
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

23  wo   6:30  11:35  20:15        
24  do   0:10   7:55  12:45  21:45   
25  vr   1:19   9:14  13:51  22:46   
26  za   2:19  10:14  14:49  23:40   
27  zo   3:11  11:35  15:35        
28  ma   0:56   3:55  12:20  16:18   
29  di   0:34   4:36  13:20  16:59  VM
30  wo   0:55   5:16  13:54  17:37   

  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!

f

Basisschool De Branding vaart uit
Woensdagmorgen heeft Jaap Vitali, 
opa van 2 leerlingen van basisschool 
De Branding, Stijn en Thijs Biesboer, 
in aanwezigheid van piraatjes in op-
leiding, het nieuwe onderbouwplein 
officieel geopend. Basisschool De 
Branding heeft, in samenwerking met 
de Steunstichting, die bij de fusie van 
de Tromp - en Jozefschool is opgericht 
en waarvan Jaap Vitali penningmees-
ter is, geïnvesteerd in een prachtig 
speeltoestel. Het speeltoestel, een 
heus piratenschip, past bij de naam 
van de school en het dorp aan de 
kust. De school heeft een apart plein 
voor de jongste leerlingen en de peu-
ters, zodat zij volop kunnen spelen en 
ontdekken. Met het piratenschip zul-
len er heel wat nieuwe ontdekkingen 
worden gedaan. Schip Ahoy! 

Foto (aangeleverd) Aftellen voor de opening…

(van de redactie/JdW) 
Tijdens een indrukwekkend eerbetoon 
aan de zeven bemanningsleden van 
de Lancaster AJ-A van het 617 Squa-
dron is een plaquette onthuld als blij-
vende herinnering aan het offer van 
de bemanning. Die plaquette werd 
onthuld in het bijzijn van een veelkop-
pig en vooral buitenlands publiek van 
onder meer nabestaanden en offici-
ele vertegenwoordigingen van de ge-
meente Castricum, R.A.F., de Britse en 
Nederlandse 617 Squadron Associati-
on en de Britse Ambassade. De (inter-
nationale) sprekers, de  onthulling van 
de plaquette door nabestaanden, het 
spelen van ‘The Last Post’, een minuut 
stilte en een echte ‘fly by’ die deze 
zeven bemanningsleden ten deel vie-
len waren wel het minste wat nu nog 
voor ze kon worden gedaan, aldus de 
sprekers. ‘Een terecht eerbetoon voor 
deze jonge mannen die – bijna thuis – 
alsnog werden neergeschoten voor de 
Nederlandse kust doordat ze net iets 
te veel zuidelijk waren afgeweken’, 
aldus John Bell, voorzitter van de En-
gelse 617 Squadron Association. 

‘Dambusters’
Ook de andere sprekers lieten blijken 
nog altijd veel waardering te koeste-
ren voor deze zogenaamde ‘dambu-
sters’. ‘Ze waren  naar Duitsland ge-
weest om de dammen bij Hannover te 
bombarderen. Het is aangetoond dat 
specifiek deze bemanning de eerste 
serieuze beschadiging aan die dam-
men heeft aangebracht en dat hun 
collega’s de zaak hebben afgemaakt. 
Des te harder is het gelag dat je op 
weg naar huis, terwijl je de geur van 
home sweet home al kunt ruiken – 
alsnog aan je eind komt.’ De dammen 
in de Möhne en Eder werden in de 
bewuste nacht gebombardeerd door 
R.A.F. 617 Squadron met Lancasters 
speciaal aangepast voor het vervoer 
van de ‘bouncing bomb’. De dam-
men leveren elektriciteit en water aan 
het Ruhrgebied. The Dam Buster Raid 
betekende een belangrijke doorbraak 
in de strijd tegen de Duitsers. Om 
22.58 uur in de nacht van 16 op 17 
mei 1943 maakte het Duitse luchtaf-
weergeschut bij IJmuiden echter een 
abrupt einde aan de vlucht van deze 
Lancaster en aan het leven van zes 

jonge Britse en één Canadees beman-
ningslid. 

