05
21 do  6:25 10:44 19:15 23:04 21 zo  7:26 12:20 19:35      21 wo  1:40  8:34 14:24 21:20 21 vr  2:15  9:25 14:40 21:35 21 ma  1:45 10:04 14:06 22:06 21 wo  1:50 10:36 14:09 22:30
22 vr  7:26 11:55 20:05      22 ma  0:34  8:05 13:50 21:00 22 do  2:34 11:00 15:20 23:16 22 za  2:55 10:55 15:16 22:54 22 di  2:20 11:05 14:41 23:00 22 do  2:38 11:26 14:56 23:25
23 za  0:15  8:15 13:05 21:05 23 di  2:04  9:50 14:49 22:56 23 vr  3:24 11:45 15:55 23:55 23 zo  3:25 12:06 15:45 23:35 23 wo  3:06 11:54 15:23      NM 23 vr  3:25 12:05 15:40      NM
24 zo  1:25  9:04 14:15 22:15 24 wo  3:05 11:36 15:46 23:44 24 za  4:05 12:45 16:25      24 ma  4:06 13:05 16:19      24 do  0:10  3:45 12:50 16:02 24 za  0:35  4:09 12:25 16:27
25 ma  2:24 10:37 15:09 23:15 25 do  4:00 12:36 16:25      25 zo  0:35  4:40 14:01 16:58 NM 25 di  0:25  4:35 14:06 16:55 NM 25 vr  1:26  4:27 13:20 16:46 25 zo  2:16  4:57 12:55 17:15
26 di  3:30 11:55 16:06      26 vr  0:46  4:35 13:36 16:54 26 ma  1:30  5:09 14:49 17:27 26 wo  1:30  5:11 14:56 17:29 26 za  2:27  5:09 13:20 17:25 26 ma  3:16  5:45 13:56 17:57
27 wo  0:16  4:13 12:50 16:46 27 za  1:14  5:10 14:36 17:29 NM 27 di  2:00  5:41 15:26 18:02 27 do  2:50  5:47 15:36 18:06 27 zo  3:11  5:52 13:55 18:09 27 di  4:05  6:32 14:25 18:48
28 do  0:55  4:55 13:35 17:25 NM 28 zo  1:50  5:46 15:17 18:05 28 wo  2:04  6:15 16:06 18:35 28 vr  3:41  6:27 14:15 18:43 28 ma  4:06  6:41 14:35 18:59 28 wo  4:52  7:25 15:20 19:50
29 vr  1:24  5:29 14:46 17:55 29 ma  1:54  6:16 15:56 18:31 29 do  2:30  6:48 14:46 19:07 29 za  2:30  7:07 14:45 19:23 29 di  3:10  7:38 15:26 20:00 29 do  5:36  8:26 16:04 20:49
30 za  1:44  6:06 15:26 18:25 30 di  2:25  6:41 16:32 19:01 30 vr  2:55  7:25 15:15 19:45 30 zo  2:55  6:51 14:46 19:07 30 wo  3:55  8:45 16:15 21:15 EK 30 vr  6:16  9:14 17:05 21:56 EK
31 zo  2:04  6:40 14:14 18:59 31 wo  2:54  7:16 15:16 19:35 31 ma  2:45  7:38 15:15 20:02 31 za  6:56 10:20 18:14 23:00

December

Januari Februari Maart April Mei Juni

Juli Augustus September Oktober November

www.kringlooptol.nl   |   06 36 33 43 33

Huisontruimingen & Seniorenverhuizingen
BEZEMSCHOON OPLEVEREN VOLGENS WONINGBOUW NORM

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

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

Woning 
VERKOPEN?

072-5070818 
info@kruijffmakelaardij.nl

Bel dé Kruijff 
onder de 

makelaars

 

 

Unieke Meubels,
woonaccessoires

& Pasfoto Service
Voorstraat 134
072 743 22 40

www.theseahorse.nl

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Wij werken samen 
naar een afscheid 
toe dat bij u en uw 
leven past

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Nelson Martins Gutierrez 
Uitvaartbegeleider

Kitesurfers passeren Egmond
Woensdag passeerden tientallen kite-
surfers Egmond aan Zee die deelna-
men aan de Kiterace Hoek van Hol-
land/Den Helder voor de Hartstichting 
Nederland. Het was een prachtig ge-
zicht om zovelen met een harde NW 

wind voorbij te zien gaan in een wilde 
zee. Er werd een recordbedrag van € 
650.000 in deze langste kitesurftocht 
ter wereld (130 KM) die in één dag 
wordt afgewerkt. Alle deelnemers 
moesten € 1000,00 sponsorgeld 

meebrengen. Er deden ook vele be-
kende Nederlanders mee, o.a. de we-
reldkampioen kiten, Kevin Langeree, 
Mark Tuitert, Bo van Erven Dorens. - 
Foto Arjan Weijling

Beste Zangers van Egmond-Binnen
Op zaterdag 12 november organiseert muziekvereniging Eensgezindheid haar jaarlijkse Najaarsconcert. 
Dit jaar met het thema 'Beste zangers van Egmond-Binnen'. Zes zangers afkomstig uit Egmond-Binnen 
zullen deze avond, begeleid door het fanfare orkest, hun zangkunsten laten horen en meedingen naar de 
Beste zangers bokaal. 

U kunt deze avond genieten van on-
der andere hits als Someone Like You, 
Mother Earth en Everybody Hurts. 
Daarnaast komen diverse nummers 
van Elton John en Duke Ellington 

voorbij. Het opleidingsorkest verzorgd 
tevens een deel van het programma 
en zal onder andere A Spanish Over-
ture en Pary Mix ten gehore bren-
gen.  Komt dat zien en horen op za-

terdag 12 november om 20.00 uur in 
Dorpshuis de Schulp. Kaarten à€5,00 
zijn aan de deur te koop en zijn nu al 
in de voorverkoop bij Elektrotechnisch 
bureau Apeldoorn. 

