
WATERSTANDEN
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
          Laagwater     Hoogwater

28  wo   2:10  10:15  14:36  23:30   
29  do   3:05  11:15  15:29  
30  vr   1:16   3:55  12:00  16:10   
31  za   2:13   4:36  14:16  16:52  VM
1  zo   2:58   5:15  15:02  17:35   
2  ma   3:36   5:57  14:04  18:15   
3  di   4:06   6:37  15:05  18:56   
4  wo   3:14   7:15  15:54  19:35   

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

offset - hoogdruk - fotografie
multimedia - ontwerpstudio - 

reclamebureau

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

BOOM

Reparatie, onderhoud
en verkoop

ALLE MERKEN
ook campers

Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744
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Iedere maandag inloopspreekuur van 10.00-13.00 uur
Slotweg 2a, Egmond aan den Hoef
Meldnummer 24/7: 06 21 51 61 30
www.charonuitvaartbegeleiding.nl

 Charon Uitvaart Inspireert!

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

Groot Egmonds draagvlak voor KIES Lokaal 
(van de redactie/JdW) Het is het weekend na de verkiezingen. Janina Luttik-Swart heeft er een paar hecti-
sche dagen opzitten. ‘Maar wel mooie dagen. De verkiezingsuitslag is voor ons een prachtige bevesti-
ging van het feit dat we gesteund worden in het gevoerde beleid dat we hebben gevoerd de afgelopen 
vier jaar. Er zijn belangrijke beslissingen genomen op lastige dossiers. Voor de komende vier jaar is het 
onze grootste ambitie die beslissingen ten uitvoer te brengen.’ 

Foto (Cor Mooij):
KIES Lokaal dolblij na de

bekendmaking van de uitslag

Niet alleen de ‘sportonderwerpen’ in 
de Egmonden (sporthal, fusielocatie) 
hebben haar partij de steun gegeven 
die ze nog steeds tot de grootste in 
de Bergense raad maken. Ook het 
onderwerp wonen speelt een cruciale 
rol. Het realiseren van bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om tenminste vijf jaar te 
kunnen wonen in een recreatiewo-
ning, heeft de partij geen windeieren 
gelegd. ‘Dat speelt in op de behoefte 
bij jongere generaties die hier willen blijven en nauwelijks aan bod komen voor een woning’, aldus de trotse fractievoor-
zitter. Er is meer nodig om aan die behoefte te kunnen voldoen, maar dit kan in ieder geval een mooi begin zijn.’
Egmondse achterban - ‘Met 2251 stemmen voor KIES Lokaal in de Egmonden tegenover 801 stemmen voor de 
eerstvolgende, is de achterban van KIES Lokaal duidelijk zichtbaar. Het feit dat we in de Egmonden met zo’n overgrote 
meerderheid zijn gekozen, geeft ons het vertrouwen dat we op de genoemde dossiers de juiste keuzes hebben gemaakt. 
Nu moeten we doorpakken, maar ook realistisch blijven. Geen dingen beloven die je niet kunt waarmaken. We willen echt 
het verschil maken door te doen in plaats van eindeloos doorschuiven. Parallel daaraan willen we graag de lijnen met alle 

betrokkenen open houden.’ 
Doorpakken - Nu Groen Links als tweede partij uit de verkiezingen naar vo-
ren is gekomen, ligt het voor de hand om daar eerst een gesprek mee aan te 
knopen? Luttik-Swart: ‘Groen Links heeft het heel goed gedaan, dus daar gaan 
we zeker mee in gesprek. Maar we gaan ook met de anderen om tafel, om te 
inventariseren hoe iedereen erin staat, waar de grootste overeenkomsten zitten 
en waar de verschillen. Er zullen waarschijnlijk twee informateurs worden aan-
gesteld die alles op een rij gaan zetten en van daaruit gaan we verder bouwen 
aan een nieuwe coalitie. Het is nog te vroeg om daar nu al wat over te zeggen. 
De komende weken zal meer duidelijk worden. We gaan open en constructief 
het gesprek aan met iedereen die wil samenwerken.’

Foto (redactie) Janina Luttik-Swart: ‘Nu doorpakken…’

En verder in Dorpsgenoten
- Officiële uitslag verkiezingen
- Egmondia wint Egmondse derby
- EgmondPas voor veel voordeel
- Hoofdsponsors Egmondia tekenen bij

Zalig pasen begint bij

Voorstraat 136  1931 AP Egmond aan Zee
072 506 25 65   info@winckeltje.nl    www.winckeltje.nl

vele luxe  
paasvleeswaren & paté’s

o.a. Lamsham, Aspergedruppels,  
Feta-zontomaatpaté, Truffelgevogeltepaté

Maak uw 
paasbrunch 

extra  
luxe met

Vanaf heden alle 
Spaanse Iberico Bollota

vleeswaren in ons 
assortiment

Cava Jaume Sera

Ook een groot assortiment paasbonbons

Nieuw

 

€ 3,95

kleine fles

 

€ 6,95
grote fles

 

€ 2,95
per 100 gr.

 

€ 2,95

per 100 gr.

 

€ 2,95
per 100 gr.

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl
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Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef   www.wiegers.net
T. 072 507 01 21   marcel@wiegers.net 

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN
T

Schoonheidssalon

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor 

WINTER
Voor: - Verwerking bedrijfs-

administraties en samenstelling jaar-
rekeningen - 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

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

P

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

POpvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Dagopvang 
Buitenschoolse opvang
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
Opvang per uur
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Geen wachtlijsten

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof 
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij fi nishte in de tijd van 
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met 
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Raven-
stein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur 
op de fi ets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag 
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Voorjaar in Egmond 

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook 
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg 
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt 
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereni-
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en 
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn. 

