
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

26  wo   1:50   5:35  15:17  17:56   
27  do   1:44   6:07  15:56  18:25   
28  vr   2:24   6:39  14:34  18:57   
29  za   2:55   7:16  15:04  19:33   
30  zo   3:15   7:52  15:45  20:13   
1  ma   3:54   8:37  16:35  20:56   
2  di   4:40   9:36  17:15  21:55  LK
3  wo   5:46  10:50  18:15  23:25   

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

offset - hoogdruk - fotografie
multimedia - ontwerpstudio - 
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www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

BOOM

Reparatie, onderhoud
en verkoop

ALLE MERKEN
ook campers

Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744

autoservice

Kijk voor meer informatie op 
www.loopkoetshuren.nl 

Of bel 06 21 51 61 30 (24/7)
www.charonuitvaartbegeleiding.nl  

De laatste 
wandeling 
kan je ook 

samen doen.

Egmondse gedragsdeskundigheid
gaat inmiddels de hele wereld over…
(van de redactie/JdW) De in Egmond aan den Hoef woonachtige Willem de Jong is een bekend auteur van 
een aantal boeken (‘Gedrag is meer dan je ziet’ en ‘Het verwende kind-syndroom’) en deskundige op het 
gebied van de interpretatie van gedrag bij kinderen. Nu gaan zijn boeken ook naar Indonesië, vertaald 
door de Indonesische Julia van Tiel (Heiloo). Zij kampte zelf met deze problematiek met haar hoogbe-
gaafde kind dat als autistisch werd bestempeld. 

Foto (redactie) Willem en Anne-
lies de Jong met in hun midden 
Julia van Tiel en de door haar 
vertaalde boeken, die de basis 
vormen voor de verspreiding van 

deze specifieke kennis.

Het duurde even voordat men erach-
ter kwam dat autisme niet de juiste 
diagnose was. ‘In Indonesië wordt al 
heel snel het stempeltje autistisch op 
iemand geplakt die afwijkend gedrag 
vertoont’, aldus Julia aan de keuken-
tafel bij Willem de Jong in Egmond. 
‘Reden? In Indonesië is een achter-
stand op dit vakgebied. Daar wilde ik 
wat aan doen.’  

(zie verder pag. 3)

 En verder in Dorpsgenoten
- Open Egmondse tenniskampioenschappen 
 voorzien in behoefte
- Benefietconcert leeft in hele regio
- Boswaid maakt jutterskunst van zwerfafval
- Egmond-Binnen Bruist komt er aan!

Back to the seventies… Gerrit Du Prie
Gerrit Du Prie is een van die 
levende legendes uit Egmond. 
Waar veel legendes blijven 
hangen in het Egmondse is 
Gerrit erin geslaagd landelijke 
bekendheid te verwerven. On-
der meer met zijn prestaties 
in De Sterkste man van Neder-
land, maar ook in het power-
liften werd Du Prie een echte 
kampioen. En zo haalde hij 
meer palmares dan menig an-
der krachtsporter waaronder: 
40x kampioen powerlifting 
van Nederland, 50x kampioen 
powerlifting Benelux, 2x onbe-
slist in een gevecht tegen An-
ton Geesink en gewonnen van 
Wim Ruska en Chris Dolman, 
toch geen kleine jongens.

Eind jaren '70 kreeg Gerrit meer bekendheid en 
deed hij mee aan Sterkste Man-wedstrijden, op-
tredens bij shows op televisie bij onder meer Rudi 
Carrell, Ron Brandsteder en André van Duin. Samen 
met zijn prestaties in het powerliften, werd hij een 
bekende Nederlander en beleefde Gerrit zijn glorie-
tijd. Hij werkte in 2011 nog aan een autobiografie. 
Inmiddels heeft Gerrit een kwakkelende gezondheid 
met versleten knieën, rug en heupen. Hij heeft kan-
ker overwonnen en kreeg vervolgens nog een TIA. 
Gerrit woont nog altijd in zijn geliefde Egmond aan 
Zee. 

- advertorial -
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Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49
Bereikbaar 24/7

Petra van der Meer

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

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

f

Nooit meer op je bankje 
Nooit meer een kletspraatje of een van je grapjes 

Nooit meer een ‘bakkie’
Nooit meer een ‘vissie’ bakken 

Nooit meer samen koppen of voetbalcommentaar
Nooit meer samen aftellen bij verstoppertje en ‘blikkie’ trap

Nooit meer ‘Jooi dat hoeft êlegaar ‘iet’

Nooit meer…  

Onvoorstelbaar!
Uitgerekend op burendag is overleden onze lieve buurman 

Jan Zwanenburg
Je bankje bij de speeltuin blijft leeg. Wat zullen we je missen! 
Rick, Tim, Bonny, partners en kleinkinderen: heel veel sterkte.

Kinderen & buren van de Anna van Burenlaan. 

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

Voetbalplaatjes van lokale helden 
in mooi verzamelalbum
Zaterdag 11 november is niet langer alleen de dag van Sint Maarten, maar ook van Sint Adelbert. Sinds 
afgelopen zaterdag is voor alle spelers en vrijwilligers van Sint Adelbert het lokale ‘voetbalplaatjesboek’ 
een feit. De Egmond-Binner voetbalvereniging is samen met DEKA Markt Egmond Binnen een speciale 
spaaractie gestart om de bijzondere plaatjes te kunnen bemachtigen en vast te leggen in het verzamel-
boek. 

Foto (aangeleverd) Voetbalplaatjes van lokale helden sparen: drukte in kantine Sint Adelbert

Na weken van voorbereiding was 
het afgelopen zaterdag dan zover. 
Het spaarboek werd gepresenteerd 
en uitgedeeld door het projectteam 
vanuit Sint Adelbert, samen met het 
management van de supermarkt. Alle 
deelnemers in het boek kregen een 
gratis exemplaar . De inzet is om de 
komende tijd voetbalplaatjes te spa-
ren door ‘slim’ aankopen te doen bij 
de supermarkt in Egmond Binnen. 
Bij iedere € 10,- boodschappen ont-
vangt de koper een pakje plaatjes 
met 5 stuks. Het is ook mogelijk te-
gen betaling een mooie poster van de 
eigen foto te krijgen van 50×70 cm. 
De actie duurt nog tot 23 december. 
De verwachtingen zijn hooggespan-
nen en er worden inmiddels ook al 
voorbereidingen getroffen om ‘dub-
bele plaatjes’ te kunnen ruilen bij 
de voetbalclub in de kantine. Ook 
interesse om voetbalplaatjes van de 

Binder-voetbaltoppers te gaan spa-
ren? Het album is tegen een zacht 
prijsje verkrijgbaar in de winkel. Een 
uniek album ‘voor later’ en een mooie 
verzameling sportievelingen en vrij-
willigers van Sint Adelbert bij elkaar in 
één boek. Meer informatie over deze 

prachtige actie is terug te vinden op 
de website van de voetbalvereniging 
(www.adelbertvoetbal.nl). Als je nog 
geen album hebt, meld je dan even 
bij je leider of stuur een mail naar 
adelbertvoetbal@gmail.com.

Met zijn allen op de foto met het 
voetbalalbum en Mark Bakker, 

supermarktmanager.

