
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

16  wo   2:25   5:13  14:45  17:36   
17  do   3:22   5:53  15:46  18:16   
18  vr   2:24   6:36  16:32  19:02   
19  za   3:16   7:18  17:16  19:47   
20  zo   3:45   8:05  16:14  20:45   
21  ma   4:36   9:06  17:10  21:44   
22  di   5:15  10:26  18:40  23:06  EK
23  wo   6:30  11:35  20:15  

  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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www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

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!

Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57
mail2zensitive@gmail.com

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure
acne, psoriasis, rosasea en eczeem
diabetische en reumatische voet

Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30 uur

Wilt u een feestje organiseren
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen 

met vrienden of uitgebreid dineren met 
familie? U kunt bij ons terecht.

Geopend van donderdag t/m zondag 
vanaf 11.00 uur

Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 18,50

www.het-woud.nl • 072-5061471

Politiek op pad in schoolbus 
(van de redactie/JdW) Foto’s (redactie)

Ze hadden er goed weer bij zaterdag: 
alsof het zo moest zijn was het za-
terdag aanzienlijk beter weer dan de 
dagen ervoor en juist die dag ging de 
politiek op pad. Althans, een deel van 
de politiek, de partijen die deel gaan 
uitmaken van de naderende coalitie 
om precies te zijn. Ze kwamen aan 
in zo’n traditionele, gele, ouderwetse 
Amerikaanse schoolbus. Niet om 
de bevolking te onderwijzen, maar 
juist om die te horen, over alle on-
derwerpen die ze dwars zit. Jammer 
dat er weinig ruchtbaarheid aan was 
gegeven, dan was er wellicht meer 
belangstelling geweest. Femke Ou-
endag, fractieleider Groen Links. ‘Het 
gaat zeker niet alleen over de ‘heikele 
dossiers’. Het gaat ook over allerlei 
andere zaken die de bevolking van de 
diverse kernen bezig houdt. In de Eg-
monden zijn dat weer andere  dingen 
dan in Bergen of in Schoorl. Vandaag 
gaan we bij alle kernen langs juist om 
te horen wat ze bezighoudt. Maar ook 
wel om te horen hoe ze denken over 
de stappen die nu zijn genomen in die 
belangrijke dossiers en de discussie 
aan te gaan.’ De leden van de partijen 

die in de vorige coalitie zaten waren 
ook uitgenodigd, maar hadden geen 
gehoor gegeven aan de mogelijkheid 
mee te doen. Ouëndag. ‘Jammer. Ik 
denk dat het een goed signaal was 
geweest naar de bevolking als we 
hier met vertegenwoordigers van alle 
partijen hadden gestaan.’ 
Coalitieakkoord toetsen
Het doel van deze dag voor de deel-
nemende partijen (Groen Links, VVD, 
Behoorlijk Bestuur Bergen en Ge-
meentebelangen BES) was om bij de 
bevolking te toetsen wat deze op 
handen zijnde coalitie in grote lijnen 
heeft bedacht wat ze zoal aan beleid 
willen gaan uitvoeren de komende 
vier jaar. Nu werd er zaterdag niet 
zoveel getoetst, alleen konden de 
mensen wel hun mening over allerlei 
onderwerpen geven. Onno van Ulzen, 
BBB: ‘We hebben wel het idee dat 
we op de goede weg zijn, maar dat 
wilden we, voordat het daadwerke-
lijk in een coalitieakkoord definitief 
wordt gemaakt, eerst zeker weten. 
Veel mensen hebben vandaag hun 
mening kunnen geven, over werkelijk 
alles wat ze dwars zit: van de fusielo-

catie tot honden- of paardenpoep en 
betaalbare woningen. Op grote vellen 
konden ze hun opmerkingen plaat-
sen. Daarna gaan we kijken of het 
een beetje overeenkomt met de be-
leidsrichting die wij hadden gedacht. 
Dat lijkt ons een goede manier om 
heel direct met de mensen in contact 
te komen en te blijven.’ 
Zeker. Dat is het. Het blijft echter 
wel opmerkelijk dat je als politiek 
ná de verkiezingen en nádat je je 
programma in hoofdlijnen op papier 
hebt gezet zo’n actie doet om te 
peilen hoe de bevolking ergens over 
denkt. Je zou toch denken dat als je 
die mening graag wilt weten, je die 
aanhoort vóórdat je aan de slag gaat 
met je mogelijke coalitiepartners en - 
programma en eigenlijk zelfs vóór de 
verkiezingen, want dan weet je als 
kiezer tenminste waar je voor gaat 
kiezen in relatie tot jouw mening. Of 
het beleid straks daadwerkelijk over-
eenstemt met wat de mensen erover 
hebben gezegd tijdens deze dag zal 
binnenkort blijken. Als alles goed gaat 
is eind mei het coalitieakkoord gefor-
muleerd. JdW

1. De politiek op pad met een Amerikaanse schoolbus, 
hier bij de hoofdstrandafgang bij Egmond aan Zee.

En verder in Dorpsgenoten:
- Hoeverveiling voor het eerst in november: ideeën?
- Voorlichtingsbijeenkomst Kennemerwonen
- Egmondia doet goede zaken
- Brinkje ‘nieuwe stijl’ krijgt vorm

2. In gesprek met de mensen in de kernen.

3.Femke Ouëndag schrijft op wat de mensen in Egmond 
dwars zit.