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en 
Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau 
44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal 
40,63 

Kerkdiensten
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag 
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture. 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zon-
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met 
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

Egmondse Almanak
EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u 
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 Flierefl uiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u 

Ferry Karssen sterkste 
bij MTB Kids & Parents
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar 
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van 
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar 
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook 
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes 
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan 
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk 
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond 
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

GARAGE DE EGMONDEN

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties

in- en verkoop of zoekopdrachten.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

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

BOVAG

Nu ook 
Pedicure

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee 
06-12955593

www.schoonheidssalondessa.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€ 9,-
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Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

GRIEPGOLF 
OF 
INBRAAK-
GOLF? 
 
Voor het eerste 
hebben wij geen  
oplossing… 
 
Voor het tweede 
wel! 
 

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode

TEL: 06 23610857

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN 

SERIEUZE 
BEZORGER 
voor een wijk in

EGMOND AAN ZEE
072-5061201 of

info@belleman.nl

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen
Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624
ap.beukers@quicknet.nl
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Karin Smit
persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
- Ongeacht waar u bent verzekerd en of u bent verzekerd
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

Tel. 06 81 35 81 10
 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Naar de prille voorjaarsduinen 

Foto (aangeleverd) Hooglanders in de duinen

De maandelijkse IVN-natuurwande-
ling in de Wimmenummerduinen ver-
trekt in de lente en de zomer vanuit 
Egmond aan Zee. Dus op zondag 1 
april, eerste Paasdag, beginnen we 
om 10 uur bij het Sportcentrum aan 
de Watertorenweg. Op zoek naar de 
eerste bloeiende planten en horen 
en zien de wandelaars misschien ook 
de kortgeleden gearriveerde zomer-
vogels, zoals Tjiftjaf, Graspieper en 
Braamsluiper. Grote grazers zullen we 
met respect (afstand) behandelen als 

ze ons pad kruisen. Als de tempera-
tuur het toelaat groeten de padden, 
met of zonder rugstreep, ons vanuit 
het water, en hopelijk schijnt de zon. 
Het wordt, kortom, een heerlijke len-
tewandeling. Men dient zelf te zor-
gen voor een toegangskaart voor het 
Noord-Hollands Duinreservaat van 
PWN. Een donatie (richtlijn 2,50 euro) 
wordt op prijs gesteld. Voor nadere 
inlichtingen kunt u mailen: hanneke@
ivnnkl.nl of bellen: 072-5337601. Of 
kijk op de website van www.ivn.nl/nkl

INGEZONDEN
Meer woningen 
Geachte Mevr. Wolkers,
Naar aanleiding van Uw artikel in 
Dorpsgenoten, waarin  u terecht zegt 
dat we natuurwaarden indien mo-
gelijk moeten behouden, maar waar 
u aan voorbij gaat, is het feit dat er 
meer woningen nodig zijn voor onze 

jeugd en senioren. Ongeveer 500 
woningen. Zie de programma’s van 
de politiek. Dus niet alles laten zoals 
het is. Het is keuzes maken die soms 
moeilijk zijn. Met vriendelijke groet G. 
Schenk, Egmond aan den Hoef.

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 21 Maart 2018: 
1e Mevr. Blankendaal & Hr. Broer-
sen  63,75%  2e Hrn Bok & Scholten  
60,00%  3e Hrn Visser & te Bück  

56,25%  4e Fam. Sluiter  55,00%  5e 
Dms te Bück & Druiven  47,92%  6e 
Mevr.Waelput & Hr. Mossel 40,00%  
7e Dms  Smitt & Boot  27,50%

12,5 jaar Wilma´s Pilates

Foto (aangeleverd) Jubileum bij Wilma’s Pilates & Essentrics Studio

Binnenkort viert Wilma´s Pilates & 
Essentrics Studio al haar 12,5-jarig 
jubileum in Egmond aan den Hoef… 
Begonnen in Hanswijk en inmiddels al 
jaren op een eigen locatie op de  La-
moraalweg 72 ( Ecoproject, de Weid-
jes). De lessen zijn flink uitgebreid en 
ook zijn een paar lesuren uitbesteed 
aan Sonia Gouda (Essentrics) en Ni-
cole Zwartelé (Pilates). Naast Pilates 
(algehele lichaamstraining met de 
nadruk op het versterken/stabiliseren 
van de romp in gevarieerde lessen ) 
wordt er volop Essentrics gegeven. 
Dat is een nieuwe training uit Canada 
waarin je gelijktijdig versterkt en ver-
lengt. Je gebruikt al je 650 spieren in 

balans! De lessen zijn geschikt voor 
mensen met uiteenlopende doelstel-
lingen, zoals sterker worden, strakker 
in het vel,  ontwikkelen van lenigheid, 
herstel van blessures, verminderen 
van lichamelijke klachten, verbeteren 
van sportprestaties, grotere bewe-
gingsvrijheid in je gewrichten en je 
fitter voelen! Nu op zaterdag thema-
lessen verzorgd door gastdocenten, 
aankomende zijn Yin Yoga en Bekken-
bodemtraining en er volgen er meer. 
In april hebben we gratis proeflessen 
Essentrics /Pilates/of Release Restore 
les. Inlichtingen Wilma Schooneman, 
e-mail  wilma-pilates@live.nl of tel. 
0621287899.