En verder in Dorpsgenoten
- Delversduin wordt langzaamaan concreet
- Slotkwartier houdt gemoederen wel bezig
- Adelbert legt jeugdtrainers vast
- Trouwe donateurs KNRM in het zonnetje

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

15 wo 1:25 9:55 13:49 22:10
16 do 2:15 11:10 14:38 23:00
17 vr 2:59 12:07 15:17 23:50
18 za 3:39 11:45 15:56 NM
19 zo 0:30 4:15 12:24 16:25
20 ma 1:05 4:52 12:54 17:01
21 di 1:40 5:25 13:46 17:38
22 wo 2:04 5:59 14:05 18:11

  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
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BOOM

Reparatie, onderhoud
en verkoop

ALLE MERKEN
ook campers

Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744

autoservice
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Iedere maandag inloopspreekuur van 10.00-13.00 uur
Slotweg 2a, Egmond aan den Hoef
Meldnummer 24/7: 06 21 51 61 30
www.charonuitvaartbegeleiding.nl

 Charon Uitvaart Inspireert!

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een passende uitvaart met 
een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’

Dag en nacht bereikbaar 
06-49412728 of 072-5115238

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef
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Verkaveling Delversduin 

Beeld (aangeleverd gemeente Bergen): Verkaveling Delversduin. In-
formatieavond op 15 november in Hanswijk.

Met de informatieavond op komst 
(woensdag 15 november tussen 19 
en 21 uur in Dorpshuis Hanswijk, 
Egmond aan den Hoef) begint lang-
zaamaan het plan Delversduin steeds 
concreter te worden. Geïnteresseer-
den kunnen zich op deze informatie-

avond laten bijpraten over de diverse 
mogelijkheden: in de vrije sector zijn 
er appartementen, gezinswoningen 
en twee-onder-een-kap en daarnaast 
zijn er in de sector sociale woning-
bouw huur- en koopwoningen waar-
op (straks) kan worden ingeschreven.

MTB K&PB 
Uitslag: 1. Ferry Karssen, Alkmaar 2. 
Vincent Beentjes, Castricum 3. Henk 
Louwe, Alkmaar 4. Marco Wetsteijn, 
Egmond aan Zee 5. Marcel Koekoek, 
Castricum 6. Martin Meijer, Heerhu-

gowaard 7. Wout Bakker, Heiloo 8. 
Piet Veldt, Akersloot 9. Chris Kemp, 
Egmond aan de Hoef 10. Lars van den 
Wijngaard, Akersloot.

Nog één keer
Transportbedrijf Sprenkeling
Zaterdag 11 november jl. zijn de oud-collega’s van Transportbedrijf 
Sprenkeling bij elkaar gekomen in het dorpshuis Hanswijk tijdens een 
gezellige reünie. Transportbedrijf Sprenkeling werd in 1958 opgericht 
door Jan Sprenkeling sr. aan de Slotweg in Egmond aan den Hoef. Het 
bedrijf groeide al snel, daardoor verhuisde het bedrijf eind jaren ’70 
naar het bedrijventerrein op de Weidjes en groeide gestaag door. 

Foto (aangeleverd): Nog één keer was een ‘oranje/witte truck’ te be-
wonderen in Egmond aan den Hoef.

De ‘oranje/witte trucks’ waren een be-
kend beeld, niet alleen in de Egmon-
den en omgeving, maar in de Benelux 
en ver daarbuiten. In de jaren ’90 is het 
bedrijf voortgezet door de zonen van 
Jan. Vele vrachten groenten, bloembol-
len, rondhout, stro enz. werden door 
Sprenkeling Transport vervoerd. Door 
gebrek aan opvolging heeft Jan Spren-

keling jr., die de laatste jaren het bedrijf 
in zijn eentje leidde, besloten om zijn 
bedrijf met ingang van januari 2017 te 
laten voortzetten door transportbedrijf 
‘Van Straalen de Vries’, waar hij nu 
zelf ook werkzaam is. Zo eindigde na 
59 jaar het bedrijf Sprenkeling uit de 
Egmonden waar vele chauffeurs/per-
soneel met trots hebben gewerkt.

JOOOI
Ik wist het. Zo voorspelbaar. Zo’n ambtelijke fusie gaat je natuurlijk niet in de 
kouwe kleren zitten. Zelfs niet nadat er zo’n 4 miljoen euro extra was vrijge-
maakt voor ICT-ondersteuning. De praktijk strookt niet met het papier, staat er 
te lezen in de krant. O ja jôh? Dat meen je niet? Wanneer strookt dat eigenlijk 
wel met elkaar dan? Nooit toch? Ze kunnen het echter niet meer aan in De 
BUCH (waarom is het eigenlijk de BUCH en niet gewoon BUCH?) en dus wor-
den er meer ambtenaren gevraagd. Tijdelijk, maar ja, het hele leven is tijdelijk, 
toch? Ik dacht dat het juist de bedoeling was dat je door zo’n ambtelijke fusie 
met minder of hooguit met dezelfde mensen veel meer zou kunnen doen en 
efficiënter zou kunnen werken. Sorry, misverstand. Mijn fout. 

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

wekelijkse column van KD de Bocht

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

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!

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

ruimte voor inwoners

interesse in politiek?
Gemeentebelangen heeft haar jaarlijkse 

Algemene Leden Vergadering.
woensdag 15 november 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur

van Blaaderenweg 10a, 1862 JP Bergen.
Op de agenda staan onderwerpen die ons nu bezig-

houden. Ook niet-leden zijn welkom!

f

Aan alle lieve mensen die er voor ons
waren na het overlijden van onze lieve man,

vader, zoon, broer en opa 

 Dick Rasch
Zijn dood blijft harteloos, maar heeft ons

veel liefde terug gegeven.
Het was overweldigend.

 
Bedankt voor alles.

Fam. Rasch

”Het is zoals het is en het komt zoals het komt”

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons 
is geweest, hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man, onze lieve ”ouwe”, onze opa, broe en 
schoonvader

Job de Vrij

Alkmaar, 13 juli 1944          Alkmaar, 3 november 2017

Namens de familie

Eisenhowerstraat 61
1931 WJ  Egmond aan Zee

De uitvaart heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden.

Iedere woensdag en donderdag
3 gangen verrassings menu € 19,95

Woensdag t/m maandag geopend vanaf 12.00 uur. Dinsdag gesloten.

huiswerkbegeleiding voor 
middelbare scholieren
www.dehuiswerkwinkel.nl

Herenweg 207Egmond a/d Hoef072-506661606-19642646

huiswerkbegeleiding voor middelbare scholierenwww.dehuiswerkwinkel.nl

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 
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Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 8 november 2017: 
1e Dms te Búck & Eeltink  68,42%  
2e  Fam. Honders  65,94%  3e Mevr. 
Blankendaal & Hr Broersen  53,51%  
4e Dms  Baltus & Zentveld  50,88%  

5e Hrn Mossel & Eeltink  50,00%  6e 
Mevr. Druiven & Hr.Groot  47,10%  7e  
Hrn te Bück & Visser  39,86%  8e Hrn 
Sluiter & Scholten en Dms Waelput & 
Betel  36,84 %

Ontbijt, vragen stellen en op de foto

Foto’s (aangeleverd) Vragen stellen aan de burgemeester,
die zeer aandachtig luistert.

Afgelopen woensdag was de Jozef-
school uit Egmond aan den Hoef uit-
genodigd om met de Burgemeester te 
ontbijten tijdens het nationaal school-
ontbijt. Een delegatie van 15 leerlin-
gen is naar het gemeentehuis gegaan. 
Daar konden ze aanschuiven bij bur-

gemeester Hetty Hafkamp en wethou-
der Jan Mesu. Na het ontbijt mochten 
ze vragen stellen aan de burgemees-
ter, wat ze allemaal ook enthousiast 
deden. Tenslotte nog even op de foto 
met de wethouder en de burgemees-
ter: dat gebeurt ook niet iedere dag.