4. Ook de heikele onderwerpen komen aan 
bod.
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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

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

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

06 20 100 550
Tijdverdrijfslaan 1

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

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

GAS - CV - WATER - RIOOL - ZINK- en DAKWERKEN
Telefoon 5065495 - Mobiel 06-50671232

info@ijssennaggerloodgieters.nl
Prinses Margrietlaan 22 - 1934 EL Egmond aan den Hoef

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Suzan Tervoort
Mosselaan 57, 1934 PJ  Egmond a/d Hoef

06 21 83 47 93
     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding     facebook�com/Suzansleerlingenbegeleiding

Niet mee in de bus…
Geen van de partijen uit de vorige 
coalitie was in de bus die afgelopen 
zaterdag langs de diverse kernen reed 
om meningen te peilen. KIES Lokaal 
heeft zo haar eigen opvattingen over 
de ‘bustour’. In een reactie laat Janina 
Luttik-Swart (KIES Lokaal) weten: ‘Een 
bustour houden door de gemeente 
met een oude schoolbus op 12 mei 
jl. om wensen op te halen voor de 
komende raadsperiode lijkt natuurlijk 
een harstikke leuk initiatief. Dit werd 
ons en de andere partijen echter pas 
op 3 mei via een mail mei meege-
deeld, met daarbij de uitnodiging om 
in de bus te stappen. Voor de inwo-
ners werd de uitnodiging alleen op 
social media (Facebook) gezet. Maar 
er heeft niets over in de lokale kran-
ten gestaan, waardoor veel inwoners 
niet op de hoogte waren. Een gemiste 
kans om de zo door hen gewenste 
transparantie en ‘samen met de inwo-
ners’ in praktijk te brengen. Dat is ook 
een van de redenen voor ons om niet 
in de bus te stappen.’ 
Vóór de verkiezingen 
Luttik-Swart: ‘Wij hebben vooraf-
gaand aan de verkiezingen gesproken 
met inwoners, achterban, belangen-
groeperingen en ondernemers om 
een goed partijprogramma te kunnen 
schrijven. Daarna was het aan de in-
woners om te kiezen. De opkomst van 
de gemeenteraadsverkiezingen was 
hoog en de uitslag is bekend. KIES 

Lokaal is de grootste partij geworden 
met vijf zetels. Deze uitslag weerspie-
gelt wat mij betreft toch heel duidelijk 
‘de wensen’. In dit stadium van coali-
tievorming zou het veel logischer van 
GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen 
en Behoorlijk Bestuur Bergen zijn, om 
naar buiten te komen met de speer-
punten uit het concept coalitiepro-
gramma wat zij aan het schrijven zijn. 
Dáár zouden de  inwoners op moeten 
kunnen reageren. Ook wij kennen, net 
zo min als de rest van de inwoners, 
de inhoud van het coalitieprogramma 
van deze partijen, niet. Daarom von-
den we die bustour geen goed idee.’  
Expertteam 
Het inroepen van het expertteam 
ziet Luttik-Swart als mosterd na de 
maaltijd. ‘Dit team, gefinancierd door 
Binnenlandse Zaken en Bouwend Ne-
derland, heeft tot doel om vastgelo-
pen (bouw) projecten vlot te trekken. 
Wij zijn juist heel blij dat de in deze 
gemeente, langslepende projecten 
de afgelopen vier jaar eindelijk juist 
zijn vlot getrokken en dat daarover 
door de gemeenteraad besluiten zijn 
genomen. Het expertteam is er wat 
ons betreft, om, vóórdat er besluiten 
door de gemeenteraad zijn genomen, 
haar expertise in te brengen en niet 
om democratisch genomen besluiten 
achteraf te bestrijden. We zijn daarom 
benieuwd naar de mening van het ex-
pertteam.’ 

Foto (aangeleverd) Janina Luttik-Swart

Brainstormsessie
kavels Hoeverveiling
Woensdagavond 23 mei is er tussen 
19.30 en 20.30 in de pastorie aan de 
Herenweg 188 in Egmond aan den 
Hoef een inloopavond om te brain-
stormen over de kavels voor de Hoe-
verveiling die dit jaar op 3 november 
plaatsvindt. Deze avond is bedoeld 
voor iedereen die ideeën heeft over 
nieuwe kavels voor de Hoeverveiling, 
of mee wil denken over de opzet van 
de veiling. De afgelopen jaren zijn 
er al vele leuke en bijzondere kavels 

geweest. Etentjes en de bijzondere 
uitstapjes doen het altijd goed. Maar 
wie weet heb jij wel hele leuke an-
dere ideeën. Vertellen je collega's of 
vrienden bijzondere verhalen over 
hun dorpsveiling? Die hoort de orga-
nisatie graag! De koffie staat woens-
dagavond 23 mei klaar in de pastorie. 
Mocht je deze avond verhinderd zijn. 
Ideeën mogen ook per mail naar: 
wpm.molenaar@quicknet.nl