Aankondiging verhuizing Charon Uitvaartbegeleiding
Charon Uitvaartbegeleiding gaat verhuizen, we blijven wel in Egmond aan den Hoef. Het centraal gele-
gen pand aan de Slotweg in Egmond aan den Hoef gaan we verlaten voor een plek op het nabij gelegen 
industrieterrein, Lamoraalweg 56. Een plek waar we behalve kantoorruimte en een spreekkamer ook een 
magazijn, verzorgruimte en een gekoelde ruimte gaan creëren. Zo is alles nabij en onder 1 dak.

Vanaf half november zal het gehele 
team van Charon al op de nieuwe 
plek zitten. U kunt net als voorheen 
op kantoortijden ten allen tijde bin-
nenlopen, de deur blijft gewoon voor 
u open staan zoals u gewend bent. 
Daarbij zullen ook de maandelijkse 
inloopspreekuren op de maandag-
ochtend blijven plaatsvinden.         

In het nieuwe jaar plannen we 
de benedenruimte te verbou-
wen. 
Let wel de bovenruimte is alleen be-
reikbaar via een trap, voor de mensen 
slecht ter been betekent dit dat zij pas 
in het nieuwe jaar ontvangen kunnen 
worden in de benedenruimte. Tot die 
tijd kunt u altijd een afspraak maken 
voor op de Slotweg of bij u thuis.
Het was altijd leuk om de etalage met 
elkaar te verzorgen en hier mensen te 
inspireren om over hun leven en hun 
afscheid na te denken.
Totdat het huis aan de Slotweg ver-
kocht is blijft deze etalage behouden 
en zullen wij u hierin informeren over 
bewegingen binnen Charon of in de 
uitvaartwereld. Ook is het plan om in 
de ruimte lezingen of informatieda-
gen te organiseren. Wilt u iets presen-
teren rondom sterven, rouwen of de 
uitvaart, laat het ons weten. Wij staan 
voor alles open.

Vanaf De Lamoraalweg blijven wij 
voor u de enige echte Egmondse Uit-
vaartonderneming.
Nieuw adres: Lamoraalweg 56, 1934 
CB, Egmond aan den Hoef
www.charonuitvaartbegeleiding.nl
24/7: 072 507 04 77
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u kunt ons dag en nacht bereiken: 
tel. 072 - 512 26 14
www.uitvaartdekker.nl
Bel bij een overlijden of voor een kosteloze voorbespreking

crematorium pakket
pakketprijs €4.795,-

budgetcrematie
pakketprijs €1.995,-

all-in crematie
pakketprijs €3.995,-

een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

Voor een betrokken, 
betaalbaar en liefdevol afscheid.

Hortense Assink

06 200 43 222

hortenseuitvaartzorg.nl

Ik wil iedereen bedanken voor de bloemen, 

planten en kaarten 

voor mijn 90e verjaardag

Agatha Beukers-Smit
Egmond-Binnen, november 2022

Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen

Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772

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

Tekenbureau
      Nieuwbouw
            Verbouw
                  Renovatie
                        Onderhoud

Heeft u al een clusterplaats?
Vorige week is er een hoop commotie ontstaan toen inwoners van Egmond aan den Hoef een brief van 
de gemeente ontvingen. In deze brief werd aangegeven dat per 1 januari de afvalinzameling met zijla-
ders gaat plaatsvinden. Hierbij is meer ruimte nodig, hierdoor kunnen de verzamelplaatsen voortaan te 
noemen “clusterplaatsen” omdat ze bij elkaar worden gevoegd. 

De huidige ophaalplekken kunnen 
dan worden verplaatst. In een bij de 
brief bijgevoegde plattegrond moest 
dan duidelijk worden waar de nieuwe 
verzamelplaats/clusterplaats zich be-
vindt.
Zo ontvingen de inwoners van Eg-
monderstraatweg 5 in Egmond aan 
den Hoef deze brief met een platte-
grond van een locatie aan de Hoge-
weg in Egmond-Binnen. Dat kan na-
tuurlijk niet de bedoeling zijn. Direct 
hieropvolgende barstte de discussies 
los op facebook. De dag erna volgde 

het onderstaande vanaf de gemeente.

Foute kaart bij brief Egmond aan 
den Hoef
 Een groot aantal mensen in Egmond 
aan den Hoef heeft per ongeluk een 
foute kaart bij de brief over de cluster-
plaatsen gehad. De gemeente heeft 
inmiddels iedereen met een foute 
kaart een nieuwe brief gestuurd mét 
de juiste kaart.
De correcte kaarten staan ook op 
de website van de gemeente www.
bergen-nh.nl/afval

Egmond aan Zee: informatie-
avond clusterplaatsen donder-
dag 10 november
De informatieavond clusterplaatsen 
in Egmond aan Zee is op donderdag 
10 november. De avond is dus niet op 
woensdag zoals per abuis in de be-
treffende brief staat.
Je bent van harte welkom van 19.00 
– 21.00 uur in de brandweerkazerne 
van Egmond aan Zee (ingang milieu-
straat).

Hoe achterlijk kun je zijn? 
Donderdagavond 22.00 u. Fiets naar 
huis via de stikdonkere Van Olden-
borghweg.
Vreemd dat iemand zo maf is om in 
het pikkedonker ‘n paar van die paal-
tjes om te gooien. Fiets aan de kant, 
zet ze rechtop en loop verder. Want 
misschien? Ja hoor, het blijkt dat ze 
over een lengte van 200 meter álle-
maal zijn omgegooid. Het zijn er vé-
értig en sommigen liggen dwars over 
de weg. Hoe ziek moet je zijn dit te 
bedenken en er zo’n werk van te ma-
ken? Ik vind gelukkig geen slachtof-
fers maar de kans zat er dik in. Echt 
een gevalletje van: “Vuilnisman mag 
dit dadertje ook nog mee?” (Foto 
bij daglicht in scène gezet.) 
Inzender bekend bij redactie.

8E EDITIE VERWELKOMT 15.500 WANDELAARS

Fjoertoer Egmond uitverkocht
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 november staat een recordaantal van 
15.500 wandelaars aan de start van de achtste editie van de Fjoer-
toer Egmond.