Groepsfoto

Adelbert gaat verder met 
jeugdtrainers     
Recentelijk heeft Adelbert de samen-
werking met de jeugdtrainers Bertus 
Zwart (Onder 15) en Nico Valkering 
(Onder 17) verlengd. Dit heuglijke 
feit werd in bijzijn van de voorzitter 
van het Jeugdbestuur (Rob Aelbers) 
bekrachtigd met een ferme handdruk 

en een flesje wijn voor beide trainers. 
Adelbert wenst deze Adelbert-iconen 
veel plezier en succes toe met hun 
boys. Alle teams draaien uitstekend en 
dat beloofd veel goeds voor komend 
seizoen.

Egmondse Almanak
EXPOSITIES Opgravingen rondom Slot Egmond, Huys Egmont
NOVEMBER Di 14, Open dag/avond Jozefschool, 9-15 en 19-20.30u
Di 14, iPad cursus, de Schulp, 14u
Woe 15 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Woe 15, Informatieavond plan Delversduin, Hanswijk 19-21u
Woe 15 Klaverjassen, de Schulp, 14u
Do 16 presentatie bodemvondsten WOII, Bibliotheek Voorstraat 41, 10.30u
Do 16 Eettafel, De Schulp, 12.30u
Do 16 Huiskamerproject, De Schulp, 14u
Do 16 Teken en schildercursus, De Schulp 13.30u
Vrij 17 Gezond Natuur Wandelen, De Schulp, 10u
Vrij 17 Concert aan Zee, PostaanZee, 15u
Vrij 17 Kerkdienst Pr. Hendrikstichting E/Zee, 15u
Za 18 Kerkdienst Maria Alacocque E/Hoef, 19u
Za 18 Kerkdienst OK St Agnes, 17u
Za 18 Memphis in de Werf
Zo 19 Kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 9.30u
Zo 19 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Zo 19 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
Zo 19, Rommelmarkt, Wielerbaan Alkmaar, 10u
Ma 20 Gym voor ouderen, De Schulp, 10.30u
Di 21 iPad cursus, De Schulp, 14u
Woe 22 Kienen, De Schulp, 14u

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

E info@TR-assurantien.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€ 9,-
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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

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

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! 

Goed uit elkaar, samen scheiden?
Het beste voor de kinderen!

Maak een afspraak met onze mediator

mr. Win-Yi Lam
MfN-registermediator

Gespecialiseerd in
echtscheiding

085-0020809
info@pieterdorhout.nl
www.pieterdorhout.nl

Mosselaan 67 | 1934 RA Egmond aan den Hoef

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

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

Geopend geopend donderdag t/m 
zondag vanaf 11.00 uur

Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 16,50

www.het-woud.nl • 072-5061471

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 NIEUW in De Egmonden
Gastouder Sacha voor 
kinderen van 0 - 4 jaar

072-571 20 45www.kdvegmond.nl

zaterdag  
25 november 2017 

Vanaf 17.00 uur 

Kom de wandelaars aanmoedigen en 
genieten van muziek van de Monkeys  
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KNRM dankt trouwe donateurs
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij heeft op zaterdag 
11 november, op haar 193e verjaardag, in heel het land de mensen 
geëerd die met hun vrijwillige bijdragen al 50 of 60 jaar het redding-
werk financieel mogelijk maken. Ook het KNRM Station Egmond aan 
Zee (het oudste station van de KNRM) heeft hier aan meegedaan en 
de deuren van het boothuis open gezet voor 9 personen uit de regio 
die respectievelijk 50 en 60 jaar donateur zijn.

Foto’s (aangeleverd): Trouwe donateurs KNRM in het zonnetje gezet 

Nu de KNRM haar taak uitoefent 
zonder overheidssteun en ook geen 
vergoeding vraagt aan degene die 
om hulp vraagt, moeten de vrijwilli-
gers van de KNRM, om hun werk te 
kunnen blijven doen, met name terug 
vallen op ongeveer 93.000 donateurs 
die zij REDDERS AAN DE WAL noemt. 
Omdat velen van hen al hun hele le-
ven donateur zijn is het bij de KNRM 
inmiddels een goede gewoonte de-
gene die 50 of 60 jaar donateur zijn 
medio november in het zonnetje te 

zetten. De vrijwilligers van Station 
Egmond hebben deze uiteraard al wat 
oudere donateurs (de oudste was 94 
jaar) ontvangen met koffie en koek en 
hen wat verteld over het mooie werk 
van de KNRM. Daarna heeft de bur-
gemeester, mevrouw Hetty Hafkamp, 
in haar functie van voorzitter van de 
plaatselijke commissie van de KNRM 
Station Egmond, aan een ieder de ver-
sierselen uitgereikt die daarbij horen, 
alsmede een persoonlijke brief van de 
KNRM en een prachtig boek.

Niet de zee op, maar wel een demonstratie… 

Vanwege een ruwe Noordzee was 
het vervolgens voor hen niet moge-
lijk de gebruikelijke vaartocht met de 
reddingboot Adriaan Hendrik mee te 
maken. Wel waren zij vanaf het strand 
getuige van een indrukwekkende de-
monstratie met de Adriaan Hendrik 
door de branding. De omstandighe-
den waren namelijk ideaal voor de 
vrijwilligers van station Egmond om te 
laten zien waartoe deze reddingboot 
in staat is. Het weer zat daarvoor juist 
helemaal mee en voor de (volgende) 
bui was iedereen weer binnen. Na 

een groepsfoto voor de reddingboot 
bleven de trouwe donateurs nog even 
nazitten met een drankje en een hapje 
om wat verhalen uit te wisselen en 
vooral te vertellen waarom zij 50 of 
60 jaar geleden donateur waren ge-
worden. Daaruit bleek dat velen een 
band met de zee hadden, als beroeps-
vaarder of watersporter. Ze waren ten-
slotte unaniem van mening dat als je 
regelmatig op zee verblijft het zonder 
meer noodzakelijk is donateur te zijn 
van de KNRM.

 

Rommelmarkt wielerbaan Alkmaar
Zondag 19 november vindt alweer 
de laatste rommelmarkt van dit jaar 
plaats in het complex van de wie-
lerbaan Alkmaar, Terborchlaan 200, 
1813 LE Alkmaar. De markt is open 

voor het publiek vanaf 10.00 uur en 
duurt tot 16.00 uur. De entree be-
draagt € 2,50 p.p. vanaf 13 jaar en 
direct bij of naast accommodatie kunt 
u gratis parkeren. 

Broers en zussen in de bijbel
Ieder jaar worden er in de Oud Ka-
tholieke kerk een aantal gezinsdien-
sten 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. Helemaal aan het 
einde van de dienst is er dan soep 

of limonade. Deze keer gaan we het 
hebben over Mozes, Mirjam en Aäron. 
Wat kan je allemaal doen met de hulp 
van je broer, zus en God? Zaterdag 18 
november om 17.00 uur ben je van 
harte welkom in de Oud Katholieke 
kerk, Voorstraat 112 in Egmond aan 
Zee.

notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

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

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN
T

Schoonheidssalon

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor 

WINTER
Voor: - Verwerking bedrijfs-

administraties en samenstelling jaar-
rekeningen - belastingaangiften

- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

P

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

POpvang voor kinderen van 0-13 jaar.

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

Geen wachtlijsten

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

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

Voorjaar in Egmond 

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

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

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

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

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

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

GARAGE DE EGMONDEN

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

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

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

BOVAG

Nu ook 
Pedicure

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee 
06-12955593

www.schoonheidssalondessa.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€ 9,-
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Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

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

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

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

TEL: 06 23610857

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN 

SERIEUZE 
BEZORGER 
voor een wijk in

EGMOND AAN ZEE
072-5061201 of

info@belleman.nl
SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

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

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 • info@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
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fashion & Lifestyle

Styling: Margriet Kaptein-Bremer
Foto: Sjef Kenniphaas

NIGHTS

Live muziek, hapje, drankje en cadeau-tips!
Woensdagavond 15 en 29 november,
13 en 20 december van 19.00-21.00 uur

Heeft u weleens 
overwogen om een
ooglidcorrectie 

te laten doen?
Het kan nu in de 

huisartsenpraktijk 
Egmond aan Zee

Admiraal de Ruyterweg 1.