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

E.J. Potgieterweg 27 Heiloo • Telefoon: 072 532 0345
w w w . c a p e l l a - u i t v a a r t v e r z o r g i n g . n l

Omdat  
ieder  

vaarwel  
bijzonder 

is...
Henny Stoop

OPEN 
DAG

WOENSDAG 
4 APril

9.00-12.00 UUr

WElkOm!

Aandacht 
voor elk 

kind!

Kom 
je ook?

100, 61, 0, 0

51, 0, 9, 9

5, 21, 100, 0

Kom in de klas een les bijwonen en ervaar  zelf hoe wij les geven! 
De directie verzorgt rondleidingen en ook onze ouders van de 
ouderraad zijn aanwezig om vragen te  beantwoorden.

Pastoor van Kleefstraat 19 • 1931 BL Egmond aan Zee • 072-506 9995 • http://branding.tabijn.nl

KINDERKERMIS
t.b.v. KNRM

vrijdag 30 maart t/m 2 april

op de boulevard in Egmond aan Zee

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als 
fl exibele en incidentele opvang mogelijk. Acti eve, betrokken en 
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

PTEL. 
072-507 0200

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
• Dagopvang
• Buitenschoolse opvang
• Peuterspeelzaal
• Natuurbeleving
• Ruime openingsti jden
• Geen wachtlijsten
• Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19

E info@TR-assurantien.nl

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”
Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

               al v.a.     € 5,
   

50
per m 3

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN T
Schoonheidssalon

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor

 

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfs-
administraties en samenstelling jaar-

rekeningen - 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

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of 5065399 

 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
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Judolessen voor Boswaid-leerlingen

Foto (aangeleverd) Judolessen om respect en vertrouwen te kweken

Gevloerd! Zo lijkt het. Maar het tegen-
deel is waar: judoleraar Jeroen Blom 
leert de leerlingen van basisschool De 
Boswaid in Egmond aan den Hoef op 
een leuke en speelse manier zichzelf 
te verdedigen en respectvol met elkaar 
om te gaan. En de houdgreep, kantel-
technieken en de fijne judokneepjes, 
die brengt hij ze natuurlijk ook bij. Vo-
rige week dinsdag gaf judomeester Je-
roen zijn eerste van vier judolessen bij 
De Boswaid. Alle leerlingen van groep 
3 tot en met 8 krijgen deze lessen in 
het kader van extra bewegingsonder-
wijs. ’Het gaat bij judo om vertrouwen, 
samenwerking, respect, weerbaarheid, 

beheersing en discipline. De kinderen 
leren dat je anderen respectvol behan-
delt en waardeert. Daar hoort ook bij 
dat je niet alles hoeft te accepteren. 
Dus stevig staan en grenzen stellen. 
Het thema van de lessen is vertrou-
wen op jezelf en op elkaar. Je ziet de 
kinderen groeien in samenspel. Ju-
dolessen zijn ook heel goed voor de 
motorische vaardigheden en gewoon 
heel erg leuk.’ Dat laatste vindt ook 
een enthousiaste Bjarne (8) uit groep 
5. ‘Ik heb thuis laten zien wat we heb-
ben geleerd en ik heb geoefend met 
m’n zus. Ik heb echt superveel zin in 
de volgende les.’

Officiële uitslag
gemeenteraadsverkiezingen 
Het opkomstpercentage bij de ge-
meenteraadsverkiezingen in de ge-
meente Bergen in 2018 is 64,1 %. 
In 2014 was dit 61,1 %. Dat is ruim 
boven het landelijk gemiddelde van 
ca 55%. Het aantal uitgebrachte 
stemmen in 2018 is 15876. De offici-
ele uitslag luidt als volgt: KIES Lokaal 

(3200 stemmen) 5 zetels; Groen Links 
(2849 stemmen) 4 zetels; VVD (2454 
stemmen) 3 zetels; Gemeentebelan-
gen BES (2054 stemmen) 3 zetels); 
CDA (1794 stemmen) 2 zetels; D66 
1514 stemmen) 2 zetels; PvdA (1147 
stemmen) 1 zetel; Behoorlijk bestuur 
Bergen (864 stemmen) 1 zetel.

Egmondse Almanak
EXPOSITIES Opgravingen rondom Slot Egmond, Huys Egmont
Expositie foto’s Marit Duinmeier, Dorpshuis Hanswijk
MAART Woe 28 Kerkdienst OK St Agnes E/Zee, 09.00u
Woe 28 Open Dag, obs De Driemaster, 9.00u
Do 29 Kerkdienst OK St Agnes E/Zee, 19.00u
Do 29 Dorpsraad Café E/Hoef, Dorpshuis Hanswijk, 20u
Vrij 30 Kerkdienst  OK St Agnes E/Zee 15.00u
Vrij 30 Kerkdienst  OK St Agnes E/Zee 19.00u
Za 31 stoeptekenwedstrijd, Amaliaplein E/Hoef, 11u
Za 31 Paaswake + Kerkdienst OK St Agnes E/Zee, 21.00u
APRIL Zo 1 Kerkdienst OK St Agnes E/Zee, 10.00u
Zo 1 IVN wandeling, start Watertorenweg, 10u
Zo 1 Roots market, boulevard E/Zee, 11u
Ma 2 Kerkdienst OK St Agnes E/Zee, 10.00u
Woe 4 open dag De Branding, E/Zee, 9-12 uur
4 t/m 7 Eenakters Toneelgroep Spiegel, De Schulp 

JOOOI
Nu de uitslag van de verkiezingen bekend is, kunnen alle partijen hun knopen 
tellen. Voor de een is dat snel klaar, de ander heeft er een knoopje bij, een 
knoopje minder of heeft nog net zo veel knopen als voor de verkiezingen. 
Eigenlijk helemaal geen schokkende veranderingen. Geen aardverschuivingen 
door ontevreden kiezers of door juist heel tevreden kiezers. Je hebt nu de kans 
gehad om er wat aan te doen en de opkomst hier lag een stuk hoger dan 
landelijk. Dus niks meer te klagen zou ik zeggen. 