De Fjoertoer Egmond is een uniek 
avondwandelevenement door de Eg-
monden en Heiloo langs tal van licht-, 
vuur- en geluidsacts. Sportorganisatie 
Le Champion voelt zich trots dat de 
interesse in het evenement wederom 
groot is. De organisatie vraagt alle 
bewoners weer massaal mee te doen, 
door hun huizen en tuinen te versie-
ren.

Nieuwe afstanden en Family 
Fjoertoer
De vernieuwde afstanden van 12, 16 
en 20 kilometer blijven wandelaars 
verrassen met de meest spectaculaire 
acts op de route, belooft Le Champi-
on. Dit jaar wordt staat de vierde keer 
de Family Fjoertoer op het program-
ma, geschikt voor het hele gezin. Deze 
heeft een afstand van 6 kilometer en 
was traditioneel snel uitverkocht. De 
schouwspellen onderweg zijn gecre-
eerd door kunstenaars, artiesten en 
bewoners van Egmond. De deelne-
mers van alle routes en afstanden 
starten vanuit Hotel Zuiderduin. Aan 
het eind van de wandeltocht finishen 
alle lopers op De Werf, voorbij vuur-
toren van Speijk. De zaterdagavond 

eindigt in stijl met een finishfeest bij 
Hotel Zuiderduin. 

Nieuw thema: Fjoertoer Wildlife
De Fjoertoer Egmond staat jaarlijks in 
het teken van een thema. In de afge-
lopen edities zagen de deelnemers al 
de meest uiteenlopende thematische 
lichtacts voorbijkomen. De organisatie 
hoopt dit jaar er nog een beestachtig 
schepje bovenop te doen. 
Het thema van de achtste editie is: 
Fjoertoer Wildlife. Binnen het thema 
kunnen kunstenaars, bewoners, deel-
nemers, artiesten en betrokken par-
tijen hun creativiteit kwijt. Le Cham-
pion hoopt dat zij Egmond aan Zee 
en omgeving omtoveren tot één groot 
lichtgevend dierenrijk.

KNRM Egmond 
en Reddingsbrigade Egmond
Traditiegetrouw zijn de goede doelen 
KNRM Egmond en de Reddingsbri-
gade Egmond. Wandelaars deden bij 
inschrijving een vrijwillige donatie. De 
organisatie maakt het gedoneerde 
bedrag bekend op zaterdag 26 no-
vember. 
(Bron foto’s: Le Champion).

DORPSGENOTEN                                                                                         4                                                                 9 NOVEMBER 2022 - NR 920

Onze medewerkers staan 
elke dag voor je klaar met 

deskundig advies, vers geschikte 
boeketten en de mooiste 

planten voor in huis of tuin. 
Dus pluk de dag en kom ook 

voor verse bloemen en planten 
naar jouw nieuwe DekaMarkt.

DE BESTE 
ACTIES IN 

GROENTEN 
EN FRUIT 
HET HELE 

JAAR ROND

Wist je dat de bloemen die wij op de veiling kopen binnen enkele 
uren al in onze winkels zijn? ’s Ochtends vroeg gaan ze direct van de 
veiling in Aalsmeer naar onze eigen bloemencentrale in Venhuizen. 
Daar maken onze medewerkers er boeketten van. Speciale 
vrachtwagens staan klaar om ze samen met de losse bloemen en 
planten op de juiste temperatuur te vervoeren naar 1 van onze 
99 winkels. Dat doen we elke dag. Zo vers zijn de bloemen die je 
bij ons koopt.

DE SNELWEG VAN 
VEILING NAAR WINKEL

OPENING 23 NOVEMBER 08.00 UUR        VOORSTRAAT 90        DEKAMARKT.NL/EGMONDAANZEE

24-25-26 dec

gepekelde zalm | gamba | vadouvan | witlof | appel

rouleau fazant | cranberry | doperwt

bisque | mossel | venkel | zeekraal

eend | knolselderij | pommes dauphine | specerijen jus
of

zeebaars | bataat | spruitjes | beurre blanc

framboos | witte chocolade | merengue | frambozen ijs
of

kaasplateau van Bourgondisch Lifestyle 
vijgen | druiven | kletzenbrood (+3.5)

60

MIJN HERFST-OVERPEINZINGEN
Ik zag de volle maan, vol 
glorie aan de heldere ster-
renhemel staan, schijnend 
over het kleine Nederland, 
gelegen aan het Noordzee-
strand, met boeren, burgers 
en buitenlui, verweven met 
talrijke problemen.
Die, soms onwillekeurig, de 
samenleving het vertrouwen 
en de gezelligheid ontne-
men.

Kijkend naar de TV, waarbij 
door de oorlog op ons con-
tinent, vaak dramatische en 
hartverscheurende beelden 
tot ons komen.
Is het des temeer een reden, 
om heden ten dage, ónze 
veiligheid te koesteren en 
naar wereldvrede te streven 
of…. blijven dit onwezen-
lijke dromen?

Na een moeilijke corona-
tijd van meer dan 2 jaren, 
moeten velen, in deze toch 
wel spannende en onrustige 
tijd, zuinig omgaan met de 
nodige energie, om zoveel 
mogelijk kosten te besparen, 
want raakt, om één of an-
dere reden, de voorraad op.
Dan gaan we echt “met de 
kippen op stok”

In deze tijd vol zorgen en 

crisis, kan er door menigeen 
weer  uitgekeken worden 
naar het omstreden Wereld-
kampioenschap voetbal, bin-
nenkort gehouden in Qatar.
Waar spijtig genoeg nog 
steeds de mensenrechten 
worden geschonden, is en 
blijft dit niet bizar? 
Maar het is ook het geld-
geld-geld, wat hier telt.