Het wordt gedaan door een
ervaren Plastisch Chirurg!

U kunt geheel vrijblijvend en 
kosteloos een afspraak maken 

voor een consult.
Tel. 072-5061252

 
KOFFIE- EN THEEWINKEL  

TASTY TO GO 

CHOCOLADELETTERS  WIT, MELK EN PUUR 
ZIJN BIJ ONS ECHT NIET DUUR. 
DEZE HANDGESPOTEN LUXE LETTERS IN EEN 
DOOS 
ZIJN ALS CADEAU EEN SCHOT IN DE ROOS 
IN ONZE WINKEL WORDEN ZE  
TENTOONGESTELD 
WANNEER U UW LETTERS VÓÓR 22 NOVEMBER 
HEEFT BESTELD 

STAAN ZE VÓÓR PAKJESAVOND VOOR U KLAAR  
IN DE VOORSTRAAT IN ONZE WINKEL ALDAAR 

U kunt de letters in onze  
winkel aan de Voorstraat 103 
te Egmond aan Zee bestellen 
Adviesprijs: 6,95 

ONZE PRIJS: 5,95! 

Strandpaviljoen Bad Egmond is op

zoek naar nieuwe medewerkers.
Bediening medewerkers:
Fulltime en parttime,
minimaal 16 jaar geen ervaring vereist.

Ben je gemotiveerd en wil je graag in een jong
en enthousiast team werken stuur dan je motivatie
naar badegmond1@quicknet.nl 
of bel met Robin Coule 0622235868.

Najaarsvergadering
Botenvereniging De Werf
Het bestuur nodigt leden en donateurs uit
voor de najaarsvergadering op
zaterdag 18 november, welke zal worden gehouden in 
de Soos/Loods in Egmond aan Zee. Aanvang: 16:00
Agenda en notulen zijn beschikbaar op
www.bvdewerf.nl.

b.v
. DE WERF

egmond aan z
ee
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ALV Dorpsraad Egmond a/d Hoef
De dorpsraad van Egmond aan den Hoef houdt op donderdag 23 november haar Algemene Ledenverga-
dering (ALV) in dorpshuis De Hanswijk. Iedere inwoner van Egmond aan den Hoef is automatisch lid van 
de dorpsraad en heeft in de vergadering stemrecht, dus u bent allen van harte uitgenodigd om langs te 
komen en uw inbreng is van harte welkom. 
Voor de pauze wordt er o.a. verslag 
gedaan van hetgeen er door het be-
stuur in het afgelopen jaar gedaan is 
en van het daarmee samenhangende 
financieel verslag. De vertegenwoor-
diger van de gemeente wordt in deze 
vergadering voorgesteld, evenals het 
voorstel tot benoeming van nieuwe 
bestuursleden. Na de pauze zullen 

Martijn Mulder en Rob Leijen van His-
torisch Egmond uitleg geven over wat 
er in Egmond en daarbuiten zoal gaat 
gebeuren tijdens het herdenkingsjaar 
van de onthoofding van Lamoraal 
van Egmont. Een gebeurtenis die 450 
jaar geleden plaats vond. De agenda 
van de vergadering en alle relevante 
stukken zijn te vinden op de website 

van de Dorpsraad, te vinden op dorps-
raadegmondaandenhoef.jouwweb.nl. 
De algemene ledenvergadering van 
de dorpsraad begint om 19.30 uur; 
inloop met koffie/thee vanaf 19.15 
uur. Met deze vergadering komt het 
Dorpsraad café van woensdag 15 no-
vember te vervallen.

S.V. Prins Hendrik
Er werd opnieuw niet onverdienstelijk 
geschoten: Cor en Dirk geven elkaar 
geen streep toe, oog om oog, tand 
om tand, de strijd der giganten. Voor 
Jos Pannekeet wordt er een speciale 

KNSA klasse voorgesteld! Uitslag: E-
klasse: Cor Wijker 100; Nico Tuls 99; 
Dirk Roele 98.
A-klasse: Ger Gravemaker 99; Carlo 
Zwaan 99; Roland Sloot 98. B-klasse: 

Jaap Schipper 97; Mieke v.d.Outenaar 
92; Jos Pannekeet 79. Pistool: Arie 
Wijker 49; Richard van Ham 47; Carlo 
Zwaan 47.

Opgravingen van het kasteel
In bezoekerscentrum Huys Egmont is in de laatste maanden van het jaar een expositie te zien van prach-
tige, grote foto’s die gemaakt zijn tijdens de opgravingen van het kasteel te Egmond aan den Hoef, in de 
jaren 30 van de vorige eeuw.

Foto (P.W.N. / collectie Historisch 
Egmond) 1933: De fundering van 
de Rentmeesterstoren is zicht-

baar en nog in prima staat.

In 1933 werd de provincie eigenaar 
van het weiland waar ooit het kasteel 
van de heren van Egmont op stond. 
In het kader van de werkverschaffing 
werden van 1933 t/m 1935 in drie 
zomers de fundamenten blootgelegd. 
Eerst door Egmondse werklozen, later 
ook door Haarlemmers en Zaandam-
mers. Er werden maar liefst 1138 
voorwerpen gevonden, van middel-
eeuwse kannetjes tot 18e-eeuwse 
borden. De gehele collectie bevindt 
zich in het Huis van Hilde in Castri-
cum, maar enkele topstukken zijn al 
jaren te bewonderen in het Museum 
van Egmond te Egmond aan Zee. Ook 
in Huys Egmont staat een vitrine vol 
vondsten, veelal uit de collectie van 
Cor Prins. De werkzaamheden op het 
kasteelterrein zijn fotografisch vast-
gelegd door medewerkers van het 
P.W.N., die de opgraving leidde. Zo-

doende beschikt Historisch Egmond 
over enorm veel materiaal uit die 
tijd, waarvan een deel nu te zien is. 
Aan het einde van het jaar volgt nog 
een lezing over de opgravingen, als 
opmaat naar het Lamoraaljaar 2018, 
waarin de bekendste graaf van Eg-
mont centraal zal staan.

De expositie is t/m december te zien 
en is vrij toegankelijk. Bezoekerscen-
trum Huys Egmont, Slotweg 46-48 in 
Egmond aan den Hoef, is standaard 
iedere zaterdag en zondag geopend, 
tussen 14:00u en 17:00u. Maar ook 
bijna iedere doordeweekse dag kunt 
u er terecht, als de vlaggen uithangen.