K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

wekelijkse column van KD de Bocht

Nog zeker drie jaar vakantieFUN 

Foto (aangeleverd) VakantieFUN gaat nog drie jaar door!

Voor kinderen met een zorgindicatie 
in het GGZ-spectrum (en hun ouders/
verzorgers) in de gemeentes Alkmaar, 
Bergen, Castricum, Heiloo, Uitgeest, 
Langedijk en Heerhugowaard is er nu 
goed nieuws: Zij kunnen nog zeker 
drie jaar meedoen aan het sportieve 
en creatieve programma Vakantie-
FUN! Het is voor ouders/verzorgers 
vaak een uitdaging om zes weken zo-
mervakantie te organiseren voor hun 
kinderen. Deze uitdaging is nog groter 
voor een kind met een zorgindicatie in 
het GGZ-spectrum. Er zijn weinig al-
ternatieven voor deze kinderen in de 
vakantie. Er volgt zelfs een pilot om 
het programma ook in herfstvakan-
tie op te zetten. Sport-Z organiseert 
het actieve en creatieve vakantiepro-
gramma ‘VakantieFUN’ voor kinderen 
met een zorgindicatie in het GGZ-
spectrum (autisme, ADHD, etc.). Het 
programma is de afgelopen twee jaar 
als pilot georganiseerd en zo goed 
ontvangen dat de deelnemende ge-

meenten besloten hebben zich voor 
langere tijd aan het project te verbin-
den. Daarmee is de komende drie jaar 
samenwerking tussen de gemeenten 
en Sport-Z; de organisatie van Vakan-
tieFUN gegarandeerd. VakantieFUN 
2018 vindt plaats in de eerste vier 
weken van de zomervakantie (23 juli 
tot en met 16 augustus), op maan-
dag, dinsdag, woensdag en donder-
dag in sportcomplex De Meent in 
Alkmaar. Als pilot wordt VakantieFUN 
dit jaar ook in de herfstvakantie, op 
woensdag 24 oktober, georganiseerd. 
Ouders/verzorgers van kinderen die 
binnen de specifieke doelgroep vallen 
en die in één van de desbetreffende 
gemeenten wonen, kunnen hun kind 
aanmelden voor VakantieFUN vanaf 
dinsdag 3 april, via www.sport-Z.org/
VakantieFUN. Deelname aan Vakan-
tieFUN is kosteloos. Om zeker te zijn 
van een plek, is het verstandig uw 
kind zo snel mogelijk in te schrijven.

Hoofdsponsors Egmondia
tekenen bij

Foto (aangeleverd) De hoofdsponsors gaan door bij Egmondia. Vlnr 
Hans Lemmink, Paul Kager en Arie-Hendrik Visser.

In het weekeinde, dat sportief gezien 
dankzij de overwinning op V.V. Zeevo-
gels, zeer positief verliep, was er nog 
meer goed nieuws. Beide hoofdspon-
sors van Egmondia hebben de hand-
tekening gezet onder een nieuwe 
overeenkomst. Ook komend seizoen 
staan de logo’s van Oosterbaan Sport- 
en Wandelschoenen en Lemmink Fi-
nance op onder andere de kleding van 

het eerste elftal. Zowel Arie-Hendrik 
Visser, namens Oosterbaan Sport- en 
Wandelschoenen als Hans Lemmink, 
van Lemmink Finance, spraken snel 
de intentie uit het aflopende contract 
ook volgend jaar gewoon door te zet-
ten. Egmondia is hier natuurlijk enorm 
blij mee en bedankt via deze weg 
beide ondernemers die actief zijn in 
Alkmaar en Egmond aan Zee.

Stoeptekenwedstrijd
Zaterdag 31 maart vindt – naast het 
zoeken van paaseieren – weer een 
stoeptekenwedstrijd plaats. Alle kin-
deren tot 10 jaar [als je ietsiepietsie 
ouder ben mag ook hoor.] zijn wel-
kom.  Er zijn mooie prijzen te verdie-

nen voor degene die de mooiste teke-
ning heeft gemaakt. Er is een heuse 
jury aanwezig dus kom allemaal en 
doe je best. Zaterdag 31 maart om 11 
uur op het Amaliaplein in de Mosel-
laan. Groetjes van de Paashaas.

