
Kampioensschaal voor White Stones
(van de redactie/JdW) Het was heel lang billenknijpen vrijdagavond in De Watertoren. Niet omdat de afloop 
van de wedstrijd White Stones tegen AC Kingdom zo onzeker was, maar wel of de wedstrijd überhaupt 
gespeeld zou worden. De wedstrijd zelf bleek uiteindelijk een formaliteit: 23-1. 

Foto’s (redactie) De kampioens-
schaal kan omhoog

Autopech en allerlei strubbelingen 
onderweg maakten dat de Amster-
dammers pas tegen half elf ’s avonds 
in De Watertoren arriveerden voor 
‘hun potje zaalvoetbal’. Voor White 
Stones maakte het niet uit hoe lang 
het zou duren voor de tegenstander 
zou arriveren, áls ze maar zouden ar-
riveren, anders zou de wedstrijd als-
nog maandagavond moeten worden 
gespeeld. En daar zat helemaal nie-
mand op te wachten. Ook de Amster-
dammers niet, gelukkig. Die werden 
dus door het in groten getale opge-
komen publiek met daverend applaus 
verwelkomd op het late tijdstip. Dat 
konden de mannen van AC Kingdom 
wel waarderen en ze probeerden er 
het beste van te maken. De wedstrijd 
kon om 22.50 uur eindelijk beginnen, 
onder toeziend oog van burgemeester 

Hetty Hafkamp die voor deze bijzon-
dere wedstrijd was uitgenodigd. Al 
na 2,5 minuut was het Daan Groot 
die de score opende en meteen de 
ban brak. Zo ging het gestaag door 
tot een ruststand van 11-0 in het 
voordeel van White Stones. Niet echt 

een (wed)strijd dus. AC Kingdom was 
geen partij voor een uiterst gretig 
White Stones, dat dit keer de puntjes 
op de i wilde zetten met een kampi-
oenstitel.

Eretreffer 
Pas bij 13-0 veranderde er iets aan 
de kant van AC Kingdom op het sco-
rebord: een eigen frommelgoal van 
White Stones zorgde voor de ‘eretref-
fer’: 13-1. Vervolgens ging het weer 

crescendo naar de uiteindelijke eind-
stand van 23-1, waarbij de laatste 
treffer misschien wel de mooiste was. 
De keeper was nog onderweg terug 
na een avontuurtje richting White 

Stones-doel, toen de bal vanaf de 
eigen helft van White Stones alweer 
met een sierlijke boog over hem heen 
in het net verdween. Hij was net op 
tijd terug om hem eruit te vissen….

Ongehoord
Een uitslag van 23-1 is ongehoord 
voor dit niveau. Dat verwacht je bij 
een pupillenwedstrijd, maar niet bij 
het op één na hoogste niveau in de 
zaalvoetbalcompetitie waar ploegen 
geacht worden serieus bezig te zijn 
met het zaalvoetbal. Dat was vrij-
dagavond echter maar bij één ploeg 
het geval. Voor White Stones en haar 
aanhang deed het er allemaal weinig 
toe: de titel was binnen en het feest 

kon beginnen. Burgemeester Haf-
kamp reikte de kampioensschaal uit, 
de champagneflessen werden ont-
kurkt, de bloemen uitgereikt en het 
was vervolgens nog lang onrustig in 
De Watertoren. Volgend jaar op lan-
delijk niveau zaalvoetbal in Egmond. 
Wie had dat 10 jaar terug kunnen 
denken? Oud-coach Ron Karels sprak 
toen zijn ambitie over de eredivisie uit 
en werd meewarig uitgelachen. Maar 

volgend jaar is het gewoon zo ver…

Overleg over wat te doen: de tegenstander is er nog (lang) niet…

En verder in Dorpsgenoten:
-   Opening vernieuwd Museum van Egmond
-   Masters-atlete Nicole Weijling weer in training na enkeloperatie
-   Enquête woonwensen en verhuismotieven
-   Koningsspelen: zonnig en sportief

Wat Now
“Now, klaer benne we d´r mêe! 
Wai ewwe é stemd en now stane 
de krangte vol mit allegaar ellende 
over de loi die de boel besôdemiterd 
ewwe. Alles mot weer bekêke worre 
want et klopt voor gien mêter wat of 
ze bekokstôofd ewwe. En alle derpers 
d´r aige maer drik make over wat of 
de loi allegaar belôofd ewwe. Over 
een jaer of vaif wête we meskien 
wêer of we an toe benne. En den gaet 
et opperôofd van de provinsie ôok 
nag afnokke. Ai wil meer taid voor ze 

aige en ze waif. Nou ja toe, dat ken 
een droiloor begraipe. Ai eb z´n best 
e´dêen zel ik maer zegge en ai ad de 
wind d´r wel onder docht ´k zo. Wie of 
we now weer kraige, God zel et wête. 
Een zôôtje is et.”
”Mââd, je mot wel ’t oissie bai ’t 
skiertje lete. ’t Komt altaid aars oit.”
”Nou ja toe, ik gaat. Ik voelt me ifte-
rig. Volges main kraig ik de griep. Et 
alleve derp eb plat e’lêge en ben ik 
an de bêert. Joi, deer gaet die lillekerd 
van me niewe biervrauw. Wat zee je 

van im? Ai denkt dat ie pier wat is, 
maer ai zel ook nag wel in de ênnes-
trongd verzoipe. Ai eb ’n verbêelding 
as de derdedaagse koors. Ik mot em 
iet mit z’n rottige strêeke.” 
“Mââd je dwaal of me-kind. Je laik  
wel ’n Jehôova getoige, ik kraig ter 
gien spelt tisse. Nêemt aase ’n pares-
etemolletje en gaat te bed.” 
“Je mêent et, now den gaat ik maer. 
Dag ôor.” H.