Broers en zussen in de bijbel
Ieder jaar wordt er in de Oud-Katho-
lieke kerk een aantal gezinsdiensten 
gehouden. Dit jaar is het thema: 
broers en zussen in de bijbel. Tijdens 
de vieringen vertellen we verhalen (of 
beelden ze uit!), bidden wij en zingen 
wij vooral veel liedjes waar ook echt 
op te swingen valt. Dit met het gos-
pelkoor De Sea Singers. Helemaal aan 
het einde van de dienst is er dan soep 

of limonade. Deze keer gaan we het 
hebben over de twee broers Johan-
nes en Jacobus. Een verhaal over twee 
broers die vissers zijn en leerlingen 
van Jezus worden. Hoe? Dat gaan we 
uitbeelden dit keer. Zaterdag 19 mei 
om 17.00 uur ben je van harte wel-
kom in de Oud-Katholieke kerk, Voor-
straat 112 in Egmond aan Zee.
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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

 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

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!

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  

INGEZONDEN
Een compliment voor Brinkje-medewerkers
Het is voor veel bewoners van Egmond-Binnen een opmerkelijk gezicht, het nieuwe dorpshart voor 
Egmond-Binnen, veel groter dan menigeen dacht, komt steeds meer in beeld. In de voorgaande periode 
is er al heel veel veranderd.

Foto (redactie) Brinkje begint (nieuwe) vorm te krijgen

De fa. Duinmeijer heeft op voortva-
rende wijze het oude, van een bult 
voorziene pleintje gevlakt en  van een 
mooie, iets bonte bestrating voorzien. 
Het is geweldig te ervaren hoe vlot de 
medewerkers van de gemeente, fa. 
Duinmeijer en fa. Hes inspringen op 
de momenten waarop hun hulp even 
nodig is. Fundering gelegd, stelwerk 
verricht, materiaal aangevoerd en in-
middels is een ploeg gedreven dorps-
genoten, Gerard Levering, George 
Liefting, Frits van de Reep, Fred Hou-
tenbos en Hans van Denzen in samen-
werking met Cor Tervoort bezig met 

de bouw van de monumentale bank.
Tijdens de bouw zorgen de buren met 
koffie en koek voor de vakmensen. 
Steeds meer is zichtbaar hoe het er 
uit gaat zien, een groot deel van de 
bank is al uit de grond. Er wordt te-
genwoordig  maar raak gemopperd 
op alles en iedereen maar voor de 
initiatiefnemers is het verrassend hoe 
snel men in dit dorp voor het brinkje 
klaarstaat om de noodzakelijke werk-
zaamheden op de juiste momenten 
uit te voeren. Het is verder opvallend 
dat vele inwoners van ons dorp  aan 
ons komen vragen wat er allemaal op 

het brinkje gaat gebeuren, wellicht is 
de berichtgeving in de kranten niet 
duidelijk genoeg geweest. We zullen 
proberen in Duinstreek, Contact en 
Dorpsgenoten ruimschoots aandacht 
te geven aan de ontwikkelingen op 
ons dorpsplein. De hoop van alle me-
dewerkers is dat de ontmoetingsplek 
in het hart van Egmond-Binnen  in 
de begindagen van de maand juni 
voor iedereen ligt te wachten. Op het 
brinkje komen nog enige bloembak-
ken te staan en over een mogelijke 
meerdere invulling wordt zorgvuldig 
nagedacht. jbk. 

Postduivenvereniging De Toekomst 
Zaterdag is de 1e midfondwedvlucht 
vanuit Laon vervlogen. De 1e en 2e 
prijs  waren voor comb. Apeldoorn. 
Piet Sentveld won de 3e prijs, Arie 
Tromp klasseerde 4 en 5. De 339 km 

werd overbrugd in 3,5 uur.  Gemid-
delde snelheid 95 km/uur. Met deze 
prestatie werd de combinatie John 
en Cor 1e in het rayon tegen 1033 
duiven, en 7e in Noord-Holland tegen 

14362 duiven. Volgende week we-
derom een midfondvlucht vanuit Pont 
St. Maxense 396 km.

Met succes het EHBO-diploma gehaald

Foto (aangeleverd): De trotse leerlingen met hun diploma

Alle leerlingen van groep 8 van de 
Sint Jozefschool in Egmond aan de 
Hoef hebben met goed gevolg het 
jeugd EHBO A examen afgelegd. De 
examinatoren waren onder de indruk 
van de theoretische kennis van de 

hele groep, die slaagde met gemid-
deld een 9. Voor het praktijk examen 
werden de stabiele zijligging, de Rau-
tek-greep het verbinden van handen 
en armen, en het toepassen van de 
Heimlich uitgevoerd. Dit jaar werd er 

naast het beademen ook de AED uit-
gelegd en mochten de kinderen ken-
nis maken met het reanimeren.
Al met al een aantal leerzame lessen 
die met veel enthousiasme werden 
gevolgd.