Toch zullen wij, in deze don-
kere maanden, optimistisch 
moeten blijven en het leven 
omarmen met wat vrolijk-
heid en een blij gezicht.
En niet bij de pakken neer 
gaan zitten, vertrouwen 
houden in de toekomst, om 
ons, binnen enkele weken, te 
gaan verheugen op de Kerst, 
het “Feest van het Licht.” 

              JAAP WORTEL

Foto Wedstrijd Dorpsgenoten
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ANNO NU
uitvaartverzorging

Petra van der Meer

Voor een persoonlijke begeleiding
geheel naar uw wensen

Een gratis prijsopgave binnen een dag

T. 06 41 73 95 49 

24/ 7 bereikbaar
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Acupunctuur de Egmonden
Last van pijn of andere klachten?
Bel, app of mail voor een afspraak!

Kristine Zwart-0653939459

acupunctuuregmonden@gmail.com
www.acupunctuuregmonden.nl

Vergoed door de zorgverzekering

WASSERIJ 
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

wasserij
dubbelblank

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

* particuliere was
* hotelwas
* restaurantwas

* bejaardenwas
* verhuur linnen 
 pakketten

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

D BuBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

Dinsdag Diner DealDinsdag Diner Deal
3-gangen verrassingsmenu voor €303-gangen verrassingsmenu voor €30

&&
Donderdag gesudderde parelhoenDonderdag gesudderde parelhoen  

op ouderwetse wijze voor €21,50op ouderwetse wijze voor €21,50

Koffie | Lunch | Diner | Take-awayKoffie | Lunch | Diner | Take-away
dinsdag t/m zondagdinsdag t/m zondag  

vanaf 11.00 uurvanaf 11.00 uur

Reserveren?Reserveren?  
www.het-woud.nl of 072 506 1471www.het-woud.nl of 072 506 1471

Wij helpen u graag    

R
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92

 

072 5825521 

DEVOTIO 
Toewijding in uitvaartverzorging 

Doe mee aan de fotowedstrijd van het jaar en zie uw 
publicatie terug in Dorpsgenoten als foto van de week.
Eind van het jaar is er weer een winnaar die de Dorpsgenoten 
wisseltrofee in ontvangst mag nemen. De nummers 1-2- en 
3 krijgen een prijs van Cameraland in Alkmaar. Doe dus mee 
aan de competitie “Het mooiste plaatje 2022”
Foto’s inzenden op een hoge resolutie naar;
info@belleman.nl onder vermelding "fotowedstrijd 2022"

De winnaar van deze week is:
Astrid Brondke met een roodborstje in prachtige 
herfstkleuren

Stiltewandelingen weer van start 
Sinds 2012 organiseer ik deze wandelingen in de Egmondse duinen. 
In deze roerige tijden is er veel wat onze aandacht vraagt. Vrede lijkt 
soms "ver te zoeken". En het kan je een machteloos gevoel geven.

Maar moeten we die vrede wel zo ver 
zoeken?   Hoe zit het met het voelen 
van   vrede in ons hart?  Kunnen we 
naar binnen gaan en zonder oordeel 
observeren wat we aantreffen?  Tij-
dens de stilte wandelingen in de na-
tuur wil ik mensen die gelegenheid 
geven.  En samen genieten van het 
stil zijn, de geuren van de herfst, de 
vogeltjes en wat zich ook mag aan-

dienen. 
Data: 20 november en 11 december.
Locatie: Nachtegalenpad bij het PWN 
informatiebord. Tijdstip 7.30 uur. We 
lopen in een rustig tempo, kleed je 
warm en draag stevige schoenen. Je 
bent van harte welkom.
Voor meer info en aanmel-
ding: 
Retthygroot@outlook.com

Vraag de energietoeslag aan
De energieprijzen zijn fors gestegen. Dat betekent dat veel mensen meer moet 
betalen voor gas en elektriciteit. De gemeente heeft daarom aan inwoners met een 
laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente een energietoeslag van € 1.300,- 
uitgekeerd. Zij hebben deze eenmalige bijdrage automatisch ontvangen. Ook in-
woners die menen voor de toeslag in aanmerking te komen, hebben daar zelf een 
aanvraag voor ingediend.

■ AANVRAGEN ENERGIE-
TOESLAG KAN NOG IN 
MAAND NOVEMBER

Denkt u ook in aanmer-
king te komen voor deze 
toeslag, dan kunt u tot en 
met 30 november 2022 
een aanvraag indienen via 
http://www.bergen-nh.nl/
energietoeslag. U kunt ook 
een papieren aanvraagfor-
mulier ophalen bij de balie 
in het gemeentehuis.
Wanneer komt u in aan-
merking voor de toeslag?
De toeslag is bedoeld voor 
mensen met een laag inko-
men. De inkomensgrens is 
120% van het sociaal mini-
mum. Kijk op http://www.
bergen-nh.nl/energietoe-
slag voor de voorwaarden.

■ HEEFT U HULP NODIG 
BIJ DE AANVRAAG OF 
HEEFT U VRAGEN? 

Neem dan contact op met 
het Sociaal Team via tele-
foonnummer 072 888 00 
00 of met Stichting Welzijn 
via 072 5095267 (bereik-
baar tussen 09.00 en 12.00 
uur).
U kunt ook voor hulp bij 
de aanvraag naar het in-
loopspreekuur in de biblio-
theek in Bergen, op dins-
dagen tussen 09.00 tot 
13.00 uur.
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 Allergie
 Acupunctuur
Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl  -  www.qtouch.nl

 Allergie
 Acupunctuur
 Linda Liefting
Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
hormonale klachten, pijnklachten.
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (06) 362 04 113 
www.praktijkjade.nl

T  06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

BOOMVERZORGING    

Ervaar de waarde 
van uw tuin!

Mijn koffer staat altijd klaar op zoek naar de 
mooiste plekken in de wereld.
Die van u ook? Ik regel het graag voor u!
Voor al uw reizen!
Met reislustige groeten, Sandra Hijgemann

06-11706238 - sandra@thetravelclub.nl

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

P

Babyopvang
Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
Flexibele opvang

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

KINDEROPVANG 
DE POPPENKAST

Natuurgerichte  
opvang in Egmond

Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen

Tel. 072-5071100
06-24522085

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?