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

25  wo   0:36   8:10  13:15  21:54   
26  do   1:50   9:50  14:19  23:04   
27  vr   2:45  10:54  15:15        
28  za   0:46   3:35  11:50  15:55   
29  zo   1:46   4:15  13:46  16:36   
30  ma   2:29   4:57  14:36  17:15  VM 
1  di   3:05   5:35  13:55  17:56   
2  wo   2:05   6:11  14:45  18:35   

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

offset - hoogdruk - fotografie
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Reparatie, onderhoud
en verkoop

ALLE MERKEN
ook campers

Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744
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www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

 

Koningsdag zijn wij gesloten 
Zondag 29 april geopend 
Van 12.00 tot 17.00 uur 

Herenweg 25  1935AB  Egmond-Binnen  Tel: 072-5061488 

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!

Niet tussen de bloemen aub!

Foto (redactie) Niet in de bollenvelden aub!

(van de redactie) Je kunt je er als 
bollenkweker behoorlijk  aan erge-
ren: toeristen die maar doen alsof 
die bloembollenvelden er voor hún 
lol zijn. ze stoppen, nog net nier met 
gierende banden, stappen uit en krui-
pen tussen, over en naast de bloemen 
voor het mooiste plaatje: een selfie 
met de bloemen. Daarna weer hun 
weg vervolgend naar het volgende 

veld met net een ander kleurtje. 
Vandaar dat langs de herenweg (en 
op steeds meer plaatsen) een bord 
is geplaatst om te waarschuwen dat 
dat net op prijs wordt gesteld. Wel 
dat de mensen er foto’s van maken en 
het ‘verschijnsel’ promoten etc. maar 
niet dat ze maar tussen de bloemen 
kruipen en de boel verwaarlozen. Dus: 
foto’s mooi, verder niets.

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 18 April  2018: 1e 
Dms Baltus & Zentveld  64,58%  2e 
Hrn Lentz & Hallewas 60,42%  3e 
Mevr. te Bück & Hr. Sluiter 58,33%  

4e Mevr. Blankendaal & Hr. Broersen  
44,79%  5e Hrn Visser & te Bück  
42,71% 6e Dms Druiven & Betel  
29,17%

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 19 april 2018: 1.Theo vGulik 
en Thea Rosendaal 63,54 2/3.Petra en 
Bert Maureau56,25 2/3.Afra Zentveld 
en Lammy vDeursen 56,25 4/5.Piet en 

Ditte Greeuw 45,83 4/5.Luuk Mossel 
en Riet Baltus 45,83 6.Cees en Mar 
Imming 32,29

Rommelmarkt Eensgezindheid
De tweede grote inzamelactie voor 
de rommelmarkt van Eensgezindheid 
vindt plaats op zaterdag 28 april en 
de derde volgt op 19 mei. Deze dagen 
kunnen inwoners van de gemeente 
Bergen en Heiloo hun spullen die bij 
ons een tweede kans kunnen krijgen 
beschikbaar stellen aan de ophaal-
dienst van de vereniging. Alles wat 
nog bruikbaar is, is welkom. Meubi-
lair, potten en pannen, fietsen, glas 
en aardewerk, boeken, speelgoed, 

gereedschap, ijzerwaren, lampen, 
koel- vrieskasten, computerappara-
tuur, radio- tv’s , kunst en antiek, tuin-
gereedschap, fotoapparatuur, etc. etc. 
Ook draagbare (gebruikte) kleding en 
schoenen zijn welkom. Het aanbieden 
van spullen kan bij Piet Apeldoorn - 
5061324, Vincent Pepping – 5065601 
of Piet Zonneveld - 5065517. U kunt 
tevens een e-mail sturen naar info@
eensgezindheidegmond.nl.

Mindful Run Egmond met TrainID 

Foto (aangeleverd) Lopen voor Ronald McDonaldfonds

Voor ouders en kinderen vanaf 8 jaar 
is er in het weekend van 23-24 juni 
een Mindful Run, met een goed doel 
voor d eopbrengst: het Ronald McDo-
naldfonds. Het gaat om rustig hardlo-
pen (huppelen mag ook), mindfulness, 
aandacht voor adem en voelen en een 
spelletje. Spelenderwijs kom je verder 
met je kind (of jij met je moeder of 
vader of beiden). Misschien figuurlijk, 
zeker letterlijk. Het doel is om dona-
ties op te halen voor het Ronald Mc-
Donald Kinderfonds, want ook als je 
kind ziek is wil je dichtbij je kind zijn. 