INGEZONDEN - Aan:  initiatiefgroep Slotkwartier
‘Meer leven in ons dorp’
Al meer dan twintig jaar wordt er 
gesproken over de verbetering van 
de Slotruïne, Hoeve Overslot en om-
geving Slotkwartier.  Het bouwkundig 
resultaat is een brug naar de slotru-
ine, een vissteiger in het park en een 
kleine renovatie van Hoeve Overslot. 
Dit is mijn inziens onvoldoende om de 
kwaliteit  te leveren die de gebouwen 
en omgeving nodig hebben om tot 
een levendig deel van Egmond aan 
de Hoef te behoren.  Met alle goede 
pogingen ten spijt, het blijft door de 
weeks stil, met bezoek van een paar 
groepen in het weekend. 
Wat zou het mooi zijn om historie, 
cultuur, bedrijfs- en maatschappelijke 
activiteiten samen onder te brengen 
in de historische panden. Een loca-
tie waar lezingen, vergaderingen , 

workshops, proeverijen en exposities 
gehouden kunnen worden.  Een lo-
catie waar ook een platform is voor 
jongeren. 
En ja , daar past te zijner tijd ook een 
goede kop koffie of thee bij. Een fraai 
ingericht terrasje kan de passanten 
opvangen die na een lange fietstocht 
of wandeling willen uitrusten en wel 
een versnapering kunnen gebruiken.  
De afgelopen weken is er met name 
negatief gereageerd op de plannen 
van de commissie met de nadruk op 
teveel horeca of bedrijfsinvloeden. 
Dat is jammer en in mijn ogen een 
gemiste kans. 
Juist door te investeren in multifuncti-
oneel gebruik van de gebouwen  kan 
het gebruik over de gehele week wor-
den versterkt, en niet alleen op zater-

dag of zondag.  Tevens kunnen wij de 
Egmonders, bezoekers  en passanten 
veel meer gaan bieden door de  kwa-
liteit op historisch-,  cultureel-, en 
maatschappelijk vlak te vergroten. Dit 
hoeft absoluut niet ten kostte te gaan 
van de historische waarde van het 
gebied omdat behoud van de histo-
rische waarde van de panden en Slot 
ruïne  een randvoorwaarde is voor 
elk plan of ontwikkeling. Als onder-
nemers, verenigingen en stichtingen  
nu eens gezamenlijk de handen ineen 
slaan om de panden te restaureren, te 
onderhouden en  te exploiteren, dan 
wordt de kans aanzienlijk groter om 
een stuk levendigheid te brengen, in 
dit deel van de Hoef. 

Cees Groot

OZB voor ondernemers verlaagd
In de raadsvergadering van 2 november hebben de partijen KIES Lokaal, D66, CDA en VVD een amen-
dement ingediend om de Onroerend Zaak Belasting (OZB) op het ‘gebruikersdeel’ met 10% te verlagen.
Ondernemers betalen op dit ogenblik 
voor hun panden een eigenarendeel 
én een gebruikersdeel. Bovenge-
noemde partijen willen de onderne-
mers/gebruikers van de panden tege-
moetkomen door het gebruikersdeel 

te verlagen. Het is dit college gelukt 
om de woonlasten voor inwoners de 
afgelopen 3,5 jaar zo min mogelijk te 
laten stijgen. Ondernemers hebben 
meestal naast de gemeentelijke las-
ten ook veel andere kosten vanwege 

wettelijke eisen op het gebied van 
veiligheid, brandveiligheid, legionella-
controles, milieu, personeelslasten en 
huisvestingskosten enz. Op deze wijze 
willen partijen de ondernemers meer 
tegemoet komen. 

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

Geopend van wo t/m zon vanaf 17.30 uur
Ingang achter D 'Oude C l ipper • Smids t raat 3,  1931 EX Egmond aan Zee

te l : 072 8888805 

40 soorten Tapas
Tapas verrassingsmenu

€ 19,50 p.p
Feestje in Spaanse sfeer?

Vraag naar de mogelijkheden.

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

06 20 100 550
Tijdverdrijfslaan 1

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

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

06 21 83 47 93
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DORPSGENOTEN ZOEKT EEN

SERIEUZE 
BEZORGER 

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Goede verdiensten,
kom eens langs

072-5061201 of  info@belleman.nl

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

 NIEUW   Barre lessen!!!
 Release & Restore lessen

Verder de hele week
door Essentrics

en Pilateslessen
mail: wilma-pilates@live.nl
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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 reke-
nen wij 2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties € 4,-. 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

ROMIG BELEGEN 500 gram 2,95

  Bij aankoop van 1e kilo een
                                GRATIS CULINAIRE VERRASSING! ✄

Noord-Hollands EXTRA PITTIGE KAAS  500 gram  3,95

BLACK LABEL 500 gram 3,95

Actie geldig bij inleveren bon

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Nieuwe oogst VOL SAP PERSSINAASAPPELS 3 kilo € 3,00
Hollandse HANDPEREN 2 kilo € 2,00
BANANEN heel kilo € 1,00

✄

TOP-kwaliteit

HEERLIJK GEKRUID

Nederlandstalig in PostaanZee
Ben Sierhuis presenteert vier muzikale 
programma’s bij PostaanZee. De 4e 
editie is op vrijdagmiddag 17 novem-
ber van 15.00-16.00 uur. Bezoekers 
kunnen zich laten verrassen en ge-
nieten van grappige Nederlandstalige 
cabaret-, meezing- en luisterliedjes. 
Dit uurtje ‘gezelligheid kent geen tijd’ 
wordt gepresenteerd en uitgevoerd 
door Piet van der Vliet, piano & gitaar 
en Ben Sierhuis, teksten, accordeon & 

zang. Iedereen is van harte welkom. 
De toegang is vrij met een vrijwil-
lige bijdrage voor koffie, thee en pro-
gramma. De zaal is open om 14.30 
uur. Locatie: Ontmoetingscentrum 
PostaanZee aan de Voorstraat 82a te 
Egmond aan Zee. 

INGEZONDEN
Het Slotkwartier en de permanente wisselexposities
Het Slotkwartier staat weer eens on-
der druk. En dit keer is het niet de ge-
vaarlijke heer van Loon (14e eeuw) of 
de meedogenloze geuzenleider Sonoy 
(16e eeuw), het is de raadscommissie 
van de gemeente Bergen (21e eeuw). 
Ze hebben voor het gebied een plan 
bedacht, dat zich in één term laat sa-
menvatten. Het betreft een term die 
de commissie zelf gebruikt in haar 
presentatie: “permanente wisselex-
posities”. Ze zouden moeten komen 
in de 28 meter hoge toren die over 
tien jaar de slotfundamenten moet 
sieren. Maar wat is in hemelsnaam 
een permanente wisselexpositie? 
Een expositie heeft of een permanent 
karakter, of een wisselend karakter. 
Een combinatie is niet mogelijk. Deze 
term is echter heel typerend voor het 
hele plan, want ook het plan kan niet 
kiezen. Enerzijds wordt gepredikt dat 
de geschiedenis en met name de be-
leving daarvan heel belangrijk is. Je 
verwacht dan vervolgens een forse 
investering in de cultuurhistorische 
organisaties die daar al zo lang hun 
best doen. Maar nee, deze moeten 
wijken. Er komt een restaurant, een 
proeflokaal en een barrista (ofwel 

een moderne koffietent). Hoe kom je 
erop... Het is alsof je een kledingwin-
kel begint en die vol zet met boeken. 
Compleet visieloos.
De raadscommissie maakt het nog er-
ger door ons te vertellen hoe wij zijn: 
We gaan niet meer naar bibliotheken 
of naar een locatie voor het opdoen 
van kennis en informatie. We houden 
van virtual reality en delen dit het 
liefst direct op social media. We wil-
len ‘ervaren en beleven’.. Maar is dat 
eigenlijk wel zo? Is dit ooit wel eens 
onderzocht door de commissie? Of is 
dit gewoon een aanname die de weg 
opent naar het uiteindelijke doel van 
het plan: De verkoop van de histori-
sche panden, allen gemeentelijk vast-
goed, en hoe eerder hoe beter? Weer 
een dossier gesloten.
De provincie heeft het gelukkig wel 
onderzocht. Vijf jaar geleden ver-
scheen een dik dossier, het ‘Recron 
Leefstijlen Dagrecreatie’ onderzoek. 
Daar staat precies in, waar bezoekers 
van Egmond aan den Hoef voor ko-
men en wat voor bezoekers dit zijn. 
Daar kun je veel van leren, als je er 
voor openstaat. Wat blijkt, onze recre-
anten kenmerken zich door eenvoud, 