RENOVATIE?

	■ TUSSENKOP
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 

op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 

dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Wat u hier 
leest gaat negens over.

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die deze toch vaak lezen. 
Zelfs als men weet.

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer.

faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafische 
effect van tekst op deze plek. Wat u hier 
leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt 
later vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die nu nog niet bekend is. De faketekst is 
dus een tekst die eigenlijk nergens over 
gaat. Het grappige is, dat mensen deze 
toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat 
het om een faketekst gaat, lezen ze toch 
door. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 
op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kaders, 
kaderkop

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. 

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men 
weet dat het om een faketekst gaat, 
lezen ze toch door. Dit is een faketekst. 
Alles wat hier staat is slechts om een 
indruk te geven van het grafische effect 
van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Deze wordt later 
vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die deze toch vaak lezen.

Kop voor kaders
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs 
als men weet dat het om een faketekst 
gaat, lezen ze toch door. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafi-
sche effect van tekst op deze plek. Wat 
u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze 
wordt later vervangen door de uiteinde-
lijke tekst, die deze toch vaak lezen.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen.

EVENTUEEL EEN CHAPEAU

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kleinere 
artikelen, deze zijn 
maximaal 1 kolom breed

Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de 
uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. Om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat  
is slechts om een indruk te geven.  

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Alles wat hier staat.

Fotobijschrift: dit is een optioneel fotobijschrift

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.bergen-nh.nl

Bezoek
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

Postadres
Postbus 175
1860 AD Bergen

Contact
 (072) 888 00 00
 06 257 561 60 (whatsapp)
 info@bergen-nh.nl

Volg ons
 gem.BergenNH
 gemeentebergen
 gemeentebergen

dinsdag 26 januari 2021

Gemeentenieuws

woensdag 9 november 2022

	■ TUSSENKOP
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 

op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 

dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Wat u hier 
leest gaat negens over.

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die deze toch vaak lezen. 
Zelfs als men weet.

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer.

faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafische 
effect van tekst op deze plek. Wat u hier 
leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt 
later vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die nu nog niet bekend is. De faketekst is 
dus een tekst die eigenlijk nergens over 
gaat. Het grappige is, dat mensen deze 
toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat 
het om een faketekst gaat, lezen ze toch 
door. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 
op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kaders, 
kaderkop

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. 

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men 
weet dat het om een faketekst gaat, 
lezen ze toch door. Dit is een faketekst. 
Alles wat hier staat is slechts om een 
indruk te geven van het grafische effect 
van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Deze wordt later 
vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die deze toch vaak lezen.

Kop voor kaders
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs 
als men weet dat het om een faketekst 
gaat, lezen ze toch door. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafi-
sche effect van tekst op deze plek. Wat 
u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze 
wordt later vervangen door de uiteinde-
lijke tekst, die deze toch vaak lezen.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen.

EVENTUEEL EEN CHAPEAU

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kleinere 
artikelen, deze zijn 
maximaal 1 kolom breed

Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de 
uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. Om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat  
is slechts om een indruk te geven.  

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Alles wat hier staat.

Fotobijschrift: dit is een optioneel fotobijschrift

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.bergen-nh.nl

Bezoek
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

Postadres
Postbus 175
1860 AD Bergen

Contact
 (072) 888 00 00
 06 257 561 60 (whatsapp)
 info@bergen-nh.nl

Volg ons
 gem.BergenNH
 gemeentebergen
 gemeentebergen

dinsdag 26 januari 2021

Gemeentenieuws

	■ TUSSENKOP
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 

op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 

dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Wat u hier 
leest gaat negens over.

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die deze toch vaak lezen. 
Zelfs als men weet.

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer.

faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafische 
effect van tekst op deze plek. Wat u hier 
leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt 
later vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die nu nog niet bekend is. De faketekst is 
dus een tekst die eigenlijk nergens over 
gaat. Het grappige is, dat mensen deze 
toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat 
het om een faketekst gaat, lezen ze toch 
door. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 
op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kaders, 
kaderkop

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. 

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men 
weet dat het om een faketekst gaat, 
lezen ze toch door. Dit is een faketekst. 
Alles wat hier staat is slechts om een 
indruk te geven van het grafische effect 
van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Deze wordt later 
vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die deze toch vaak lezen.

Kop voor kaders
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs 
als men weet dat het om een faketekst 
gaat, lezen ze toch door. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafi-
sche effect van tekst op deze plek. Wat 
u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze 
wordt later vervangen door de uiteinde-
lijke tekst, die deze toch vaak lezen.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen.

EVENTUEEL EEN CHAPEAU

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kleinere 
artikelen, deze zijn 
maximaal 1 kolom breed

Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de 
uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. Om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat  
is slechts om een indruk te geven.  

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Alles wat hier staat.

Fotobijschrift: dit is een optioneel fotobijschrift

Kijk voor meer informatie  
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Personen ouder dan 21 jaar maar niet Per maand exclusief  Per maand inclusief  
pensioengerechtigd vakantiegeld  vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouders €1.256,07 €1.322,18  
Samenwonend/getrouwd €1.794,40 €1.888,84  
   
Pensioengerechtigden Per maand exclusief  Per maand inclusief  
 vakantiegeld  vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouders €1.397,26 €1.470,80  
Samenwonend/getrouwd €1.892,81 €1.992,43  

Let op: De bedragen die in de tabellen staan, gelden vanaf 1 juli 2022.