De start: 10.00 uur bij Nijntje op het 
Nijntjesplein bij de hoofdingang van 
het strand in Egmond aan zee. We 
eindigen daar ook om 11.30 uur. De 
kosten bedragen voor ouders 25 euro, 
voor kinderen 7,50 euro. Deze kosten 
komen volledig ten goede aan het Ro-
nald McDonald Kinderfonds. De deel-
namekosten zijn over te maken via 
https://www.homerun.nl/homerider/
marian-van-t-klooster of contant en 
gepast ter plaatsen te betalen. Meer 
info en opgeven: (https://www.mind-
fulrun.nl/egmond/

DORPSGENOTEN                                                                                       2                                                                            25 APRIL 2018 - NR. 683

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

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

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!!

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

Dorpsgenoten,
Ik hou heel veel van Egmond het voelt zo 
goed, de bewoners , de rust van de dui-
nen de oude geestgronden en de frisse 
lucht. Graag zou ik een plekje willen 
vinden bij lieve dorpers. Ik ben een rus-
tige dame,niet rokend en ben 75 jaar en 
top fit.  Het is voor een paar dagen in de 
maand.
Het kan een combinatie zijn dat ik in de 
avonduren kan oppassen voor jong en 
oud. Over de prijs komen we wel uit. Ik 
ben bereikbaar per mail of tel. antonia.
blom@gmail.com tel 06-47 18 18 69

f

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

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!

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

Wijziging huisvuilophaaldagen
Rond Koningsdag (27 april) en He-
melvaartsdag (10 mei) wordt er door 
de HVC geen huisvuil opgehaald, ook 
zijn de afvalbrengstations gesloten. 
Valt de ophaaldag in uw wijk op één 
van deze dagen dan komt de HVC 

op een andere dag langs. Voor de 
afwijkende ophaaldagen en actuele 
informatie kunt u gebruik maken van 
de HVC-app of de online kalender op 
https://inzamelkalender.hvcgroep.nl/

Postduivenvereniging De Toekomst 
Zaterdag is de derde wedvlucht van-
uit Asse Zellik vervlogen. De 1e en 2e 
en 3e prijs  werden verdeeld onder P. 
Sentveld, Arie Tromp en combinatie 
Apeldoorn. De duif van Piet Sentveld 
won met een gemiddelde snelheid 

van 77km per uur. De 190 km werd 
overbrugd in minder dan 2,5 uur. Met 
deze prestatie werd Piet 12e in het 
rayon tegen 1604 duiven. Volgend 
week naar Quievrain 250 km.

S.V. Prins Hendrik
Dirk en Arie hadden volle bak, Cor 
verliest 2 pnt. en ook Henk had de 
kaarten vol. HHW was laat, Jaap nog 
later, maar het was wel even gezellig 
en daar gaat het om in onze Sporthal. 
De uitslagen van maandag 16 april: 
E-klasse: Dirk Roele 100; Arie Wijker 

100; Cor Wijker 98. A-klasse: Richard 
van Ham 98;  Carlo Zwaan 98; Jos 
v.d.Outenaar 97. B-klasse: Henk 
Konijn 100; Leo Bakker 98; Mieke 
v.d.Outenaar 90. Pistool: Arie Wijker 
48; Dirk Roele 46; Carlo Zwaan 46.

Schoonheid
Nietsvermoedend 
sla ik de hoek om.....
en hap naar adem:

daar staan ze,
buitenaards
in hun stralende schoonheid.

Driehoek van volmaaktheid;
het is lente.

Tekst: Trix van der Veen 
- Foto: Marja Boerke-

Taanman

Egmondse Almanak
EXPOSITIES Opgravingen rondom Slot Egmond, Huys Egmont
Expositie foto’s Marit Duinmeier, Dorpshuis Hanswijk
APRIL Woe 25 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Woe 25 Gezond en fitter presentatie, De Schulp, 9 uur of 19 uur
Woe 25 Klaverjassen, De Schulp, 14u
Do 26 Huiskamer, De Schulp, 14u
Vrij 27 Lezing over WO I en WO II, Huys Egmont, 20u
Vrij 27 Gezond Natuur wandelen, vertrek bij De Schulp, 10u
Vrij 27 Koningsdagactiviteiten, alle kernen
Za 28 2e Ophaaldag Rommelmarkt Eensgezindheid
Za 28 Kerkdienst OK St Agnes, 19u
Zo 29 Kerkdienst OK St Agnes, 10u 

Vierde plek voor Manege groot
De Keijserlijke Carrousel van Manege 
Groot uit Egmond ad. Hoef o.l.v Dirk 
Jan Dekker, heeft afgelopen zondag 
de 4e plaats behaald op een onderlin-
ge wedstrijd bij Manege Waarland. Op 
zondag 10 juni startenzij op de Ere-

Divisie wedstrijd in Nijkerkerveen om 
zich daar te kunnen plaatsen voor het 
NK welke op zondag 1 juli in Haarlem 
wordt verreden.  Meer informatie op 
www.kccegmond.nl of www.manege-
groot.nl.