Resten bommenwerpen in Jansje 
Schong
Onder de vertegenwoordigers waren 
ook mensen van de Stichting Egmond 
40-45. Voorzitter Martijn Visser na 
afloop: ‘Het was een mooie plechtig-
heid met een welverdiend eerbetoon 
aan deze mensen die ervoor hebben 
gezorgd dat we nu hier in vrijheid 
staan. Het kan niet vaak genoeg 
worden gezegd: dat mogen we niet 
vergeten.’ Visser had ook nog nieuws 
over het Bunkermuseum, Jansje 
Schong: ‘We hebben kortgeleden res-
ten van deze specifieke Lancaster hier 
in duin gevonden en die worden nu 
tentoongesteld in ons museum. Dat 
maakt de cirkel helemaal rond. Er ligt 
vast nog meer op de plaats waar we 
dit hebben gevonden, maar we zijn 
met PWN in gesprek om te kijken 
of we dat kunnen bergen.’ Info over 
openingstijden bunkermuseum Jansje 
Schong zie www.egmond4045.nl.

Indrukwekkend eerbetoon aan ‘dambusters’
Een ‘fly by’ als eerbetoon

Plaquette ter nagedachtenis aan 
de bemanning

Onthulling plaquette door nabe-
staanden van bemanningsleden
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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

 

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

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

P E D I C U R E  |  M A N I C U R E

Margreth Kool
Gediplomeerd 
pedicure | manicure

Achterom 1

Lief zusje, droom zacht
Er zal altijd iemand zijn die vol liefde op je wacht
Altijd iemand die je alles zou willen geven
En met jou leuke dingen wil doen in het leven.

Veel te snel hebben wij afscheid moeten nemen 
van ons lieve zusje

Elly Dekker 
24 juli 1964                             20 mei 2018

Johan en Thea
Koen 
Sylvia en Martijn 

Ineke en Henk 
Bram en Carlijn 
Daan en Eva

Elly is thuis. 

Hier is gelegenheid tot condoleren op woensdag 23 en 
donderdag 24 mei tussen 19.00 en 20.30 uur.

Het afscheid vindt plaats op vrijdag 25 mei om 14.00 
uur in Cousteau Bistrobar, Boulevard 2a,
1931 CJ, Egmond aan Zee. Na afloop willen wij hier 
herinneringen met elkaar ophalen onder het genot 
van een hapje en een drankje. 
De crematie is in besloten kring. 

Elly hield van veldboeketten het is haar wens, om bij 
het afscheid één onverpakte bloem mee te nemen.  

Wij vinden het mooi wanneer je herinneringen aan en 
foto’s van Elly met ons deelt via: 
https://charonuitvaart.nl/condoleances/elly-dekker

Thuisadres: 
Dorpskroft 138, 1934 DK, Egmond a/d Hoef

Dag lieve El

Wij gaan je ontzettend missen
Voor altijd in ons hart

Marit & Lars
Mariska & Bert
Jiska & Jeroen

Katinka & Henny
Monique & Dennis
Danielle & Michael

Danielle & Jan
Esther & Patrick
Erica & David
Marnie & Roel

Vartha & Martijn
Iduna & Dick 
Ingrid & Paul

Carme & Herald
Marissa

Marjon & Pepijn
Marion & Allard

Sandy & Carl
Marina & Peter

José 
Doechina & William

Esther & Jeroen
Judith & Simon

Christel de Moel

Driemaster uit schoolvoetbaltoer-
nooi
(Tekst & foto Cor Mooij) De afgelo-
pen week werd op het voetbalveld 
in Limmen de kwartfinale om het 
Noord-Hollands schoolvoetbalkampi-
oenschap gespeeld waaraan de kam-
pioen van de gemeente Bergen, de 
Driemaster uit Egmond aan Zee mee 
mocht doen. Onder leiding van mees-
ter Edwin Groot die ook als grensrech-
ter dienst deed, was de eerste wed-
strijd tegen De Kerkuil uit Limmen. Het 
was een spannende wedstrijd waarbij 
je kon zien dat De Kerkuil de betere 
spelers in huis had, enkele spelen 
zelfs op de opleidingsschool bij AZ.  
Na een goede voorzet van Joey Groen 

kon Janna na een lange rush de 0-1 
scoren voor de Driemaster. Het bleef 
spannend, maar enkele seconden 
voor het eindsignaal scoorde De Kerk-
uil toch de gelijkmaker 1-1, wat te-
vens de eindstand was. Ook de latere 
penalty’s eindigden gelijk. De tweede 
wedstrijd werd helaas verloren van de 
Benedictus school die eerder van De 
Kerkuil hadden verloren, waardoor de 
Limmenaren de kampioenen werden 
en naar de halve finale in Purmerend 
gaan. Het was een leerzame middag 
voor de Driemaster leerlingen, winst 
en verlies lag dicht bij elkaar.