vermijden drukte en houden niet van 
spektakel en 'gedoe'. Ze hebben inte-
resse in kerken, dorpen, monumenten 
en hechten waarde aan nostalgie en 
historische elementen. De horeca en 
catering hoeft voor deze groep he-
lemaal niet zo bijzonder te zijn. Een 
vertrouwd kopje koffie en herkenbare 
gerechten waardeert deze cultuurbe-
zoeker. Met social media houden ze 
zich nauwelijks bezig. Kortom, ner-
gens een reden om het Slotkwartier 
te veranderen in een uitgaansgebied.
Binnenkort wordt het plan naar het 
college gebracht, waarna het in de 
vorm van een collegevoorstel weer te-
ruggaat naar de raad. Die mag vervol-
gens beslissen over haar eigen plan. 
Los van het feit dat het democratisch 
proces hier volkomen ontbreekt, ben 
ik heel benieuwd of iemand dit on-
zalige plan nog gaat bijsturen. Wordt 
het permanent of wordt het wisse-
lend? Gaan we linksaf of gaan we 
rechtsaf? Kiezen we voor horeca of 
voor cultuur? 

Martijn Mulder,
Egmond aan den Hoef

Ondersteuning voor Nicole Weijling-Dissel
De succesvolle Egmondse at-
lete Nicole Weijling-Dissel, met 
afgelopen seizoen onder meer 
drie wereldrecords (800 meter, 
1500 meter en Engelse Mijl), 
heeft voor het komende seizoen 
de steun van twee nieuwe wel-
doeners gekregen: Giant en Theo 
Schilder.

Tekst en foto Cor Mooij

Het beschikbaar stellen van een Giant 
Liv hybride sportfiets op maat is voor 
Nicole een enorme opsteker om haar 
sportieve doelen voor 2018 te verwe-
zenlijken. De atlete die dit jaar werd 
gekozen tot Sportvrouw van het Jaar 
in onze gemeente en Master van het 
Jaar door de KNAU, heeft weer volop 
ambities voor het nieuwe seizoen. 
Het afgelopen seizoen was ze al rij-
kelijk beloond met titels (Nederlands 
kampioen, Europees kampioen op de 
800m, 1500m en 5000 meter), zilver 
bij de senioren indoor 1500 meter en 
vele Nederlandse records, maar dat 
heeft haar ambities geenszins getem-
perd. Deze winterperiode zal gebruikt 

worden om het lichaam en de benen 
te versterken. Daarbij is het fietsen 
een heel belangrijk onderdeel. Het is 
minder belastend voor de gewrichten 
en een uitstekende aanvulling om 
sterker te worden. Nieuwe doelen 
die Nicole zichzelf heeft gesteld voor 
2018 zijn de WK Masters in Malaga 
(Spanje), waarbij ze ook voor goud 
wil gaan op de  langere afstanden, 

de 5.000 meter en 10.000 meter. 
Met haar coach Frans Thuijs heeft zij 
al haar doelen voor de toekomst vast-
gesteld, tot aan de Wereldkampioen-
schappen Masters in 2020 in Toronto 
(Canada) aan toe. Om blessurevrij te 
blijven zullen de fietstrainingen voor 
de toekomst een belangrijke rol gaan 
spelen.

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

SPECULAAS PAKKET: 1 zak kruidnootjes
+ 14 speculaas molens + 1 plak gevulde speculaas

 samen slechts € 5,-
Lever de advertentie in en elke betalende klant

ontvangt een brood naar keuze cadeau!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

 Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

Warm gebakken

LEKKERBEK
2 voor € 7,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

3e GRATIS

Verse Hollandse
KABEL-

JAUWFILET
van kilo € 20,-
Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 14,95

• Ouderwets gerookte SPEKBOKKING 
 p/s € 1,50     4 voor € 5,- deze week 5e GRATIS
• Verse SCHELVIS
                 heel kilo € 4,95

op=op
op=op

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

We hadden nog heel veel gepland,
maar dit was het laatste wat we hadden verwacht.

Afscheid nemen bestaat niet,
maar we zullen je nu los moeten laten.

Vergeten doen we je nooit.
Voor altijd in ons hart.

Jan Cornelis Zwanenburg 

Jan
Egmond aan Zee               Egmond a/d Hoef
15 augustus 1955             22 september 2018

Rick en Tanja
Summer, Skip

Tim en Luka
Jilles, Loïs

Bonny en Michael
Juull, Billy  

Ineke

Jan is thuis, Anna van Burenlaan 49 in 
Egmond aan den Hoef. Iedereen is hier welkom 
op woensdagavond 26 september tussen 
18.30 en 20.30 uur.

De afscheidsbijeenkomst is op donderdag 
27 september om 13.30 uur in het Yardenhuis van 
Schagen, Haringhuizerweg 3.

Na afloop proosten we met een malt op Jan 
en sluiten af met een borrel in Sportcafé de 
Watertoren, Watertorenweg 36 in Egmond aan Zee. 
Iedereen is welkom vanaf 15.00 uur.

Correspondentieadres: 
Pastoor van Kleefstraat 20, 1931 BL 
Egmond aan Zee.

Op 4 oktober ( dierendag ) zijn

Ger en Corry Gravemaker
50 jaar getrouwd.

Het leven samen is heel bijzonder

zoveel dingen delen met elkaar

tegenwoordig bijna een wonder

maar zij doen dat al 50 jaar

Gefeliciteerd (O)Pa & ( O)Ma.

Gerard & Tessa
Thijs, Liselotte, Florian, Pepijn, Eliza & Fenna

Corina & Mike
Pim & Jet

Peter
Macy & Jamie

Ger en Corry Gravemaker

Wilhelminastraat 86, 1931 BT Egmond aan Zee

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

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

JOOOI
Deze week kwam in het nieuws dat uit een onderzoek in de ons omringende 
landen en hier zou blijken dat de openbare toiletvoorzieningen in Nederland er 
bekaaid van af kwamen. Eigenlijk in bijna alle landen om ons heen zijn die voor-
zieningen een stuk beter verzorgd dan hier in Nederland. Als ik zo door het dorp 
loop, zou dat zomaar kunnen. En ik maar denken dat het de honden waren die 
deze overlast veroorzaakten, maar niet dus. Goed dat het weer even hard heeft 
gewaaid en geregend. Zijn de meeste overlastveroorzakers weer verdwenen…

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

wekelijkse column van KD de Bocht

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 
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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

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

 

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

Restaurant smakelijk wegens vakantie van de koks gesloten van maandag 17/9 tot en met woensdag 10/10. 
Donderdag 11 oktober zijn wij er weer met een nieuwe kaart!
De Koffiemolen is WEL geopend van donderdag t/m maandag vanaf 10.00 uur voor koffie, lunch en borrel.

Flessenactie voor gedupeerden brand
Op zaterdag 29 september gaan de kinderen van obs de Driemas-
ter zoveel mogelijk lege statiegeldflessen op halen voor de door de 
brand getroffen familie Bes en restaurant de Klok. 