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

HOUTENBOS

ALUMINIUM
&

RVS LASSEN
Pieter Schotsmanstraat 7
1931 AS Egmond aan Zee

Tel. 072-506 1241 - Mob. 06-1965 1152
www.houtenboslassen.nl

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
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U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

E G M O N D
Pieter Dekker

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

• Iedere uitvaart op maat 
• Ongeacht waar u verzekerd 
 of lid bent! 
• Thuisopbaring of in een   
 uitvaartcentrum naar keuze 
• Mogelijkheid tot een 
 kosteloze voorbespreking 
• Transparant

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,-
Vraag gratis uw

laatste-wensenmap aan

Onze uitvaartbegeleiders (v.l.n.r.): Lissette Wit, Marion Velzeboer, Evelien de Jager en Pieter Dekker

Dag en nacht bereikbaar via

072 - 589 54 53
of via: pieter@uitvaartdekker.nl

Dank u wel voor uw stem.

Wij gaan aan het werk.

www.behoorlijkbestuurbergen.nl

S.V. Prins Hendrik
De catering werd deze keer verzorgd 
door Dirk en zoals gebruikelijk door 
Onno. Een feest is het, elke keer weer. 
En dan Dirk als enige met volle bak. 
De competitie is bijna rond, maar we 

kunnen ook nog even langer door-
gaan, de baancommissaris en zijn 
team zijn van doorslaggevende be-
tekenis. E-klasse: Dirk Roele 100; Cor 
Wijker 98. A-klasse: Gerrit Gravema-

ker 99; Carlo Zwaan 98; Richard van 
Ham 97. B-klasse: Jaap Schipper 97; 
Leo Bakker 89. Pistool: Carlo Zwaan 
49; Dirk Roele 48; Richard van Ham 
46.

Jozefschool en Jozefslotje bij elkaar

Foto’s (aangeleverd) Opening Jozef Kind Centrum

Dinsdag 20 maart was het definitief. 
De Sint Jozefschool in Egmond aan 
den Hoef en de kinderopvang Jozef-
slotje zijn één geworden. Vanaf nu 
heten zij het Jozef kindcentrum. Er 
werd een leuk openingsfeest gevierd. 
Alle kinderen kregen een met helium 

gevulde ballon, gingen cup cakes ma-
ken, zongen het Jozeflied en ’s mid-
dags was het snack-time. Het weer 
werkte ook mee rond 8.45 uur, toen 
alle kinderen met hun ballon naar 
buiten gingen. Het was zonnig en lek-
ker fris. We zongen het Jozeflied en 

iedereen liep onder de bogen door als 
een echte artiest. De ballonnen wer-
den meegenomen in de klas en geloof 
het of niet, slechts 1 ballon ging er 
vandoor! Om 12.00 uur kwamen alle 
kinderen lachend naar buiten met hun 
helium ballon. 

‘Wat now!’
“Weertje hè!”   “Zeg dat me- kind. 
Ben je nag wéze stemme?”   “Dêêr 
zeg je wat. Ik zou niet wête op wel-
leke kwingkwanker ik zou motte 
stemme. Ze belôve je van alles maar 
as et er op an komt den geve ze niet 
tois. Wôôrde as worste maar niet zo 
vet zouw ik zegge. De loi wete niet 

hoe datte ze de boel bai mekaar 
motte houwe en wat slimmer is! Ze 
loistere niet nêê de derpers. De krante 
staan vol met zokke mooie verhâle 
maar er komt gien moer van terecht. 
Benne ze niet drik met de voebalvelde 
den gaat et over de sportâl. Ze kenne 
niet regêre de loi en loistere nêê de 

mense die et angaat! Nêên oor, ze 
doene toch wat ze wille. Ze mosten 
d’r aige skame. Nêên, ik hew blind 
een okkie mooi rood ‘emaakt en klaar 
ben ik er den mêê. Nou, dag oor, ik 
gaat nêê me witte was. Dêêr ben ik 
wel de baas over.’’                                  
                                                MHO

De Flierefluiters speelt: ‘Gevangen in het net’
Van 11 t/m 14 april kunt u weer genieten van een nieuwe voorstelling van de Egmondse toneelvereni-
ging De Flierefluiters. Het wordt weer een ouderwets avondje lachen met het stuk “Gevangen In Het 
Net”. 'Gevangen In Het Net'. Een hilarische, chaotische, sprankelende en verrassende komedie van Ray 
Cooney. De regie is in handen van Cok Sjoukens. 

Foto (aangeleverd)
Gevangen in het net…

Hij stelt u graag voor aan John Smit. 
John is taxichauffeur,  woont in Osdorp 
en is getrouwd met Hannie Smit en ze 
hebben samen een dochter genaamd 
Ellen. 'So far so good', zul je denken,  
maar...  John leidt een 'spooky' dub-
belleven. Want hij heeft ook nog een 
zoon, Gert Smit, die in Buitenveldert 
woont, samen met z'n moeder Bar-
bara Smit, en met wie John óók een 
relatie heeft. En wanneer John hoort 
dat Gert (z'n zoon) en Ellen (z'n doch-
ter) elkaar willen gaan ontmoeten, 
gewoon omdat ze elkaar leuk vinden, 
wil hij daar natuurlijk niets van weten 
en wordt alles op alles gezet om daar 
een stokje voor te steken!! Verwar-
rend? Het wordt allemaal nog veel 
erger dan u nu al verwacht! U kunt 
het allemaal zien van woensdag 11 

april t/m zaterdag 14 april om 20:15 
in Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan 
den Hoef. Kaarten kosten 11 euro en 
te verkrijgen bij: Geert Bes tabaks-
speciaalzaak in Egmond aan Zee – 

Voorstraat 48; Kringloopwinkel Tol in 
Egmond aan den Hoef, Lamoraalweg 
53 B. Telefonisch bestellen kan ook 
via 06-46264042. 