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl
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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

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

HOUTENBOS

ALUMINIUM
&

RVS LASSEN
Pieter Schotsmanstraat 7
1931 AS Egmond aan Zee

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

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

JOOOI
Het was dit weekend weer de dag van de Jaarlijkse toertochtterreur: de Ronde 
van Noord-Holland. Groepen ‘recreatieve’ fietsers die alle verkeersregels aan 
hun laars lappen en er blijkbaar jaar in jaar uit een genoegen in scheppen op 
elk kruispunt een spelletje blufpoker te spelen met iedere andere weggebrui-
ker: stopt deze auto wel of niet? Zodra ze met meer dan 10 tegelijk in een 
groepje fietsen, gaan ze los. Dan hebben ze blijkbaar het idee dat de hele weg 
is afgezet alleen om hún toertochtje zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een 
soort privé Tour de France. Openbare weg, fietspad, wandelpad, het maakt 
niet uit: opzij, opzij, opzij we hebben ongelofelijke haast. Je ziet ook ieder jaar 
weer de irritatie bij die automobilist toenemen: zal ik nu gewoon eens door-
rijden? Je zou toch denken, zeker met dat mooie weer, doe eens rustig aan en 
geniet van het fietstochtje.

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

wekelijkse column van KD de Bocht

Achter de schermen

Foto: Marga Rezel. Figurant in de serie ‘het Vechtvolk’,  Hans Bommer.

(Tekst: Will Hoekstra) In dit jaar Lamo-
raal-jaar 2018 wordt op grootse wijze 
herdacht dat de Graven van Egmont en 
Horne 450 jaar geleden op bevel van 
de Spaanse koning Philips II en onder 
uitvoering van de Hertog van Alva, 
op de Grote Markt in Brussel werden 
onthoofd. Deze bijzondere gebeurte-
nis was voor fotograaf Ab Baart DE 
gelegenheid om een serie Historische 
figuren uit het beroemde Geslacht van 
Egmont weer fotografisch tot leven te 
wekken. Vanaf maart 2017 hebben 
inwoners, die uitsluitend geselecteerd 
werden uit de drie Egmonden, meege-
werkt aan een tweetal series n.l. ‘Hee-
ren van Egmont’ en ‘het Vechtvolk’. 

Beiden kunnen vanaf 2 juni door het 
publiek bekeken worden in Huys Eg-
mont. Een van de vrijwilligers bij dit 
project is Marga Rezel die, naast alle 
bijkomende activiteiten, ook het foto-
graferen achter de schermen tijdens 
alle foto sessies op zich heeft genomen. 
Zij fotografeerde met haar iPhone 7 
een serie portretten: ‘achter de scher-
men’ en ‘vechtvolk’. Vanaf zondag 29 
april tot en met 30 augustus 2018 zijn 
ze te bezichtigen in Hoeve Overslot. 
Voor openingstijden en aanvullende 
informatie: www.hoeve_overslot.nl, 
hoeveoverslot@quicknet.nl,  www.la-
moraaljaar.nl  /activiteiten-fotoproject, 
www.huysegmont.nl. 

Koningsdag in en rond JOEB 

Foto (aangeleverd) Koningsdag bij JOEB

Rond het nieuwe JOEB-gebouw bij 
dorpshuis De Schulp zal vanaf 10.15 
uur het door het Oranje-comité 
Egmond-Binnen georganiseerde ko-
ningsfeest voor de kinderen plaats-
vinden. Het JOEB-gebouw zal dan 
de hele dag open zijn. Vanaf 16.00 
uur start de 60-70-80-90 party door 

“Jukebox Freddie en Keesie Que No” 
die doorgaan tot 20.00 uur waarna 
de band Room Six, met stergitarist 
Fred -Jimi Hendrix, Rory Gallagher- 
van Willigen, de Koningsdag swin-
gend zal afsluiten. De entree is gratis, 
het nieuwe JOEB-gebouw staat aan 
de Visweg 45-A. 

‘Roeland Koning en de Derpers’ 
Het ‘nieuwe’ Museum van Egmond opent zaterdag 28 april haar deuren, nadat er een prachtig stukje is 
aangebouwd. Het museum heeft nu de ruimte voor een bijzondere tentoonstelling: ‘Roeland Koning en 
de Derpers’. 
Vijftien bijna levensgrote schilderijen 
en krijttekeningen die de jonge schil-
der hier maakte in de jaren ’20 en 
’30 zijn vanuit heel het land samen-
gebracht in het museum. De schilder 
hield van de gegroefde koppen van 
de kustbewoners en tekende ook het 
dorp. In het museum is veel meer te 
zien over het armoedige maar schil-
derachtige Egmond aan Zee van voor 

de oorlog. Zo is er een oud Derper 
schuurtje nagebouwd. Bij de tentoon-
stelling geeft het museum een rijk 
geïllustreerd boek uit, samengesteld 
door Carla Kager in samenwerking 
met Frits van Eck: ‘Roeland Koning 
en de Derpers’. Nieuwe donateurs 
zijn zó welkom, dat het museum het 
boek cadeau doet, na het voldoen 
van de donatie. Het Museum van Eg-

mond aan de Zuiderstraat 7 is vanaf 
zaterdag 28 april t/m 4 november 
elke middag behalve maandag open 
van 14.00 – 17.00 uur. Toegang € 4,-, 
kinderen € 2,- inclusief een zoektocht. 
Donateurs en MJK gratis. Bel voor 
informatie en rondleidingen Cootje 
Bronner 072 5064108 of Carla Kager 
072 5065692. 