Eettafel in de Schulp

Iedere 1e en 3e donderdag van de maand is er een eettafel in de Schulp. 
Voor €10,00 krijgt u een 3 gangen menu, u heeft keuze uit 2 menu’s. De aan-
vang is 12.30 uur. Er zijn enkele plaatsen vrijgekomen voor de liefhebbers?
Voor meer informatie en evt opgave kunt u bellen naar de Schulp tel: 
0725063523

In Memoriam 

Jan op de Weegh de trainer die bij 
VV Egmondia vele successen boekte 
is overleden. Hij werd in het seizoen 
1992-1993 op 25 mei na 24 jaar weer 
eindelijk kampioenen, en het jaar 
daarna weer kampioen. Als je bij hem 
op visite kwam had hij het altijd over 
Marcel Buis, Arie Hendrik Visser, Cees 
Brink en natuurlijk de verzorger Jan 
Wijker, dan kwam de ene na de an-
dere anekdote voorbij. Bij Egmondia 
waren wij trots op deze trainer, die het 
de spelers verbood om op zaterdag-
avond te gaan stappen. De trainingen 
werden altijd goed bezocht, maar als 
je een training had overgeslagen dan 
was hij niet te beroerd om op zater-
dagmorgen naar de lange plas toe te 
komen om een extra training te geven.  
De laatste jaren sukkelde hij met zijn 
gezondheid. Op 31 oktober 2022 is hij 
op 80 jarige leeftijd overleden.
Cor Mooij ex voorzitter 
Egmondia

Jeugdherinnering blijkt Centra winkel
Reactie van Mevr. v.d. Linden
Deze foto betreft de voormalige Cen-
tra winkel in de Voorstraat t.o de Prins 
Hendrik Stichting. Deze winkel werd 
gerund door A de Groot. Nadat zij was 
gestopt is het nog verschillende malen 
door een andere eigenaar voortgezet 
als winkel. Uit eindelijk is de winkel 
verbouwd tot woning. Links naast de 
poort woonde Japie Kok, hier kon je 
petroleum halen. Mogelijk dat jullie 
dit door kunnen zenden naar Peter 
Zwijnenberg. A v.d.Linden, kleindoch-
ter van A de Groot

Reactie van Peter Zwijnenberg
U heeft mijn dag helemaal goedge-
maakt. Wat een leuke reactie - dankzij 
de spontane hulp van Dorpsgenote 
- op mijn speurtocht naar het verle-
den. Misschien leuk om te weten dat 
ik tijdens mijn zoektocht het drukke 
centrum van de Voorstraat eigenlijk al 
had afgeschreven en op mijn wande-
ling tegenover de PHS even ben blij-
ven stilstaan bij de huidige woningen 
aldaar, met de gedachte "hier zou dat 
best eens geweest kunnen zijn". 
Opnieuw een mooie jeugdherinnering 
"een gezicht" kunnen geven.

IEDERE WOENSDAG EN DONDERDAG IEDERE WOENSDAG EN DONDERDAG 

WILDE
STAMPPOTDAGEN
WEKELIJKS VARIERENDE STAMPPOTTEN

€12.50 (OOK OM AF TE HALEN)

IEDERE VRIJDAG IEDERE VRIJDAG 

VLIJMSCHERPE 
VRIJDAG

SPECIALE VIS OF VLEES AANBIEDING 
VERS VAN HET MES (DAGPRIJS)

072 506 2749  RESERVERING@NATUURLIJK-EGMOND.NL

Expositie Galerie de Kapberg
Galerie de Kapberg biedt, in de laatste periode van het 50 jarig jubi-
leum, ruimte aan drie kunstenaars uit Alkmaar. Mirjam Oosterbaan, 
Gerben Hermanus en Kees Oosterbaan tonen keramiek, tekeningen 
en werken op paneel. 

Een blikvanger in de expositie is de 
keramische helm van Mirjam Ooster-
baan. Het is een motorhelm op ware 
grootte, gedecoreerd met een opzich-
tig ruitjespatroon en met een stevige 
pijp tussen de kaken geklemd. Hoe 
zou het zijn als motorrijders er mee 
rondrijden om het straatbeeld op te 
vrolijken? 
Ook zijn er ruim honderd kleine ke-
ramiek “koppen” te bewonderen. 
Gezichten met veel expressie door 
buitenissige afmetingen van oog en 
oor. Zo bij elkaar geplaatst vormen 
ze een commune met een eigen cul-
tuur, waarin kleur een belangrijke rol 
speelt. 
Er hangen grote tekeningen met inkt, 
pen en penseel van Gerben Hermanus. 
Mens, natuur en cultuur ontmoeten 
elkaar. Een bioloog zal zich hier niet 
snel vervelen. Wortels die uitgroeien 
in vele vertakkingen met uitstulpin-
gen, waaruit onbekende wezens met 
de nodige humor getekend zijn.
Kees Oosterbaan tekent er al jaren op 
los met potlood, pen en stift op A4 
papier. De dag begint voor Kees altijd 
met een tekening of meer, zonder erbij 
na te denken. Dit levert onverwachte 
en spontane resultaten op. Correc-
ties zijn overbodig. Elke lijn, hoe uit-

zonderlijk ook getrokken, heeft een 
functie bij het tot stand komen van 
voorstellingen in cartoonachtige stijl. 
In één van de expositieruimtes is de 
vloer bedekt met vijftig beschilderde 
paneeltjes in expressieve kleuren.
Op zondagmiddagen vervult Kees 
Oosterbaan (zo nu en dan) wensen 
van  bezoekers met een tekening.

Mirjam Oosterbaan genoot haar op-
leiding aan de Academie voor Beel-
dende Vorming, de Rietveld Academie 
en het Sandberg Instituut. Gerben 
Hermanus volgende zijn opleiding 
aan de Academie voor beeldende Vor-
ming, en deed een Master autonome 
kunst aan het Sandberg Instituut. 
Kees Oosterbaan is autodidact.

De expositie is te zien van 11 novem-
ber t/m 11 december 2022
Op 13 november vindt om 15.00 uur 
de opening plaats.
Openingstijden: vrijdag, zaterdag 
en zondag van 13:00 tot 17:00 uur, 
de toegang is gratis. Adres Galerie 
de Kapberg Slotweg 17 1934 CM 
Egmond aan den Hoef. Telefoon: 
0645548739  www.galeriedekap-
berg.nl

Is 
Door het spel komt het uit.
Dit is een talent.
Het bespelen van een fluit:
Is een fluitje van een cent.