Boekenmarkt bij PostaanZee
Boekenliefhebbers opgelet: vanaf 6 
april is er iedere 1e vrijdag van de 
maand van 13.30 tot 16.00 uur een 
wisselend aanbod van boeken bij 
PostaanZee. Altijd al op zoek geweest 
naar dat ene boek? Of naar een her-
innering uit lang vervlogen tijden? 

Het kan er zomaar tussen liggen. Zie 
je niet wat je zoekt? Vraag er gerust 
naar bij de vrijwilligers. Er zijn meer 
boeken op voorraad dan te zien is 
en ze zijn je graag van dienst.  Met 
de verkoop van de boeken steun je 
de activiteiten van PostaanZee. Zit er 

even niets voor je bij? Een vrijwillige 
donatie in het vogelhuisje of via onze 
website kan uiteraard ook. Ontmoe-
tingscentrum PostaanZee, Voorstraat 
82a te Egmond aan Zee.

 

Erkend of 
herkend? 
 
Doordat wij vak-
technisch erkende 
bedrijven zijn, 
wordt 
bij het zien van de 
camerabeelden ook 
nog eens de  
persoon herkend... 
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GARAGE DE EGMONDEN

Ook voor het onderhoud van uw 
RENAULT en NISSAN kunt u in 2018 

prima terecht
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  

Egmondia zet Zeevogels
aan de kant: 3-0

Foto’s (Cor Mooij) 1. Sean Mooij haalt uit, 
maar het werd deze keer geen doelpunt.

De goede resultaten van voorgaande weken hebben Egmondia ver-
trouwen gegeven en meer motivatie om het seizoen tot een goed 
einde te brengen. Als de tegenstander dan ook nog eens Zeevogels 
is, dan hoeft de trainer de spelers van Egmondia niet extra te motive-
ren. En dat bleek ook wel in de op zaterdagavond gespeelde en door 
Egmondia met 3-0 gewonnen Egmondse derby. 

2. Egmondia weet zich gesteund door een
schare jeugdige supporters.

Onder ideale weersomstandigheden 
en een voortreffelijke ambiance, vele 
honderden toeschouwers waren aan-
wezig, werd er afgetrapt in een echt 
degradatieduel. Beide teams staan 
onderaan in de derde klasse A en heb-
ben de punten dus hard nodig. Het 
beloofde een waar spektakel te gaan 
worden. De thuisclub liet vanaf het be-
ginsignaal weten waarom het ging. Al 
in de eerste minuut schoot Sean Mooij 
verrassend op doel, maar Jorrit Stoop 
stopte deze inzet goed. Toch was dit 
uitstel van executie. Want na enkele 
minuten was het toch raak. Marc Min 
nam een corner van rechts. De bal 
werd hard ingekopt door Billy Mooij 
en door een Zeevogels verdediger van 
de doellijn gehaald, maar Justin Re-
court was paraat om het leer alsnog 
binnen te schieten 1-0. De ploeg uit 
Egmond aan den Hoef leek daarna iets 
beter in het spel te komen. Een kwar-
tier voor het rustsignaal scoorde Jos 
Hopman via een ongelukkig moment 

van Jorrit Stoop de 2-0. Vlak voor rust 
leek Zeevogels alsnog iets terug te 
doen, maar profiteerde niet. Na rust 
startte Egmondia fel en gedreven. Zee-
vogels begreep nu toch ook dat er iets 
moest gebeuren en bouwde een licht 
veldoverwicht op. Maar, de andermaal 
onder voortreffelijke leiding van Carlo 
Smit, goed georganiseerde verdedi-
ging van Egmondia gaf geen krimp. 
Door deze speelwijze ontstond er voor 
Egmondia ruimte in de voorste linie. 
Daarvan maakte Stijn Buis 20 minuten 
voor het eindsignaal dankbaar gebruik 
en scoorde het mooiste doelpunt van 
de avond: 3-0. Hiermee was de wed-
strijd gespeeld. Na het laatste fluit-
signaal van de voortreffelijk leidende 
scheidsrechter werd deze overwinning 
door de “derpers” uitbundig gevierd 
en werd het feest in een bomvolle 
kantine voortgezet. Tot man of the 
Match werd Stijn Buis uitgeroepen, dit 
zal mede te danken zijn geweest aan 
zijn prima bevrijdende derde treffer.

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 22 maart 2018: 1. Thea Ro-
sendaal en Theo vGulik 58,33 2.Luc 
Mossel en Afra Zendveld 57,29 
3.Trudie en Ed Honders 54,17 4.Ce-

res en Mar Imming 50,00 5.Petra en 
Bert Maureau 40,63 6.Piet en Ditte 
Greeuw 39,58

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 19 maart 2018: 1.Ria Vlaar en 
Wil Huiberts 60,40 2.Riet Druiven en 
Riet Baltus 60,00 3.Thea Rosendaal 
en Dorith dKlerck 52,00 4.Fam.tBück 

43,30 5.Pum Brouwer en Anneke 
Smidt 42,7 6.Hendrine Boot en Mar 
Imming 41,60

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!

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee 

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

  ZIE  rijschoolkarels.nl
              072-506 1226

KARE LS
AUTORIJSCHOOL

    Rijles? of
           Rijtest?