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

 

 
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 
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Oproepkrachten en Part-timers gezocht. 

 
Kanjers voor het weekend en/of seizoenswerk 

tijdens vakantieperiodes 
 

Wij zoeken: 
Vlotte mensen M/V 

Met doorzettingsvermogen 
en moeten goed kunnen omgaan met klanten 

 
Wij bieden: 

Goede arbeidsvoorwaarden 
Werken in een gezellig team 

Flexibele werktijden, de indeling is bespreekbaar 
 

Info: 
Snackbar snack inn 

Voorstraat 139a 
1931 AK Egmond aan Zee 

06-30166610 
snackinn-egmond@hotmail.com 

Dhr. J. Beers 

 
Oproepkrachten en Part-timers gezocht. 

 
Kanjers voor het weekend en/of seizoenswerk 

tijdens vakantieperiodes 
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Met doorzettingsvermogen 
en moeten goed kunnen omgaan met klanten 

 
Wij bieden: 

Goede arbeidsvoorwaarden 
Werken in een gezellig team 

Flexibele werktijden, de indeling is bespreekbaar 
 

Info: 
Snackbar snack inn 

Voorstraat 139a 
1931 AK Egmond aan Zee 

06-30166610 
snackinn-egmond@hotmail.com 

Dhr. J. Beers 

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

Hallo..? 
Hallo..? 
 
Heeft u ook een 
intercom bij welke  
er beneden alleen 
maar hallo gezegd 
kan worden?En u, 
ondanks verwoede 
pogingen, niet terug 
kunt praten? 
Deze kunnen wij 
voor u repareren of 
vervangen! 

‘Maria Tesselschade’ door Horizon
Theatergroep Horizon is er klaar voor, 
alle repetities, decorstukken, kleding 
en rekwisieten zijn volbracht, ge-
maakt, gebouwd, gehuurd of gekocht. 
Maria Tesselschade Roemers Visscher 
kan tot leven worden gewekt in de 
Grote Laurenskerk in Alkmaar van 23-
27 mei 2018. Dit unieke humoristi-

sche, op waarheid berustende verhaal 
over het leven van Maria Tesselschade 
is geschreven door Marc Smit en ge-
componeerd door Hans Kunneman. 
Een dreamteam voor Theatergroep 
Horizon! niet alleen de teksten, maar 
minstens ook de gevarieerde mu-
ziekstukken zijn briljant. Afgelopen 

zondag is de laatste doorloop gere-
peteerd met het 15 koppig orkest en 
de organist van het grootste kerkor-
gel van west Europa (in 8 nummers 
doet het orgel mee in de musical, een 
unieke samenwerking!). Meer info op 
www.theatergroephorizon.nl. 

Toevallige ontmoeting

Foto (Corine Blok) Ada, Leo en Niek: een heel stuk Egmondse ondernemersgeschiedenis

De redactie kreeg een foto aangele-
verd van Corine Blok met daarop drie 
Egmondse ondernemers van weleer. 

Mensen die hun naam hebben geves-
tigd in de Egmondse gemeenschap: 
Ada (New West), Leo (Estrella en Niek 

(Snackbar Niek te Buck). Hoe groot is 
de kans dat je deze drie coryfeeën nog 
eens zo spontaan op de foto krijgt.

De week muzikaal inleiden
De week muzikaal beginnen: het is voor iedere muziekliefhebber de beste start van de week. Voor Biblio-
theek Kennemerwaard een goede reden om Maandag Morgen Muziek te introduceren. De ochtend wordt 
geleid door Gert Floor en vindt plaats op 28 mei van 10.30 tot 12.00 uur in de Prins Hendrik Stichting 
(Voorstraat 41, Egmond aan Zee). 
Alle klassieke muziekliefhebbers zijn 
welkom om in de activiteitenruimte sa-
men van de muziek te genieten. De keu-
ze van de te beluisteren stukken en de 

presentatie is in handen van Gert Floor, 
die tot 2012 in de bibliotheek van Heiloo 
de muziekafdeling verzorgde. In een rus-
tige omgeving worden de verschillende 

muziekstukken toegelicht en wordt er in 
stilte van de klanken genoten. De enige 
afspraak die geldt: niet praten tijdens de 
muziek. Verder is alles mogelijk.