Einde schoolvoetbaltoernooi voor Driemaster

Verwendag
Vanuit de Hogeschool van Amster-
dam doe ik mee met het excellentie 
programma ‘Verleg je grenzen’. Voor 
dit programma heb ik een Verwendag 
georganiseerd voor vrouwen met kan-
ker. Alle vrouwen mochten een zus, 
dochter, vriendin etc. meenemen om 
samen gezellig te genieten. Maandag 
14 mei j.l. heeft deze zeer geslaagde 
Verwendag plaatsgevonden. De dag 
begon om 10 uur met koffie en ge-
bak in de prachtige studio bij Fit by 
Valenteijn. Na het welkomstwoord 
zijn we gestart met de behandelin-
gen. De dames hebben een pedicure, 
voetmassage, voetenbad en nek- en 
gezichtsmassage gehad. Om 13:00 
uur zijn we met zijn allen naar Res-
taurant Smakelijk gegaan. Hier heb-

ben we in de Koffiemolen achter het 
restaurant mogen genieten van een 
heerlijke lunch! Alle dames zijn ook 
nog op de foto gezet door Christy Gul, 
een fotografe in opleiding. Dit heeft 
prachtige plaatjes opgeleverd waar-
van we nog lang zullen na genieten. 
Na afloop kregen de dames nog een 
goedgevulde goodie bag en prachtige 
bloemen mee naar huis! Graag wil ik 
ook via deze weg de vrijwilligers en 
alle sponsoren hartelijk bedanken, 
door de bijdrage van deze mensen 
heeft deze fantastische dag plaats 
kunnen vinden. Ik ben erg blij dat ik 
voor deze dames een mooie en zeer 
gezellige dag heb kunnen organise-
ren. Inge van Niekerk.

Foto (Christy Gul): Verwendag viel in goede aarde
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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

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!

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

BLACK LABEL 500 gram 3,95

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Dagverse slofje AARDBEIRING, AARDBEI SCHELP, appel-kaneel, kersen,noten 
4 voor € 6,- en 8 voor € 10,-

Roomboter SAUCIJZENBROODJES, WORSTENBROODJES, PIZZA BROODJES 
5 voor € 5,- en 12 voor € 10,-

SUPERSTUNT!!!!! HAPSBURGERS(zoet roomboter broodje) 4 voor € 1,-
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een zak witte puntjes cadeau!!!

Dagverse slofje AARDBEIRING, AARDBEI SCHELP, appel-kaneel, kersen,noten 
4 voor € 6,- en 8 voor € 10,-
Roomboter SAUCIJZENBROODJES, WORSTENBROODJES, PIZZA BROODJES 
5 voor € 5,- en 12 voor € 10,-
Superstunt HAPSBURGERS(zoet roomboter broodje) 4 voor € 1,-
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een zak witte puntjes cadeau!!!

Actie geldig bij inleveren bon

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Tuurlijk lekkere Hollandse AARDBEIEN 3 voor € 5.00 
Let op Hollandse ASPERGES         2 kilo € 5.00 
HAND- en PERSSINAASAPPEl     6 kilo € 5.00

✄

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

Ouderwets gerookte
ZALMBUIK
van kilo € 20,00

Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 12,50

in knoflook- of carribian-marinade 

warm gebakken
LEKKERBEK

2 voor € 7,50
Alleen tegen inlevering van deze bon

3e GRATIS

Wegens Enorm Succes
Hollandse

MAATJES HARING
per stuk € 1,25

5 voor € 5,00

Grote
GAMBA’S gepeld

van kilo € 17,50
Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 12,50

mooie
   grote

mooie
   grote

 

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

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

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  

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

06 20 100 550
Tijdverdrijfslaan 1

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

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

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

www.praktijkjade.nl  -  www.qtouch.nl

JOOOI
Loop ik van het weekend lekker rustig door de polder tussen Egmond en ’t 
Woud moet ik ineens aan de ingezonden brief in de uitgave van 9 mei denken. 
Lawaaipapagaai heette die brief. Ik hoorde namelijk langzaam aan het sterker 
wordende gejank van een bladblazer. Wat blijkt: loopt er daar zo’n yup met een 
bladblazer zijn pas gemaaide grasveldje van amper 50m2 met een bladblazer 
schoon te blazen. Hoe lui kun je wezen? Wel eens van een bladhark gehoord? 
Als je op tijd maait, kun je ook het korte gras laten liggen. Is nog beter voor je 
grasveldje ook.

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

wekelijkse column van KD de Bocht
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!

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 
 
	
	

 

 

 

 

 

 
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 
 
	
	

 

 

 

 

Gezocht: 
SCHOONMAAKSTER 

voor ons huis 
en vakantie woning.