Foto (aangeleverd) De initiatiefnemers van de flessenactie

Deze actie is opgezet door 3 leerlin-
gen uit groep 8 van de Driemaster; 
Gabriël, Finn en Filou. Ze zijn deze ac-
tie begonnen omdat Gabriël zijn vader 
bij de Klok werkt en omdat Sjaak Bes 
een hele goede vriend van de kinderen 
is. Inmiddels zijn er al heel veel flessen 
opgehaald op school en wordt de actie 
nu uitgebreid naar het dorp! Zaterdag 
29 september kunt u eenmalig kinde-
ren van de Driemaster aan uw deur 

verwachten met de vraag of u nog 
lege flessen heeft. U kunt ook die dag 
uw lege flessen brengen bij de Jumbo 
of bij de Albert Heijn, daar mogen de 
kinderen van 13.30 tot 15.30 uur de 
lege flessen of statiegeldbonnetjes 
ontvangen. De actie loopt op school 
tot 3 oktober en zaterdag 6 oktober 
zullen de kinderen de cheque met het 
opgehaalde bedrag overhandigen op 
de benefietavond. Alvast bedankt!!

Benefietconcert leeft in de regio
(van de redactie/JdW) Het benefietconcert ten bate van de gedupeerden 
van de grote brand leeft niet alleen in Egmond. ‘Ook in Bergen en 
Heiloo wordt meegeleefd en vandaar komen allerlei giften en spon-
soring voor het concert en de verloting’, aldus Dieter Broek, mede-
initiator van het grootse evenement. 
Want een groots evenement wordt het 
zeker. ‘Het is hartverwarmend zoals de 
mensen meeleven en ik denk dat we nu 
al op zo’n 350 verkochte kaarten zitten, 
terwijl ik verwacht dat de meesten op de 
avond zelf hun kaart zullen kopen. Ook 
hebben we al zo’n 250 tot 300 prijzen 

voor de verloting binnen gekregen of 
toegezegd gekregen. Dan zijn er mensen 
die bijvoorbeeld een vat bier gratis geven, 
dat wij dan weerkunnen verkopen waar-
bij de opbrengst voor het goede doel is. 
Ik heb geen idee waar dit gaat eindigen, 
maar de saamhorigheid is enorm.’

Foto’s (Cor Mooij) Benefietconcert: van Zaêlneêlden tot Memphis, 
voor iedere smaak is wat…

Toch kan er altijd meer bij, vindt Broek. 
‘We hebben geen bedrag in ons hoofd, 
daar waag ik mij niet aan, maar hoe 
meer hoe beter uiteraard. We kunnen 
overigens best nog wat sponsors heb-

ben in de vorm van gouden, zilveren 
of bronzen tafel (respectievelijk 500, 
275 en 100 euro per tafel). Daar krijg 
je uiteraard van alles voor en je wordt 
bediend door de mensen van De Klok.’ 

Line up van het concert
Ook de ‘line up van het concert zelf is inmid-
dels bekend. Broek: ‘Het begint om 18.30 
uur en dan gaan we eerste helemaal los met 
‘het Egmondse’, dus Ab Glas ontvangt de 
mensen met zijn mook, er zijn optredens van 
de Skarrebekke en de Zaêlneêlden, er zijn 
wat stukkies, interviews, mooie historische 

foto’s van De Klok worden groot getoond, 
etc. Dan wordt rond half negen ongeveer 
het podium omgebouwd en komen er op-
tredens van So Be It en Rits rats. Memphis 
sluit het concert af en al die mannen hebben 
beloofd dat er nog wat verrassingen komen, 
dus zorg dat je erbij bent op 6 oktober!’
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...vervolg gedragsdeskundigheid
Onderlinge strijd
In Indonesië heerst echter nog een strijd 
binnen de traditionele medische weten-
schap waar nieuwe inzichten over en 
denkbeelden rond bijvoorbeeld afwij-
kend kindgedrag (nog) niet passen. Een-
maal in Nederland maakte zij daarop 
een boek over haar eigen kind en wat 
zij allemaal meemaakte. Daar kwam zij 
ook in contact met Willem de Jong en 
zijn vrouw Annelies. Willem heeft zelf, 
en ook samen met Annelies, een aantal 
heel praktische boeken geschreven, juist 
over dit onderwerp en welke nuances er 
allemaal zijn te maken in kindgedrag en 
hoe daarmee om te gaan. Dat sprak Ju-
lia aan. Daarmee wilde zij ook Indone-
sië gaan ‘bekeren’, want daar was nog 
maar weinig bekend over bijvoorbeeld 
hoogbegaafdheid, waar haar eigen kind 
aan ‘leed’. Julia: ‘Alles wordt naar één 
oplossing geleid: autisme. Dus welke 

symptomen men ook ziet, als het ge-
drag van een kind afwijkt en die symp-
tomen voldoen aan de grootste gemene 
deler, is het al snel autisme.’ 
Willem de Jong: ‘Dat is op zich niet zo 
vreemd, er zijn namelijk allerlei bijver-
schijnselen bij hoogbegaafdheid die 
best wel overeenkomsten vertonen met 
autisme, ADHD of depressie, zoals moei-
lijke communicatie, snel afgeleid, slech-
te concentratie. Dat zegt echter niet 
meteen iets over de oorzaak. Iemand 
die hoogbegaafd is, verveelt zich ook 
snel, is ook snel afgeleid en kan al hele-
maal niet begrijpen dat anderen het niet 
begrijpen. Dat wordt dan lastig commu-
niceren. Er ligt echter een wereld van 
verschil in de onderliggende oorzaak. Er 
is vaak meer onderzoek voor nodig om 
tot de juiste conclusies te komen…’

Boekomslag
Aandacht voor nuances
Julia was inmiddels in Indonesië aan 
haar ‘campagne’ begonnen om meer 
aandacht te krijgen voor het fenomeen 
hoogbegaafde kinderen, maar eigenlijk 
om in het algemeen meer aandacht 
voor meer nuancering in de diagnos-
tisering van afwijkend kindgedrag. Zij 
werd daarin gesteund door professor 
Franz Mönks, hoogleraar ontwikke-
lingspsychologie en bekend van de be-
gaafdheidsonderzoeken in Europa. In 
die campagne van Julia pasten de prak-
tische boeken van Willem en Annelies 
perfect om te gebruiken in opleidingen 
en het onderwijs in het algemeen. Julia: 
‘Onderwijs kan namelijk veel bijdragen 
aan het signaleren en eventueel herstel 
van afwijkend kindgedrag.’ Zij wilde 
die boeken ook graag in haar thuisland 
(laten) verspreiden. Julia vertaalde ze 
naar het Indonesisch en dat werd een 
succes. De belangstelling in Indonesië 
nam toe en men werd nieuwsgierig. 

Willem de Jong: ‘In Nederland zijn we 
een stuk verder op dit vakgebied, maar 
uiteindelijk bleek dat er voldoende 
mensen in Indonesië waren die nieuws-
gierig werden naar hoe wij hier tegen 
deze onderwerpen aankijken. Er zijn 
verschillende keren vakgenoten hier 
naartoe gekomen en dat gaat op 6 en 
7 november weer gebeuren. Op 5 okto-
ber ga ik eerst samen met mijn vrouw 
naar Indonesië. Dan houd ik daar een 
aantal lezingen op verschillende Uni-
versiteiten. Langzaam maar zeker be-
gint daar ook draagvlak te komen voor 
een andere aanpak. Vooral dankzij de 
inspanningen van Julia die een groot 
deel van haar leven heeft gewijd aan 
het verspreiden van deze kennis. Om-
dat het triest is als je kind verkeerd 
wordt gediagnostiseerd en daar zijn 
verdere leven last van zou hebben. Er is 
in Indonesië zeker nog een lange weg 
te gaan, maar het begin is er…’ 