Eén servicecentrum voor vier gemeenten

Foto (aangeleverd): Vanuit één centraal punt de burgers bedienen

De frontoffice medewerkers van de 
gemeenten Bergen, Uitgeest, Castri-
cum en Heiloo werken voortaan van-
uit één centraal servicecentrum. Van-

uit het gemeentehuis van Castricum 
beantwoorden zij uw vragen via tele-
foon of WhatsApp. Voor de inwoners 
verandert er niets. Die belt en appt 

gewoon nog naar hetzelfde nummer. 

Televisie voor Huiskamer Pr. Hendrik 
Onlangs werden de bezoekers van 
huiskamer De Branding blij verrast. Zij 
ontvingen van Radio Bakker uit Alk-
maar een prachtige televisie. Het ap-
paraat werd gebracht en geïnstalleerd 
door de installateurs van de firma. De 
huiskamerbewoners waren toe aan 

een groter model TV en hiermee is 
helemaal aan hun wens voldaan. De 
medewerkers van De Branding heb-
ben het niet alleen voor elkaar gekre-
gen dat er een TV gesponsord werd; 
er waren ook andere gulle gevers zo-
als Albert Heijn, Egmond aan de Hoef, 

die een groot aantal ‘moestuintjes’ en 
potgrond voor in de plantenbakken 
sponsorde.  Firma Baltus uit Egmond 
Binnen, deed een aantal bakken vi-
ooltjes voor buiten cadeau. Gulle 
gevers, hartelijk dank. Onze bewoners 
gaan blij het voorjaar in! 

Koningsspelen 2018 – Zonnig en sportief! 

Foto’s (Erna Hopman) Veel plezier bij zonnig weer op 
de Koningsspelen

Vrijdag 20 april vonden alweer de 6e 
editie van de Koningsspelen plaats, 
ook op de st. Jozefschool Egmond aan 
den Hoef. Na de gezamenlijke aftrap 
met het officiële Koningslied begon de 
spelletjesochtend voor de allerklein-
sten op het schoolplein. Zaklopen, 
blik werpen, oranje-was ophangen, 
klimmen als Amalia… noem maar op. 
Voor de kinderen van de groepen 3 
en 4 was er sportpret in het park. Na 
een warming-up stonden er groeps-
spellen klaar: een kledingestafette, 
een echte ski-race en een Koninklijk 
kwartet. De bovenbouwleerlingen zijn 
dit jaar uitgenodigd door Mark Schol-
ten, beheerder van Sportpark Wimme-

num in Egmond 
aan den Hoef. Hij 
stelde zijn terrein 
beschikbaar voor 
verschillende sport 
en spel activitei-
ten. Tennisleraar 
Laurens Groot ver-
zorgde de tennis-
clinic en Mariëlle, 
personal trainer 
Fit by Valenteijn, 
nam de leerlingen 
mee voor een echte bootcamp. Fun 
was er zeker tijdens de zeskamp en 
werd er nog een potje jeu-de-boules 
gespeeld op de officiële jeu-de-boules 

baan die het park rijk is. Na zoveel in-
spanning waren pannenkoek en ijsje 
dik verdiend. 
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Massagepraktijk 
Ingrid de Schepper

Fit ouder worden d.m.v. massage.
Ingrid de Schepper • Herenweg 232

1934 BG  Egmond aan den Hoef • Telefoon: 06-4149 3760

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,-

Vo
or

str
aat

 96
a •

 19
31

 AN
  E

gm
on

d a
an

 Z
ee

 • 
07

2-5
06

 13
63

�

�����������������

����������������������������������������������
���������������������
�����	�
�
�����
�������������������������������������
��������������������������������
�
�����������������
���	���������������	���

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

  ZIE  rijschoolkarels.nl
              072-506 1226

KARE LS
AUTORIJSCHOOL

    Rijles? of
           Rijtest?

 

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

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  

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

E info@TR-assurantien.nl

VHS video naar
DVD 17,50 euro

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

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef

 T 072 506 1201
E info@belleman.nl • I www.belleman.nl

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

06 20 100 550
Tijdverdrijfslaan 1

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

Nicole Weijling
in training na enkeloperatie

Foto’s (Cor Mooij) Trainingskamp is afzien voor de atleten, ook al is de omgeving wondermooi.

(Tekst Cor Mooij) Nadat Masters-atlete Nicole Weijling-Dissel in 2017 een mooi seizoen heeft gelopen 
met zelfs op 3 afstanden een wereldrecord, had zij lange tijd last van een ‘zeurende’ enkel. Een operatie 
bleek onvermijdelijk om haar enkel weer normaal te laten functioneren. Inmiddels heeft zij de draad 
weer opgepakt. 