Jégé
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kippendijenfilets
                 topkwaliteit uit middenmeer  heel kilo voor maar

mager rundergehakt
                 topkwaliteit uit de beemster   heel kilo voor maar

mooie varkenshaas
                 topkwaliteit uit de beemster  500 gram voor maar

runderriblappenrunderriblappen
500 gr voor maar500 gr voor maar  10,9810,98

11,9811,98
9,989,98

10,9810,98
biologisch

biologisch

biologisch
smullen maar

de lekkerste

ouderwets lekker

De Woerdense Kaasboer

Bij aankoop van kaas

BOEREN GEZOND 
romig en vol van smaak           500 gram    7,95

Bij aankoop van Kaas
3 FRANSE KAZEN voor maar                         3,-

GEITENKAAS (belegen) 
ook met fenegriek                                  500 gram    7,95

da’s GOEDKOOP

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

mooi losgevroren

volg ons nu ook op Facebook

zonder graat

Warm gebakken
LEKKERBEK xxl

2 voor € 8,50
Alleen tegen inlevering van de bon

3e GRATIS

max 4 kilo per klant

✄

    

TOP-kwaliteit

✄
    

✄
    

mooie GROTE
Ouderwets gerookte
SPEKBOKKING met hom of kuit
p/st € 3,-  2 voor € 6,-
Alleen tegen inlevering van de bon
3e GRATIS

Verse Hollandse
KABELJAUW FILETS

van kilo € 32,50
Alleen tegen inlevering van de bon

kilo € 17,50

mooie DIKKE

op=op
op=op

✄

    Verse SLIPTONG
van kilo € 25,-
Alleen tegen inlevering van de bon
kilo € 14,95

heerlijk gekruid

GROENTE & FRUIT
SAM DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Super HAND PEREN                                zak voor € 2.95
Hollandse super AARDBEIEN    3 dozen voor € 5.00
Nieuwe oogst HAND-SINASAPPELEN 
                                                                          10 voor € 4.95

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Bitterkoekjes, kleine cocos, weespermoppen, 
vanille nootjes  
     20 voor € 4,50 en nu SUPERSTUNT 40 voor € 5,-
Lever de advertentie in en ontvang een ambachtelijke brood van toen voor € 2,-

EGMOND 

ALMANAK

NOVEMBER:

WO 9 08:30 Kindcentrum de 

Kiem Kleding Actie 

WO 9 19:00 Workshop Portret-

fotografie bij Creactief 

ZA 12 16:00 Memphis Revisi-

ted in de Overslot

ZA 12 20:00 Beste Zangers van 

Egmond-Binnen in de Schulp 

ZA 12 Proef Egmond in div. 

Egmondse restaurants 

ZO 13 11:00 Intocht Sinter-

klaas Egmond-Binnen in de 

Schulp 

ZO 13 14:30 Filmmiddag in de 

Schulp 

ZO 13 16:00 Polar Twins in de 

Overslot

WO 16 10:30 Wandeling 

Wimmenummerduinen vanaf 

Nachtegalenpad 

WO 16 19:00 Workshop Por-

tretfotografie bij Creactief 

WO 16 Happen en Trappen in 

de Schulp 

ZA 19 09:00 Kleding en Speel-

goed Beurs de Windhoek 

ZA 19 10:30 Mini excursie 

Tramstation Egmond aan Zee 

org

CHILL 

DO 10 18:00 Rock Around the 

Clock (live music) 

CREACTIEF 

DO 10 10:00 Computerkunde / 

13:30 Biljarten MA 14 13:30 Bil-

jarten DI 15 09:00 Wandelen 

EYMAPLEIN 

DO 10 08:00 Markt tot 14:00 

HANSWIJK 1B 

DO 10 10:00 Huiskamerpro-

ject 

POSTAANZEE 

WO 9 13:30 Aan Tafel met… + 

Spelletjes / 19:00 Dunes and 

Dragons DO 10 10:30 Spaans 

VR 11 10:30 Taalcafé / 13:30 

Kaarten maken + Klaverjassen 

/ 14:00 Creatief / 19:30 Board-

games MA 14 10:00 Digiwijs 

aan Zee + Wandelen ook 13:15 

en 13:30 / 19:30 Meezingen 

met Theatergroep Toemaar 

DI 15 15:00 Inloop geld, digi + 

taal, de Hoofdzaak + Spreek-

uur Sociaal Team 

SCHULP 

WO 9 13:30 Bingo DO 10 

10:30 Zingen en Digidingen + 

Koffierondje VR 11 10:00 Ge-

zond Natuur Wandelen ZA 12 

10:00 Oud Papier DI 15 14:00 

Bibliotheek 

EXPOSITIES: 

* Oosterbaan/Hermanus/

Oosterbaan in de Kapberg 

vr. zat. en zon.middag 13:00 

tot 17:00 t/m 11 december.

* Wisselende exposanten bij 

PostaanZee door de week van 

9:30 to 16:30

* Dichter in Beeld in Hans-

wijk tot half januari 2023

GARAGE DE EGMONDEN
OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE  AIRCO 

SYSTEMEN MOGELIJK!!! OOK MET UW HYBRIDE 
EN ELEKTRISCHE AUTO'S BENT U VAN HARTE 

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

5061228

BOVAG ABA
A U T O  B E D R I J V E N  A S S O C I A T I E  -  E E N  A F D E L I N G  V A N  B O V A G  

Bridgesoos Torenduin
Uitslag  31 oktober 2022 
1.Bertus en Gre 66% 2.Hettie en Nammen 55% 3.Ditte en Piet 54% 4.Nettie en 
Joke 47% 5.Mar en Thea 46% 6.Anneke en Pum 42% 7.Kees en Anneke 40%

Abdul Textiel Atelier

Voorstraat 81 – Egmond aan Zee

T  06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

BOOMVERZORGING    

Ervaar de waarde 
van uw tuin!