Graag uw reactie naar 
villanectar@gmail.com 

of 06-12296313E.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

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

2003            23 mei            2018

Postduivenvereniging De Toekomst Egmond-Binnen
Zondag is de 2e midfondvlucht na een 
dag uitstel vanuit Pont ST Maxence 
vervlogen. De 1e prijs werd gewon-
nen door Piet Sentveld. Zijn duif over-
brugde 395 km in 5,5 uur een gemid-
delde snelheid 72 km/uur.Wederom 
scoorde een duif van de club hoog in 
het rayon en afd. Noordholland, 14 

tegen 11726 duiven. In de club klas-
seerde Arie Tromp zich met de plaat-
sen 2,3,4,en 5. Combinatie Apeldoorn 
namen genoegen met een 6e en 7e 
plaats.  Volgende week vitessevlucht 
248 km en de eerste fondvlucht van-
uit Chateaudun 554 km.

Egmondse Almanak
EXPOSITIES
Expositie ‘Heeren van Egmont’ en 
‘Vechtvolk’, Huys Egmont, Hoeve Overslot. Vanaf 2 juni tot eind augustus. 

MEI EVENEMENTEN
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 23 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Za 26 Kerkdienst OK St Agnes, 19u
Zo 27 Kerkdienst OK St Agnes, 10u

MTB K&PB
Uitslag: 1. Alwin Hes, Castricum 2. Ferry Karssen, Alkmaar 3. Henk Jan Verdonk 
senior, Egmond aan den Hoef 4. Jacco Kemp, Egmond aan den Hoef 5. Vincent 
Tiebie Akersloot 6. Ron Konijn, Akersloot 7. Wout Bakker, Heiloo 8. Hidde Buur, 
Akersloot 9. Ton Wiering, Akersloot 10. Chris Kemp, Egmond aan den Hoef

Egmondia in veilige haven
Egmondia behaalde een fraaie 3-1 
overwinning op Kleine Sluis en hand-
haafde zich daarmee in de derde 
klasse KNVB. Carlo Smit speelde zijn 
laatste thuiswedstrijd en kreeg met 
nog enkele medewerkers van Egmon-

dia een passend afscheid. Op de foto: 
Carlo Smit, Bert de Groot, John van 
Wort, Ronald Reiber en Engel Gul. 
Zij kregen uit handen van voorzitter 
Paul Kager een dinerbon en een bos 
bloemen. 

Foto: Cor Mooij
Egmondia veilig en neemt afscheid van een aantal coryfeeën

Wat Now!
“’ t is dat ik niks an me ooge mekeer, 
maar aars ging ik om een loep!”
”Oe zo den?” 
“Ik leest alle dage sekuur de krante, 
maer eb jai wat e’leze over een bus 
die in derp kwam? Mit allerlai loi 
wêer ze op ’n end mee wille regére. 
Je kon opskraive weer of je t’ iet mêe 
eens ben op een grôot stik pepier. As 
ik dat eerder oord at was ik der mit 
main grôoste vilstift hêen e’gaan om 
main grieve deer op te kalleke. Wat al 
een mallegâad om nêe de verkiezinge 
dêer mee an te komme! Benne wai 
kierewiet? Weerom motte wai den 
nag stemme!! En de partai wêer ze de 
meeste stemme adde wiste van gien 
bus, of veels te laat zelle we maer zeg-
ge en de loi bedankten d’r voor. Wat 
ze gelaik ewwe. Wêer mot dit allegaar 
nêe toe? En wai maer wachte en Boi-
telandse Zake zalle wel mêe betale. Ja 

hoor, en wai de rest. Dêer gaen onze 
kostelijke cente!! Ik skaam me dôôd 
voor me derp.”
”Mââd, ik eb t’al eerder têge jow 
ezâan. Je mot de polletiek in, je bin zo 
drôistig as wat.”
”Ik zel jow d’r is wat zegge. Arremoed 
éb een aai elegen en droef’ ad zit op 
’t nest. En wêet jai de oudbaarâids 
datem van die birregemêêster? We 
benne e spêêld as die nag jare gaet 
regere. Al die loi benne benne mit ’t 
zellefde sop ôôver gôôte. En wai maer 
wachte. Je hoor skêêt nag drêêt.”
”Me-kind, we zalle maer ristig of-
wachte. Ik gaat. Kaik eris nêe die wol-
leke! ’t Weer gooit z’n gat om. Aase 
waaie de drolle ôôver de doine en me 
was angt nag boite. Dag ‘oor en leet 
de polletiek maer effies in de wêêk 
legge.” - H.