Na een periode van revalideren heeft 
Nicole haar trainingen weer opge-
pakt. Vorige week vertrok zij naar Por-
tugal waar ze verder met haar team 
Thuijs kan werken aan haar come-
back. Want nog steeds heeft Nicole 
mooie hardloopdoelen voor ogen: ze 
wil in 2018 haar wereldtitel(s) prolon-

geren. De accommodatie in Portugal 
is oud. Coach Frans Thuijs kwam hier 
30 jaar geleden ook al met zijn team 
met o.m. Ellen van Langen. Sindsdien 
is er eigenlijk niets veranderd. De 
huisjes zijn inmiddels zeer gedateerd 
en sober. Maar voor dit team voldoet 
het aan de eisen; rondom uitstekende 

trainingsmogelijkheden, een bed en 
twee kleine kookpitjes om zelf het 
eten te bereiden. Gedurende 3 weken 
wordt hier 2x daags getraind. Tussen-
door herstelmaatregelen en zeker zo 
belangrijk, de rustmomenten. 

Ook alternatieve trainingen
De trainingen; baan, heuvel, kracht, 
duurlopen en voor Nicole ook nog 
alternatieve trainingen, zijn zeer ge-
varieerd. Nicole is net als de meeste 
andere atleten sterk op zichzelf 
gericht. Iedere atleet heeft zijn ei-
gen specifieke trainingen, maar met 
creativiteit van de coach wordt er 
voornamelijk samen getraind. Trai-
nen volgens je persoonlijke schema, 
gecombineerd met gevoel, vorm en 
omstandigheden van de dag. Baan en 
heuveltrainingen zijn hoogtepunten 
van de week. Daar mag soms hard 

worden gelopen, je mag moe worden, 
erg moe zelfs, maar nooit mag je je 
‘kapot’ trainen. Atleten in team Thuijs 
worden optimaal begeleid door hun 
coach Frans. ‘Verplichte’ maatregelen 
die nodig zijn voor goed herstel (zoals 
verplichte rust rond het middaguur en 
koelen na iedere training in zee of het 
koude zwembad) zijn hier heilig. De 
eerste week in het trainingskamp zit 
er op. Door naast 2x daags trainen, 
juiste voeding, veel rust en helemaal 
los van thuis, heeft zij al in de eer-
ste week grote vooruitgang kunnen 

boeken. De minuutjes lopen breiden 
zich uit in duurlopen, af en toe mag 
zij zelfs al harder. Baan- en heuveltrai-
ningen mag Nicole weer meedoen en 
het lopen begint langzaam weer op 
echt hardlopen te lijken. Ze nemen 
echter geen enkel risico. Daarom zijn 
er naast haar hardlooptrainingen ook 
alternatieve trainingen. Iedere week 
wordt nu voortgang geboekt. En stijgt 
het vertrouwen om haar nieuwe hard-
loopdoelen te kunnen halen…. 

Een luchtig uurtje poëzie en muziek 
Op vier zondagen in de zomermaan-
den klinkt in de Slotkapel  te Egmond 
aan den Hoef poëzie en muziek. Rond 
het thema "hou me vast, laat me 
gaan" wordt in de sfeervolle kapel op 
die zondagavonden een programma 
gebracht: luchtig met diepgang. Iedere 
avond met een andere keuze en pre-

sentatie. Elke keer met een verrassend 
natuurarrangement van Ingrid Zwart. 
22 juli, tekst van Ina Eilander met mu-
ziek van  Wim Noteboom, piano; 5 au-
gustus, tekst van Lies Sluis met muziek 
van Adri Steenhoek, orgel/piano; 19 
augustus, tekst van Edward Kooiman 
met muziek van Marianne Butijn, piano 

en Horst Hausen, dwarsfluit/traverso; 2 
september, Muziek- en poëziegroep 
Achterom, tekst en muziek: Henk En-
gel, Hans van der Laan, Henk van Mee-
gen/Jan Tulp. De Slotkapel, Slotweg 19, 
Egmond aan den Hoef, Aanvang: 20.00 
uur (deur open 19.30 uur), Entree: gra-
tis. Na afloop: koffie/thee

Afvalbrengstation: voor particulier grof afval
‘Sorry, bedrijfsafval kunt u hier niet 
kwijt.’ Soms merken medewerkers van 
het afvalbrengstation dat bezoekers 
andere verwachtingen hebben. Ze ko-
men dan met puin- en sloopafval van 
het bedrijf waar ze voor werken. Het 
is heel eenvoudig: bedrijfsafval wordt 
door andere bedrijven dan HVC tegen 
betaling opgehaald of verwerkt. Tip: 
Google op bedrijfsafval. Het gebeurt 
regelmatig dat bezoekers van het 

afvalbrengstation met bedrijfsafval 
worden geweigerd. Soms lopen de 
emoties daarbij hoog op. Dit is belas-
tend en frustrerend voor de medewer-
ker die gewoon zijn werk doet. Want 
het is terecht dat deze bezoekers 
geen toegang hebben tot het afval-
brengstation. Particulieren betalen de 
gemeente via hun afvalstoffenheffing 
voor de verwerking van dit huishou-
delijk grof afval. De uitvoering ligt in 

opdracht van de gemeente bij HVC. 
Bedrijven dragen zelf de kosten voor 
het afvoeren van hun afval. Heeft u 
vragen over grof afval of het afval-
brengstation in Bergen, Egmond of 
Schoorl? Kijk op www. hvcgroep.nl. of 
bel ons gratis telefoonnummer 0800-
0700 of mail via klantenservice@hv-
cgroep.nl.