Zeer belangrijke overwinning voor Egmondia
Egmondia heeft in Julianadorp tegen concurrent J.V.C. een belangrijke slag geslagen om de nacompetitie 
voor degradatie te ontlopen. De opdracht was winnen en dit gebeurde ook, al moesten de blauwwitten 
hiervoor wel tot het uiterste gaan. Uitslag 0-2. 
Ook de thuisclub had de punten hard 
nodig en vanaf het begin van de wed-
strijd leek J.V.C. dit meer te beseffen 
dan Egmondia. Vooral de openingsfase 
was van Egmondse kant zeer nerveus, 
te gehaast en daardoor te onnauwkeu-
rig. Daarbij kwam ook nog eens dat 
vooral de persoonlijke duels allemaal 
in het voordeel van J.V.C. uitvielen. 
Hierdoor creëerde de thuisploeg een 
veldoverwicht en drukte het Egmon-
dia steeds meer terug op eigen helft. 
Dit echter zonder tot grote kansen te 
komen. Ondanks de druk die ontstond 
voor het Egmondse doel had de ver-
dediging, onder aanvoering van de 
voortreffelijk spelende Carlo Smit, de 
zaken goed onder controle. De enige 
grote kans die zich voordeed in de eer-
ste helft ontstond voor het doel van de 
tegenstander. Toen na een spaarzame 
aanvallende actie van Egmondia-spits 
Justin Recourt alleen voor de doelman 
opdook. Echter door iets te lang wach-
ten en ook enigszins uit balans te zijn 

gebracht door een verdediger schoot 
Justin tegen de keeper op.
Het was zaak voor de “derpers” om 
te proberen na rust het spel wat meer 
te verplaatsen naar de helft van de 
tegenstander. In de eerste minuut na 
rust leek Egmondia meteen aan de 
leiding te komen, maar een goed in-
geschoten bal van de Egmondia-spits 
werd voortreffelijk naast het doel ge-
tikt door de doelman. De eerste tien 
minuten was Egmondia al meer op de 
helft van J.V.C. geweest dan de gehele 
eerste helft. Deze strijdwijze leverde in 
de 13de minuut na rust de openings-
treffer op. Een schitterend genomen 
vrije trap van Jip van der Himst werd 
door Rick Blok formidabel binnen ge-
kopt 0-1. Daarna leek Egmondia een 
tweede treffer te scoren, toen Justin 
Recourt een vrije doortocht door de 
ver uit zijn doel gekomen keeper ge-
blokkeerd zag. De scheidsrechter be-
strafte dit met een rode kaart, hoewel 
velen dit wel zwaar bestraft vonden. 

Zo moest de thuisclub verder met 
tien man en kreeg Egmondia door de 
zeer sterk spelende Dennis Blaauboer 
steeds meer vat op het middenveld. 
Diezelfde middenvelder stelde na een 
prima pass invaller Mats Stam in staat 
om de 0-2 aan te tekenen. Daarmee 
werd de wedstrijd op slot gegooid en 
speelde Egmondia de wedstrijd rustig 
uit. Echt gevaarlijk werd J.V.C. niet 
meer, al moest Roy Broertjes nog wel 
een paar keer zijn kunnen tonen. Maar 
dat is deze goede keeper wel toever-
trouwd. Qua kansen had Egmondia de 
score nog wel iets kunnen verhogen, 
maar met deze overwinning was men 
dik tevreden. In theorie heeft de ploeg 
van Johan van Wort nog 1 puntje uit 
twee wedstrijden nodig om definitief 
veilig te zijn, ervan uitgaande dat de 
concurrenten dan alles moeten win-
nen. Zondag speelt Egmondia thuis 
tegen Kleine Sluis. Kom allemaal naar 
“De Lange Plas” om onze jongens te 
steunen. 

Voorlichtingsbijeenkomst Wonen
Het Sociaal Team Egmond organiseert 
in samenwerking met Kennemerwo-
nen een voorlichtingsbijeenkomst  op 
22 mei van 15.00 tot 16.30 in Post 
aan Zee, Voorstraat 82A , Egmond 
aan Zee. Wat moet ik doen om in aan-
merking te komen voor een sociale 
huurwoning? Wat zijn de regels van 

de SVNK? Wat is passend toewijzen?
Mijn huidige woning is te groot, wat 
kan ik doen? Mijn huidige woning 
is niet leeftijdsbestendig, wat kan ik 
doen? Wanneer kom je in aanmer-
king voor een huisvestingsindicatie? 
Wanneer kom je in aanmerking voor 
een woningurgentie? Allemaal vra-

gen waarop medewerkers van Ken-
nemerwonen, samen met leden van 
het Sociaal Team Egmond zullen 
proberen een antwoord te geven. LET 
WEL: Het is een bijeenkomst waarbij 
u algemene INFORMATIE over wonen 
kunt krijgen. Er zijn geen woningen te 
verdelen.
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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

notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

JOOOI
Hulptroepen zijn in aantocht. Jawel, ze komen er zelf niet meer uit. Ik las in 
de krant dat er hulp van het ministerie van BZ aankomt om de ‘heikele dos-
siers’ nog eens goed te bekijken. Gratis hulp, nou ja, bijna gratis dan. Een 
deel wordt uit een of andere subsidiepot gehaald. De rest betaalt Bergen 
ongetwijfeld. En drie keer raden wie die subsidiepot vult? Inderdaad, de be-
lastingbetaler. Ik denk dat het al met al qua kosten niets meer gaat uitmaken 
hoe al de betreffende projecten aflopen: er zijn tegen die tijd dat er eens een 
beslissing wordt genomen - en ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden - 
zoveel externe kosten gemaakt dat het allemaal lood om oud ijzer is. Er gaan 
op voorhand al tonnen door het putje… Waarom kiezen we die mensen als 
ze elke keer weer hulp van anderen nodig hebben? 