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

06 20 100 550
Tijdverdrijfslaan 1

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

Restaurant Smakelijk geopend: elke donderdag t/m maandag vanaf 16.00 uur - Dinsdag en woensdag gesloten!
De Koffiemolen geopend: elke donderdag t/m maandag vanaf 10.00 uur -  Dinsdag en woensdag gesloten!

Kom kennismaken met onze 

NIEUWE CHEF!!

Wegens sterfgeval
TE KOOP

 
Nieuwe SCOOTMOBIEL

 
Met 2 jaar fabrieksgarantie

 
Info: Henk Biesboer

0653167641
henk@Biesboerexpertise.com

Wij zoeken voor het seizoen

BEDIENEND PERSONEEL
en een

LEERLING KOK
06-13617691

Wilma ś Pilates & 
Essentrics Studio  Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond                                                            Tel: 06-21287899  -  www.wilma-pilates.nl

 April is GRATIS proeflessen
april / mei / juni

82,50 euro voor 3 maanden
(met inhaalmogelijkheden)

• Pilates(alle niveaus)                             
• Essentrics
• Barre les

• Release’Restore (herstel les)
Nu ook themalessen op

zaterdag door gastdocenten! 
Eerstvolgende zijn yin yoga en 

bekkenbodemtraining.
Email:

wilma-pilates@live.nl
tel 06 21287899

bert

1e Paasdag

OFFICIËLE OPENING
van Bert's Tweewielers

aan de Lamoraalweg 74
te Egmond aan den Hoef

Receptie van 16:00-18:00 uur
voor medeondernemers van de Weidjes

en de clientèle

Mountainbike verhuur
Telefoon: 072 - 506 9003    /    06 - 2294 3408
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Colofon Dorpsgenoten
De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken 
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt op € 12,- per keer. Een keer 
per maand of los tarief is dit € 18,25. Voor de voorpagina rekenen wij 
2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties € 4,-. Proefdrukken vooraf 
€ 7,50. Prijzen zijn ex. BTW.  Het aanleveren van uw advertentie 
kan via e-mail of fax. Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v. 
redactie kunt u alleen per e-mail aanleveren.
Deadline is maandag 12.00 uur.

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Luxe PAASKOEKEN  4 voor € 3,50  en 8 voor € 6,00
BROODHAANTJES  5 voor € 3,50
Luxe afbak STOKBRODEN           2 voor € 5,00
           + 3e GRATIS
SLAGROOMSOESJES         20 voor € 2,50 en 50 voor € 5,00
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een zak paas afbak broodjes CADEAU

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Zoete pitloze MANDARIJNEN 3 pond € 3,00
Rode GRAPEFRUIT 10 voor € 3,00
Puik beste AARDAPPELS 4 kilo € 3,00
Mooie Hollandse WITLOF kilo € 1,00 

✄

Actie geldig bij inleveren bon

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

  Bij aankoop van de 1e kilo kaas
            GRATIS CULINAIRE VERRASSING ✄

ROMIG BELEGEN 500 gram 2,95

Boeren STOLWIJKER  500 gram  3,95

Gerijpte WOERDENAER 500 gram 4,95

(walnoot, olijf, peperoni, meergranen, wit)

  heerlijk
gekruid

TOP-kwaliteit

Toneelgroep SPIEGEL speelt eenakters  
Toneelgroep ‘Spiegel’ uit Egmond-Binnen speelt woensdag 4 april t/m zaterdag 7 april vijfmaal de eenak-
ter ‘Welkom in het bos’ van Alex van Warmerdam. Dit jaar zal er, naast de gebruikelijke vier avondvoor-
stellingen, op woensdagmiddag 4 april ook een try-out als matineevoorstelling worden gepresenteerd. 

Foto (aangeleverd) Eenakters bij toneelgroep Spiegel

Op de avondvoorstellingen zal na de 
pauze de korte monoloog ‘Over de 
schadelijkheid van tabak’ van Anton 
Tsjechov worden gespeeld. Beide to-
neelstukken gaan in feite over onmo-
gelijke relaties en onze grote behoefte 
aan liefde en geborgenheid. ‘Welkom 
in het bos’ gaat over de vriendinnen 
Fannie en Dora die na echtelijk gedoe 
van Dora tussen de bomen in het bos 
dwalen: Dora, weggelopen van haar 
man en Fannie, die haar steunt en 
troost. Ze hebben honger en dorst, 
maar weigeren koppig huiswaarts 
te keren. In een reeks korte sketches 
ontmoeten zij allerlei vreemde figu-
ren die allen een poging doen hen te 
verleiden. Meestal kunnen de dames 
ze met hun tassen van zich afslaan. 
Maar wanneer Dora onder een om-
gevallen boom bekneld is geraakt en 
haar man in het bos verschijnt wordt 
het allemaal tragischer: zal er nog een 
toekomst voor Dora zijn en zal Fannie 

weer gewoon haar leven als moeder 
en minnares kunnen oppakken? De 
absurde humor van Alex van Warmer-
dam maakt dit bizarre, bijna duivelse 
sprookje over liefde, lust en seks tot 
een mooie, feestelijke voorstelling.
‘Over de schadelijkheid van tabak’ 
gaat over een spreker die op het 
punt staat een lezing te geven over 
de schadelijkheid van tabak. ‘Er is 
aan  mijn vrouw voorgesteld mij hier 
vanavond voor het goede doel een 
populaire lezing te laten houden.’ De 
oorspronkelijk lezing over de schade-
lijkheid van tabak wordt echter steeds 
uitgesteld, omdat de spreker allerlei 
persoonlijke ontboezemingen deelt 
met de zaal. Van woensdag 4 april 
t/m zaterdagavond 7 april zijn ‘Wel-
kom in het bos’ / ‘Over de schadelijk-
heid van tabak’ te zien in de grote, 
volledig tot theater omgebouwde, 
zaal van dorpshuis De Schulp in Eg-
mond-Binnen.  Het is aan te raden 

een plaats te reserveren op:  info@to-
neelgroepspiegel.nl  / 072 5062683 
(vanaf 19.00 uur).  Kaarten: 10 euro. 
Try-out: 5 euro.  Donateurs hebben 
gratis toegang. De avondvoorstellin-
gen beginnen om 20.15 uur, de ma-
tineevoorstelling op woensdag begint 
om 14.30 uur. 