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
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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 notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

 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

Achterom 1

 

 
Het premiummerk voor uw schone huis 

 
Elles de Lang 

Prins Bernhardstraat 8 
1931CE Egmond aan Zee 

elles-de-lang@jemako-mail.com 
06-15340811    072-5071417 

Omdat het werkt 
 
	
	

 

 

 

 

 

 
Het premiummerk voor uw schone huis 

 
Elles de Lang 

Prins Bernhardstraat 8 
1931CE Egmond aan Zee 

elles-de-lang@jemako-mail.com 
06-15340811    072-5071417 

Omdat het werkt 
 
	
	

 

 

 

 

Enquête woonwensen en verhuismotieven 
Om goede keuzes te kunnen maken 
voor Egmond-Binnen willen de bewo-
ners en de gemeente meer inzicht in 
de woonwensen en verhuismotieven 
van zowel de huidige jongeren in Eg-
mond-Binnen als de jongeren die de 
afgelopen jaren zijn vertrokken uit het 
dorp. Hiervoor zijn twee vragenlijsten 
opgesteld. Eén voor de huidige jonge-
ren en één voor de vertrokken jonge-
ren. Val jij in de leeftijdscategorie van 
17 tot 35 jaar en behoor jij tot één 
van deze doelgroepen? Dan hoort de 
organisatie graag jouw mening. Inwo-

ners van Egmond-Binnen maken zich 
zorgen over de leefbaarheid van hun 
dorp. Het gevoel heerst dat voorzie-
ningen onder druk staan, de bevol-
king vergrijst en dat jongeren weg-
trekken. Inmiddels is er, in opdracht 
van het Comité Nieuwbouw Egmond-
Binnen 300, Vereniging Dorpsbelan-
gen Egmond-Binnen, de Stichting 
Huurdersoverleg De Egmonden, On-
dernemersvereniging Jong Egmond-
Binnen en Gemeente Bergen, een 
onderzoek gestart naar de leefbaar-
heid van Egmond-Binnen om zo een 

zo goed mogelijk beeld te krijgen van 
de problematiek. Onderdeel daarvan 
is een enquête onder jongeren. Deze 
kan nog tot 29 april worden ingevuld. 
De inwoners zien dat het wegtrekken 
van jongeren en jongvolwassenen uit 
Egmond-Binnen grote gevolgen heeft 
voor de leefbaarheid van het dorp. Je 
kunt meedoen aan de enquête via 
de website van de gemeente (onder 
het kopje Nieuws). Het invullen van 
de vragenlijst is binnen 10 minuten 
gedaan. 

Lezing WO I en WO II
Aanstaande vrijdagavond 27 april, aan de vooravond van de 4 en 5 mei herdenkingen, herhaalt Stichting 
Historisch Egmond een deel van de lezing over Egmond in de Tweede Wereldoorlog. 

Foto (aangeleverd Stichting His-
torisch Egmond) Unieke foto’s en 

verhalen tijdens de lezing

Vorig jaar bleek de ruimte in Huys Eg-
mont te klein om alle geïnteresseerden 
een plek te bieden. Daarom gaan we 
deze week (deels) op herhaling. Rob 
Leijen en Martijn Mulder nemen u aan 
de hand van een serie oude foto’s en 
anekdotes mee terug naar de mobili-
satie, de bezetting door de Duitsers en 
natuurlijk de bevrijding door de geal-
lieerden. Daarnaast krijgt u een uniek 
ooggetuigenverslag te horen, na de 
oorlog op papier gezet door Korporaal 
van Leeuwen, destijds gestationeerd 
in Egmond aan Zee. Dit verslag kwam 
onlangs bij Historisch Egmond terecht 

en vertelt het verhaal van de mobi-
lisatie uit eerste hand. De lezing in 
Huys Egmont begint om 20.00 uur en 

kaarten á 5 euro zijn te reserveren via 
www.huysegmont.nl/agenda en tele-
fonisch op 06-51689620 (Martijn).

Zwaar gehavend Egmondia beperkt schade
Egmondia miste tegen koploper Den Helder 6 basisspelers, omdat zij de bekerfinale verkozen boven hun eigen 
te spelen wedstrijd. Zodoende was het voor trainer Johan van Wort een zeer moeilijke opgave om een repre-
sentatief elftal op te stellen. Zelfs de vader van spits Justin Recourt,  Gilbert nam plaats op de reservebank. 
Ondanks deze tegenslagen was het 
verrassend om te constateren hoe 
goed er tegenstand werd gegeven aan 
Den Helder. De eerste helft ging gelijk 
op en er ontstonden aan beide kanten 
geen grote kansen. Wel was de indivi-
duele klasse van sommige spelers in 
het voordeel van de bezoekers. Daar 
tegenover stelde Egmondia een sterk 
strijdend collectief, waardoor het duel 
vooralsnog in evenwicht bleef. De 0-1, 
zo’n 6 minuten voor het rustsignaal, 
mocht dan ook verrassend worden 
genoemd. Een niet onhoudbaar schot 
werd door Roy Broertjes niet goed 
beoordeeld en verdween in het doel. 
Kort daarna ontstond er een moge-
lijkheid voor Egmondia. Justin Re-
court ontdeed zich na een technisch 
hoogstandje voortreffelijk van zijn te-
genstander. Echter zijn inzet was iets 
te gehaast, waardoor de bal over het 
doel verdween.