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

wekelijkse column van KD de Bocht
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!

  ZIE  rijschoolkarels.nl
              072-506 1226

KARE LS
AUTORIJSCHOOL

    Rijles? of
           Rijtest?

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

E info@TR-assurantien.nl

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Lamoraalweg 53B     Ind.terrein de Weidjes     Egmond aan den Hoef 
kringlooptol.nl     06 36 33 43 33

“KOM EENS LEKKER STRUINEN’’
MODERN VINTAGE

SPEELGOED HUISRAADKLEDING DECORATIE SERVIESBOEKEN - MUZIEK

of

Geslaagd Hemelvaart-toernooi
bij Zeevogels

Foto (Roos) Team Groen won de finale bij de dames

Traditiegetrouw wordt bij Zeevogels 
op Hemelvaartsdag een voetbaltoer-
nooi georganiseerd. Vriendenclubs, 
zaalvoetbalteams of een reünieteam, 
dames of heren, het maakt niet uit. Ze 
komen al decennia lang naar sport-
park Hogedijk. Een feest voor iedereen 
die voor de lol eens tegen een bal wil 
trappen in een ongedwongen en ook 
nu weer zonnige sfeer. Dit jaar waren 
het totaal 22 teams die aan de aftrap 
stonden. Er werd gespeeld op een 
kwart voetbalveld, ruwweg volgens 

de zaalvoetbalregels. Bij de mannen 
was er een recreatie- en een prestatie-
competitie. Bij de recreanten won ‘WS 
Panna’ en in de prestatiepoule was 
het ‘Vergane Glorie’ die liet zien dat 
het nog best een balletje kan trappen. 
‘Team Groen’ werd bij de dames de 
verrassende winnaar. Maar bovenal is 
en blijft het motto op deze dag gezel-
ligheid. En ook nu is dat weer gelukt! 
De organisatie wil iedereen bedanken 
die hier aan meegewerkt heeft. 

Egmondse almanak
EXPOSITIES
Opgravingen rondom Slot Egmond, Huys Egmont, doorlopend
Expositie foto’s Marit Duinmeier, Dorpshuis Hanswijk, doorlopend
MEI EVENEMENTEN
Woe 16 kienen, De Schulp, 14u
Do 17 Eettafel, De Schulp, 12.30 u
Do 17 Huiskamer, de Schulp, 14u
Vrij 18 Juttersgeluk, strand Egmond aan Zee
Vrij 18 Gezond Natuur Wandelen, de Schulp, 10u
Za 19 Luilakwandeling, PostaanZee, 6.50 u
Za 19 3e ophaaldag Rommelmarkt Eensgezindheid
Zo 20 Kunstmarkt bij Smakelijk
Di 22 voorlichting Wonen, PostaanZee, 15u
23 t/m 27 ‘Maria Tesselschade’ door Horizon, Grote Kerk
Do 24 EP presentatie Herr Alt, Victorie Alkmaar, 20 uur
Ma 28 Maandag Morgen Muziek, Bibliotheek PHS, 10.30u
MEI KERKDIENSTEN
Woe 2 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Zo 6 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
Woe 9 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Zo 13 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
Woe 16 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Za 19 Kerkdienst OK St Agnes, 17u
Zo 20 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
Ma 21 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
Woe 23 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Za 26 Kerkdienst OK St Agnes, 19u
Zo 27 Kerkdienst OK St Agnes, 10u 

Visclub De Egmonden
Op zondag 13 mei was het Moeder-
dag, maar evengoed hadden we een 
wedstrijd. Deze keer een combi, dat is 
een wedstrijd op gewicht en 20 gram 
extra voor elke gevangen vis. Je kon 
dus kiezen of gaan voor de grote of 
voor een héééleboel kleine vissen. Een 
wedstrijd met twee gezichten, begin-
nend in zomerkleding en eindigend 
met een dikke jas.  Maar liefst 9 vis-
sers (redelijk aantal) waren naar de 
waterkant gekomen. Jack Koopman 
ving de meeste vis maar werd toch 2e, 
want Jan Walta ving er wel een paar 
minder maar wel zwaarder dus weer 
1e, moeilijk te verslaan die man. Een 

goeie 3e werd Thijs Glas, maar omdat 
die zijn schepnet schoon wilde hou-
den, heeft dat toch punten gekost. 
Onze nieuwkomer Jeroen moest nog 
wennen aan het wedstrijdritme, hij 
ving toch nog 2 visjes, inzet is ook be-
langrijk. Hier moet wel even worden 
vermeld dat de vis wel werd verjaagd 
door de grootste jager onder de vis-
soort nl. de snoek. Op 27 mei gaan we 
vissen op karper-zeelt-paling, weer in 
de grote vijver. Laten we hopen op 
lekker weer en een groot aantal vis-
sers.  Ook lid worden, www.visclub-
deegmonden.nl. 