Open dag basisschool De Branding
Op woensdag 4 april aanstaande 
houdt basisschool de Branding in 
Egmond aan Zee een open dag. Kom 
van 9.00 uur – 12.00 uur in de klas 
een les bijwonen en ervaar zelf hoe 
het is op De Branding. De Branding is 
een vriendelijke dorpsschool die veel 

waarde hecht aan een prettige sa-
menwerking met iedereen die bij de 
school betrokken is. Natuurlijk zijn de 
mensen van De Branding trots op de 
positieve sfeer in de school, de inzet 
van de leerlingen en het team en het 
prachtige ‘Ot en Sien’ gebouw. Daar-

naast start de school begin volgend 
schooljaar een eigen BSO waardoor 
er samen met de al bestaande peu-
terspeelzaal, een vertrouwde opvang 
is voor uw zoon of dochter. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met Lenneke Kerssens 072-5069995  

Nieuw: volop voordeel met de EgmondPas!
Vanaf maart heeft Egmond zijn eigen voordeelkaart. De EgmondPas is dé voordeelkaart voor toeristen, 
dagrecreanten en inwoners en biedt voordeel bij aangesloten winkels, horeca en musea. De EgmondPas 
is in het leven geroepen om bezoekers en inwoners van Egmond iets extra’s te bieden en hun band met 
de Egmonden te versterken. 
De EgmondPas biedt exclusief voor-
deel in Egmond en omgeving. Zo kan 
iedereen die in het bezit is van een pas 
voordelig op ontdekkingstocht door 
de Egmonden. Maak gebruik van de 
acties bij aankopen in winkels, geniet 
voordelig met iets lekkers in een van 
de horecagelegenheden of ga eropuit 

in de omgeving, ook met exclusief 
voordeel! Alle acties zijn te vinden op 
www.egmond.nl/pas. In de komende 
maanden worden er door hotels en 
particuliere accommodatiehouders 
duizenden passen gratis uitgedeeld 
aan toeristen die twee nachten of 
meer in Egmond verblijven. Voor 

deelnemende ondernemers betekent 
dit duizenden potentiële klanten. 
Daarnaast kan iedereen voor slechts 
€ 5,00 zijn eigen EgmondPas kopen 
via www.egmond.nl. De EgmondPas 
is een initiatief van Egmond Actief, 
EgmondaanZee.info en Egmond.nl.

Nieuw speeltoestel voor de Driemaster

Foto (aangeleverd) Nieuw speeltoestel voor Driemaster

De afgelopen weekenden is er door 
een enthousiaste groep ouders heel 
hard gewerkt om het schoolplein voor 
te bereiden op de plaatsing van een 
nieuw speeltoestel. De speeltoestel-
len die er stonden waren n.l. zeer 
verouderd en moesten vervangen 
worden.
Vooraf moest er heel veel gebeuren: 
de oude speeltoestellen en zand-
bak verwijderen, een groot gedeelte 
stoeptegels er uit halen, de nieuwe 
vorm uitgraven (10m x 20m), stoep-

randen plaatsen, opnieuw bestrating 
aanleggen,  en alvast een nieuw dui-
kelrek en schommel plaatsen. Een 
enorme klus, die met veel energie 
op 5 zaterdagen is aangepakt om dit 
voor elkaar te krijgen. Uiteraard zijn 
we heel blij en trots op deze inzet!
Vorige week is het nieuwe speeltoe-
stel geplaatst en zaterdag is er ong. 
80 kub houtsnippers rond het speel-
toestel verspreid. Het resultaat is 
prachtig en na de officiële TÜV- keu-
ring kan er weer naar hartenlust wor-

den gespeeld! Over een paar weken 
komt dan nog de nieuwe zandbak en 
is het speelplein helemaal klaar. Ook 
benieuwd naar het resultaat? Woens-
dag 28 maart is de open dag, en bent 
u van harte welkom om even te ko-
men kijken. Natuurlijk zijn ook ouders 
met peuters en kleuters van harte 
uitgenodigd. Bent u op deze dag ver-
hinderd? Geen probleem; maak een 
afspraak voor een kennismaking op 
072 5061661
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Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

 Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

Warm gebakken 
KIBBELING  
 250 gr € 4,-
Alleen tegen inlevering van deze bon

2e half pond
        € 1,50

• Hollandse NIEUWE MAATJES HARING 
       p/st € 1,50  4 voor € 5,50
• Ouderwets gerookte MAKREEL FILET 
       2 voor € 5,-  deze week 3e GRATIS

op=op

Ouderwets gerookte

PALING 
van 500 gr € 25,-
Alleen tegen inlevering van deze bon

 500 gr € 16,-
op
=op

altijd vers schoongemaakt

diverse soorten