De tweede helft was het de vraag hoe 
lang Egmondia het conditioneel vol 
kon houden. Zeker toen in de vijfde 
minuut van de tweede helft de 0-2 
op het scorebord kwam te staan. Een 
bal die Roy Broertjes niet klemvast 
had, werd in de rebound binnen ge-
tikt. Toch gaf Egmondia niet op. Dit 
werd duidelijk toen Carlo Smit zijn 
medespelers opriep om er in te blijven 
geloven. Diezelfde Carlo Smit kopte 
daarna na een prima voorzet van 
Tom Damstra de 1-2 tegen de tou-
wen. In deze fase leek de thuisclub 
zelfs de gelijkmaker te scoren. Maar 
Jelmer Philip wist ternauwernood een 
inzet van Rik Blok uit de bovenhoek 
te tikken. Ruim een kwartier voor tijd 
brachten de bezoekers Egmondia de 
genadeslag toe, door de derde tref-
fer aan te tekenen. De vrijstaande 
linksbuiten krulde de bal om Roy 
Broertjes heen, 1-3. Hiermee leek de 

wedstrijd gespeeld. Daarna wist Roy 
Broertjes tot twee maal toe op een 
schitterende manier Den Helder van 
een vierde treffer af te houden. Het 
had nog spannend kunnen worden 
als Rick Lek tien minuten voor tijd 
de aansluitingstreffer had gescoord, 
maar voor open doel raakte hij de bal 
verkeerd, waardoor die over in plaats 
van in het doel verdween. Met een 
1-3 nederlaag sta je uiteindelijk met 
lege handen. Maar een groot com-
pliment verdienen de blauwwitten 
zeker na deze wedstrijd. Om met een 
danig verzwakt team de schade tegen 
de koploper beperkt te houden en 
zeker niet te zijn weggespeeld, moet 
dit voldoende vertrouwen geven om 
de competitie tot een goed einde te 
brengen. Volgende week is Egmondia 
vrij. Tot man of the match werd de 
jonge Rick Lek uitgeroepen.

Zwaan weerop
oude nest

Foto (redactie) Zwaan komt
ook het land op…

(van de redactie) In de Slotgracht huist 
weer een zwanenpaar dat al enkele jaren 
van de gastvrijheid aldaar gebruik maakt 
om gezinsuitbreiding te realiseren. Als de 
één op het nest zit, deinst de ander er niet 
voor terug dit nest met hand en tand te 
verdedigen. Ook niet als ‘de vijand’ op het 
land staat, op het bankje zit of maar enigs-
zins (te lang) aarzeling vertoont verder te 
gaan. U bent dus gewaarschuwd. Voor be-
scherming en rust is op de brug naar het 
laatste deel van de slotruïne weer een hek 
geplaatst. 
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2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties € 4,-. Proefdrukken vooraf 
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Deadline is maandag 12.00 uur.

HANGING BASKET met div. soorten planten € 5,99

GROTE PHLOX in seapot  € 6,99

PETUNIA'S div. kleuren in grote pot  € 3,99

Grote assortiment TUINPLANTEN

tegenover Albert Heijn te Egmond aan den Hoef
7 dagen per week geopend

BLOEMEN

Actie geldig bij inleveren bon

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Lekkere Hollandse AARDBEIEN 
3 pond voor € 5.00

Delmonte BANANEN kilo € 0.99 

✄

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

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

Oude LUXE KAAS 500 gram 3,95

NOORDHOLLANDSE extra pittige kaas 500 gram 3,95

ROMIG BELEGEN 500 gram 2,95
BLACK LABEL 500 gram 3,95

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Oranje TOMPOUCE 4 voor € 3,- en 8 voor € 5,-
Oranje fondant PUDDING CROISSANTS 4 voor € 5,-
Oranje fondant PENCEES of oranje fondant KEEKJES 8 voor € 5,-
UIENKRUIERS 2 voor € 5,- + 3e GRATIS
Lever de advertentie in en ontvang een brood naar keuze voor maar € 1,-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

zelf schoonmaken

mooi los gevroren

Warm gebakken

LEKKERBEK
2 voor € 7,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

3e GRATIS

• Hollandse MAATJES HARING
  emmertje ± 8 stuks € 5,00

• Ouderwets Gerookte RODE POON
  deze week 500 gr € 3,50

   Gepelde

GAMBA'S
van kilo € 17,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 12,50
op=opheerlijk gekruid

helemaal schoon

op=op