Drukte voor Moederdag
en door mooi weer
Het was zaterdag een aangename 
drukte in de Voorstraat. Goed weer en 
Moederdag in het vooruitzicht deden 
duidelijk hun werk. De terrassen zaten 
vol en het strand was een mooie plek 
voor veel toeristen die een Hemel-
vaartweekend hier doorbrachten. Het 
water was nog erg koud, maar op het 
zand in de zon was het prima toeven. 

De Solex-toerders namen het er van 
op de terrassen, terwijl hun bolides 
netjes ‘geparkeerd’ stonden op het 
Pompplein. De zomer lijkt begonnen. 
Ofschoon er zondag weer een dipje 
was, ziet het er voor de komende 
dagen weer goed uit. En er zijn nog 
steeds veel ‘Pinkster-toeristen’, dus 
goede zaken voor Egmond. 

Foto’s (redactie) Mooie zaterdag leidde tot prettige drukte, 

wachtende solexen en 

lekker op het strand hangen.
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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.

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

PRIMEUR GRASKAAS 500 gram 2,95

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

Oude LUXE KAAS 500 gram 3,95

NOORDHOLLANDSE extra pittige 500 gram 3,95

BOEREN STOLWIJKER  500 gram  3,95

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Dagverse AARDBEI RINGEN of AARDBEI SCHELPEN                            4 voor € 6,-
Roomboter APPELFLAPPEN                                                                          4 voor € 4,-
SLAGROOMSOESJES                                                 20 voor € 2,50 en 50 voor € 5,-
HAVERKOEKEN appel kaneel of rozijnen cranberry                               5 voor € 5,-
                                                          Lever de advertentie in en ontvang een brood naar keuze voor maar € 1,-

PIOEN ROZEN diverse kleuren 
                                           v.a. 2 bos voor € 5,99

GERANIUMS diverse soorten en kleuren  
                                                 10 voor € 9,99

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

ASPERGES klasse 1                 heel kilo € 5,00
nieuwe oogst AARDAPPELS       4 kilo € 5,00 
mooie Hollandse AARDBEIEN 3 pond € 5,00

✄

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

op=op

Warm gebakken
SLIBTONG

per stuk € 1,50   4 voor € 5,50
Alleen tegen inlevering van deze bon

9 voor € 10,00

in knoflook- of carribian-marinade 

ALTIJD VERS v/h MES

verse
ZALMFILET

1 kilo € 25,00
Alleen tegen inlevering van deze bon

1 kilo € 13,95

Ouderwets gerookte
MAKREEL
per stuk € 3,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

2 stuks € 4,50

Hollandse
HARING

per stuk € 1,50
Alleen tegen inlevering van deze bon

5 stuk € 5,00

max .4 kilo
per klant

Wat Now
“En mââd, ben je al eweest?”
“Now, wat al een zenuwe toestsang-
de in dat loizige ziekenhois. Ik most 
er op taid wêze. En maer wachte!! 
Joi, wat een mense op zo een afde-
ling. Ik most eerst van een mââdje 
nêe een kamertje en kreeg druppels 
in me ôoge. In alletwee, den ken die 
ôogars ze vergelaike. Na een allef ier 
wier ik e’roepe. Now, den kom je in 
n’hok mit allegaar apperate. Ik most 
op een kruk zitte en mit me kin op 
’n klain plankie en me hoofd têge ’n 
aar geval. Ien ene deed die dokter een 
fel lichie an en skêen recht me ôoge 
in. Arraid, zâan ik nag, wil je me blind 

ewwe? Dat most, zâan  ie en dêer die 
druppels kon ie rêgelrecht binne in me 
ôoge kaike. Toen zâan ie ”kaik ‘d eres 
nêe rechts”. Ik me kop nêe rechts. 
Nêenet zâan ie, je mot je kin op dat 
plankie lete legge. Mââd  ik wier d’r 
ôrendol van. Den nêe rechts en den 
nêe links en den weeran nêe bove ka-
ike. Ik zâan nag têge die borst, jôoi 
auw jai et zô? Dit is toch gien harde. 
Wat wil je now. Ik ziet aase zo skêel as 
wat mit al dat licht in me ôoge.
Ai most wel lache toen ‘k omôog 
most kaike en vroog of ‘k Petrus een 
angt most gêve. Nou ja toe, m’n vlies 
zit zo vast as ’n ois. Dis allienig op-

lette of ik nag flitse ziet. Den mot ‘k 
wêerom komme.”
“Mââd, wat al een zênuwe op niks 
of.”
”Zeg dat, de eerste paar uur was’k zo 
blind as ’n knain mit oogziekte. Die 
van main zâan, “Jooi, je laikent wel 
stôond, zo grôot benne je pupille.”
“Gelokkig goddank eb ie me tois 
ebrocht. Mit de bus was et gier dien 
doen e’wêest. Zo blind as n’mol, den 
ken je bêter een liffie ewwe.”
“Now, den maer hope dat die flitse 
wegblaive. Sukses d’r mêe.”