 Allergie
 Acupunctuur
Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl  -  www.qtouch.nl

 Allergie
 Acupunctuur
 Linda Liefting
Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
hormonale klachten, pijnklachten.
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (06) 362 04 113 
www.praktijkjade.nl
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verse kippendijenfilets
                 topkwaliteit uit middenmeer  heel kilo voor maar

magere runderlappen
                 topkwaliteit uit de beemster                      500 gr

kipshoarmavlees
                 topkwaliteit uit middenmeer  heel kilo voor maar

schouderkarbonadeschouderkarbonade  heel kiloheel kilo    10,9810,98

11,9811,98
5,985,98

11,9811,98
biologisch

biologisch

biologisch

smullen maar

van kippendijen

ouderwets 
lekker

De Woerdense Kaasboer

Bij aankoop van kaas

ROMIG BELEGEN                         500 gram    4,95

Partij voordeel 
EXTRA PITTIGE KAAS                          500 gram    4,95

Bij aankoop van kaas 
3 BUITENLANDSE KAASJES                           3,00

da’s GOEDKOOP

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

mooi losgevroren

volg ons nu ook op Facebook

op=op

Bij aankoop van 
500 gr KIBBELING € 10,- 

en tegen inlevering van deze bon
 2 Hollandse nieuwe haringen  

GRATIS
Bij aankoop van 

1 kilo kibbeling € 19,- 
en tegen inlevering van deze bon

 4 Hollandse nieuwe haringen  
GRATIS

✄

    

✄
    

Top Kwaliteit Ouderwets 
GEROOKTE PALING
van € 25,- per 500 gram
Alleen tegen inlevering van de bon
500 gram voor € 17,50

Verse VIS ROERBAK
Zalm, Kabeljauw en roodbaars

500 gr € 8,50
Alleen tegen inlevering van de bon

1 kilo voor € 13,50

✄

    
VERSE GAMBA’S 
in knoflook marinade
van 25,- per kilo
Alleen tegen inlevering van de bon
voor 13,50 per kilo

✄
    

GROENTE & FRUIT
SAM DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Nieuwe oogst Elstar APPELEN 3 kilo  € 4.95
Zoete Hollandse PRUIMEN heel kilo € 3.95 
Nieuwe oogst HAND-PEREN 2 kilo     € 3.95

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

SPECULAAS BROKKEN     1 pak € 3,50 en 2 voor € 6,-
Roomboter SPECULAAS MOLENS 
                                                 1 pak € 3,50 en 2 voor € 6,-
Lever de advertentie in en ontvang een plak gevulde speculaas voor maar € 2,50KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

P

Babyopvang
Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
Flexibele opvang

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

KINDEROPVANG 
DE POPPENKAST

Natuurgerichte  
opvang in Egmond

Heb jij nog een paar 
uurtjes over voor je 

dorpsgenoten?

www.hospice-egmond.nl

Wij zoeken donateurs
en vrijwilligers.

EGMOND 

ALMANAK

SEPT./OKT.:

VR 30, ZA 2, ZO 3 14:00 Ker-

mis Egmond-Binnen 

MA 3 16:00 Kermis Eg-

mond-Binnen 

WO 5 19:00 Workshop Portret-

fotografie Creactief

WO 12 19:00 Workshop Por-

tretfotografie Creactief

POSTAANZEE 

WO 28 13:30 Spelletjes / 19:00 

Dunes and Dragons DO 29 

10:30 Spaans VR 30 10:30 

Taalcafé / 13:30 Kaarten maken 

+ Klaverjassen / 14:00 Creatief 

/ 19:30 Boardgames ZO 2 15:00 

High Tea MA 3 10:00 Digiwijs 

aan Zee + Wandelen ook 13:15 

en 13:30 / 19:30 Meezingen 

met Theatergroep Toemaar DI 

4 15:00 Inloop geld, digi + taal, 

de Hoofdzaak + Spreekuur 

Sociaal Team 

EYMAPLEIN 

DO 29 08:00 Markt tot 14:00 

HANSWIJK 

DO 29 10:00 Huiskamerpro-

ject VR 30 18:00 Aanschuiftafel 

SCHULP 

WO 28 13:30 Bingo VR 30 10:00 

Gezond Natuur Wandelen 

MA 3 10:30 Senioren Dames 

Gym DI 4 14:00 Bibliotheek 

TROMPSTRAAT 2 

DO 29 10:00 Open Huis 

CHILL 

DO 29 18:00 Rock Around the 

Clock (live music) 

CREACTIEF 

DO 29 10:00 Computerkunde 

/ 13:30 Biljarten VR 30 9:30 

Frans Conversatie MA 3 13:30 

Biljarten DI 4 09:00 Wandelen 

/ 14:00 Inloopsoos

E-chopper verhuur 
E-chopper verkoop 
E-chopper uitjes 
Voorstraat 124 
1931 AP Egmond aan Zee  
tel : 0633970842   
email: vincent@coastcruisers.nl 
website www.coastcruisers.nl  

Studio Marrigje
Aan de prachtige studio kan het niet liggen. 

Aan de enthousiaste en professionele docente ook al niet. 
Dus … waarom niet een keer een proefles komen doen bij Studio 
Marrigje aan de Herenweg 72 Egmond-Binnen. Er zijn pilates, yoga 
en steps lessen te volgen. Voor elke leeftijd. In beweging zijn was 

nog nooit zo leuk en goed voor je lijf. Twijfel niet, 
bel Marrigje op 06-21833148 

of boek rechtstreeks een les via de site 
www.marrigevanroessel.nl

Workshop portretfotografie in Egmond aan den Hoef
CréActief organiseert op 5 en 12 oktober 2022 in Dorpshuis De 

Hanswijk een 2-delige workshop Portretfotografie o.l.v. fotograaf 
Rudy Rosman van Fotostudio Remora Producties.

De sessies beginnen om 19.00 en duren tot ca 21.15 uur. 
Eigen camera of telefoon meenemen! 
Kosten: €19,50 incl koffie of thee.

Aanmelden/informatie: 06-46492141 
of marjoleincopier47@gmail.com