Bridgeclub Egmond
Uitslag dinsdag 8 mei, A-Lijn: 1. Jo-
landa Smit & Aad Schuit, 61,51%; 
2. Thea Rosendaal & Bep Dekker, 
61,11%; 3. Luuk Schuit & Ton Visser, 
55,56%. B-Lijn: 1. Niek te Buck & Rob 

Hallewas, 59,52%; 2. Ineke Zuider-
wijk & Marian Rozemeijer, 58,93%; 
3. Gerard Smit & Harry Zonneveld, 
58,13%. Vanaf dinsdag 22 mei 2018 
in de zomerperiode elke dinsdag  

wordt gebridged in Torensduin nr. 
89, Egmond aan Zee. Aanmelden tot 
19.30 uur aan de zaal of op 06 57 
271 724. Entree 2 euro per persoon.

Bijna 50 jaar naar Egmond
Een bericht van een duidelijk tevreden gast in Egmond dat we u niet wilden onthouden:

Foto (redactie) Bijna 50 jaar trouwe badgast in Egmond

Alweer 49 jaar geleden boekte mijn 
vader voor de eerste keer een vakan-
tie in Egmond. Ons appartement was 
toen de zonnebloem van mevrouw 
Poort-Lemaire in Egmond-Binnen. 
Mijn eerste indruk was zeer teleur-
stellend. Na onze aankomst wilden 
we naar de zee gaan. De weg door 
de duinen werd lang... eerste hoogte-
verschil, tweede hoogteverschil, derde 
hoogteverschil en toen uiteindelijk na 
ruim 2 km het zicht op de Noordzee. 
Destijds was paviljoen 't Zilverzand er 
nog niet, slechts een klein kraampje 

met drankjes.
Wat voor mij als 15-jarige jongen be-
gon, zou een liefde voor het hele le-
ven worden. Vandaag houd ik van de 
duinen met hun natuur en de dieren, 
vooral het vee en de paarden. We rij-
den graag naar Egmond aan Zee, ons 
tweede thuis. We hebben de afgelo-
pen jaren veel kennissen leren ken-
nen en waarderen. Zeker, Leo, Piet en 
Rein, evenals Hans en Jenny moeten 
hier genoemd worden. Ondertussen 
gaat de 4e generatie van onze fami-
lie naar Egmond. Mijn ouders (helaas 

overleden), mijn vrouw en ik, onze 
4 kinderen en onze 5 kleinkinderen 
zijn blij om gasten te zijn in Egmond. 
Vanaf 19 mei 2018 bezoeken we de 
Pearl of the North Sea voor 2 weken; 
al voor de tweede keer dit jaar. In het 
najaar zullen we daar nog eens 14 
dagen vakantie doorbrengen. We kij-
ken vooral uit naar 2019: dan vieren 
we 50 jaar vakantie in Egmond aan 
zee. Tot ziens in Egmond!!! Groetjes! 
Gerhard Wiedemann.

EP-presentatie Herr Alt
Donderdag 24 mei vanaf 20.30 uur (zaal open om 20 uur) lanceert de Egmondse muzikant, Herr Alt in 
Victorie Alkmaar zijn debuut EP, Altar. De live-show wordt verder omlijst met ander muzikaal spektakel: 
The Daily Indie DJ Team (bekend van onder meer het Patronaat in Haarlem) draait de plaatjes; (Modulaire 
act) AJ Fourier warmt de zaal nog wat verder op met ambient en dub (live) mixen en gebroken beats. 
Herr Alt, een aanstekelijke multi-
instrumentalist, is een electro singer-
songwriter die de podia al langer on-
veilig maakt: je kunt hem kennen van 
acts als Hark, Dender en Captain my 
Captain, maar ook van Headline. Wa-

ren daar vaak anderen bij betrokken, 
als Herr Alt gooit Harold Koopman zijn 
muzikale talenten solo in de strijd. Op 
het podium gaan alle registers open. 
Live gitaren, zang en bassen worden 
opgetild door ronkende synth-loops, 

waarbij het dansbare geheel zowel 
verwijst naar oude R&B en disco als 
naar hypermoderne EDM. Info op 
www.podiumvictorie.nl

Luilakwandeling
De vrijwilligers van PostaanZee  or-
ganiseren weer net als voorgaande 
jaren een luilakwandeling. Zaterdag-
ochtend 19 mei om 06.50 uur is het 
verzamelen, waarna de groep om 

07.00 uur vertrekt. Onder begeleiding 
loopt eenieder op eigen tempo zo’n 
1,5 uur. Om 08.30 uur is iedereen dan 
weer terug bij PostaanZee waar een 
lekker ontbijt klaar staat. Voor deel-

name is vooraf aanmelden noodzake-
lijk. U kunt aangeven als u glutenvrij 
wilt ontbijten. Aanmelden kan door te 
bellen naar 072 5822310 of een mail 
sturen naar info@postaanzee.nl.