Wat Now! 
“‘E jai de krant al ‘eleze?”
“Neenet, ik ben nee de stad ewêêst 
om een aare broek, want deer ben ik 
now bot an toe. Maer nerreges ewwe 
ze main mâat. Alle winkels ben ik 
of’elope maer ik ken me brieffie wel 
skere.”” Je zel motte mindere mââd. 
As je zo vêêl êêt krag je de bor. Den 
passe je voddetjes gien meer. En boite 
dat wor je d’r borstig van.”
“No ja, toe,toe, wat is ’t er lôôs dat ‘k 
‘íet elêze eb?”
“Mââd, d’r komt ’n grôôte strangdtent 
weer now de Skellep staet. ’t Mot ’n 
aerdeg paar cente koste as je ’t main 
vraag. D’r sting een foto bai oe of ’t er 
oit mot gaan zien. En wel 10 meter bai 
doin vandaen! ’t Wor nag pier ‘ôog.”
“Je meent ‘t! en as d’r den ’n zwere 
sterrem komt mit ôge zee oit de 
noord? Den lazert ‘d ‘ele mikmak toch 
zo ’t zeetje in.! Wat zei je now van 

zokke loi!”
“Ze zelle d’r wel  pier stoidie an e 
gêêve ewwe. Aers ewwe de loi d’r stok 
te veer ezet.”
“Mââd, ik gaat aese gelaik me krant 
bekaike. Ik mot ’t mit me ââge ooge 
zien. Zouwe de loi de loterai ‘e wonne 
ewwe?” 
“Wêêt ik et! Die gaste ‘ewwe toch ze-
ker een cente jooi! En ’t mot et êêle 
jaer kenne blaive staen. Weer zel dat 
skêêpie langd ‘aele? Eerst zien en den 
gelôove.”
“Maer as ’t deergaat den ewwe wai 
derpers ’t mooiste en grôôste pavel-
joen van ‘d êêle kust.”
“Ze motte d’r nag over prakkeseren 
of datte ze de naam anhouwe. Main 
maakt’t iet oit.” “Gane we as het ken 
d’r  bove een koppie doen.”

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de grote 
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen en fijne 
kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn 
vrouw en onze (schoon)moeder en oma

Corrie Bruinenberg-Abbo
Dit is voor ons een grote steun geweest!

 Wim Bruinenberg
 Kinderen en kleinkinderen

Veel liefde hebben wij mogen ontvangen
bij het verlies van onze dochter 

Lily
van familie, vrienden en kennissen.

Hartelijk dank

Piet en Ina Hallewas

www.charonuitvaart.nl/condoleances/Lily

 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

Uw handen hebben voor ons gewerkt,

uw hart heeft voor ons geklopt,

uw ogen hebben ons gezocht.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons 

betekend heeft, nemen wij afscheid van mijn echtgenoot, 

onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Adrianus Johannes de Waard

Arie

Egmond aan Zee                                       Egmond aan Zee

20 februari 1931                                   19 september 2018

Echtgenoot van Tiny de Waard-Hommes

Weduwnaar van Maria Dingerdis

Trix en Willem

Anne Leonie en Yessine

Dennis en Kim

Adrie en Ingrid

Bill en Patty, Diablo

Jack

Kees

Hans

Christine en Eric

Mariska

Lars

Koen

Michiel en Shirley

Nina en Peter, James

Saphia en Rick, Milan

Paul

Roos

Frederique

Hidde

Hugo

De avondwake wordt gehouden op woensdag 26 september 

19.00 uur in de O.L.V. Kerk, Wilhelminastraat 14, 1931 BR 

Egmond aan Zee. Aansluitend kan de familie gecondoleerd 

worden.

Donderdag 27 september om 10.30 uur is de uitvaartdienst in 

bovengenoemde kerk. Na de dienst bent u van harte welkom in het 

Verenigingsgebouw Egmond (Julianastraat 5 te Egmond aan Zee) 

voor een informeel samenzijn met koffie en broodjes.Om 13.30 uur 

zal Arie door zijn familie naar het crematorium begeleid worden.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van het 

Karveel van de Prins Hendrik Stichting.

Correspondentieadres:

Voorstraat 141, 1931 AK Egmond aan Zee

  ZIE  rijschoolkarels.nl
              072-506 1226

KARE LS
AUTORIJSCHOOL

86% kans dat 
je slaagt! bron: CBR

 

 
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 
 
	
	

 

 

 

 

HOUTENBOS

ALUMINIUM
&

RVS LASSEN
Pieter Schotsmanstraat 7
1931 AS Egmond aan Zee

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

WASSERIJ 
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

wasserij
dubbelblank

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

* particuliere was
* hotelwas
* restaurantwas

* bejaardenwas
* verhuur linnen 
 pakketten

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

D BuBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

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

Margreth Kool
Gediplomeerd 
pedicure | manicure
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Open Egmondse Tennis Kampioenschappen
TC Hogedijk kan terugkijken op een geslaagd toernooi. De opzet om een laagdrempelig evenement te or-
ganiseren bewees ook dit jaar weer z’n bestaansrecht: 20 % van de deelnemers was tijdens het toernooi 
geen actief lid van een tennisvereniging en er was 10 % meer deelnemers dan vorig jaar.

Foto (aangeleverd) Het begon 
met goed weer, maar later zou-
den de finales moeten worden 

gespeeld op overdekte banen.

Het park was voor dit toernooi top 
aangekleed in strandsfeer, met dank 
aan bedenkers Judith en Irma. Zittend 
op de loungebanken onder de luifel 
hebben veel deelnemers en fans ge-
noten van leuk tennis en gezellig na-
zitten. De juiste sfeer om samen een 
sportieve en gezellige toernooiweek 
te hebben. Waar we het toernooi 
begonnen met heerlijke nazomerse 
temperaturen (t/m donderdag), sloeg 
het weer vanaf vrijdag om en moes-
ten we helaas op de finalezondag 
voor 9 van de 12 partijen uitwijken 
naar de overdekte banen van Victorie 
Plaza. We probeerden het ‘s morgens 
nog wel met 3 wedstrijden, maar 
van meer dan een uur tennissen in 
de (miezerige) regen wordt niemand 
echt vrolijk. Natuurlijk vind je het jam-
mer dat de wedstrijden niet op je park 

gespeeld kunnen worden, maar je 
wilt de finalisten niet hun ‘moment of 
fame’ onthouden door de finales niet 
te spelen. Gelukkig kwamen velen 
na de laatste finales toch terug naar 
het park voor de prijsuitreiking, de 
verloting en de weer goed verzorgde 
barbecue. Terugkijkend kunnen we 
dan ook zeer tevreden zijn over deze 
week op het park van TC Hogedijk en 
gaan we proberen nog meer mensen 

enthousiast te maken voor het leuke 
tennisspelletje. Het volgende toernooi 
op ons park is het Hakkeloren toer-
nooi, dit is een 35+ en 55+ weekend 
dubbel toernooi. Het wordt gespeeld 
op vrijdagavond, zaterdag en zondag 
(5,6,7 en 12,13,14 oktober). Hiervoor 
kan nog worden ingeschreven t/m ui-
terlijk 30 september. Hiervoor moet je 
wel lid van een tennisvereniging zijn.

Boswaid maakt jutterskunst van zwerfafval
Opgroeien aan de kust, vlak bij het strand, de zee en de duinen is mooi. ‘Maar hoe hou je het mooie ook 
mooi? Hoeveel weet je eigenlijk over de zee en bijvoorbeeld de gevolgen van de plastic soep?’, vraagt 
Marianne Houthuijse de groep 6-leerlingen van basisschool De Boswaid uit Egmond aan den Hoef. De 
Boswaid-leerlingen gingen afgelopen vrijdag onder het motto ‘Ik wil terug naar de kust’ naar strand, om 
te jutten en met al die gevonden spulletjes vervolgens creatief aan de slag te gaan.’ 
In het tot Juttersoord omgetoverde, 
voormalige postkantoor in Egmond 
aan Zee hebben de leerlingen van 
‘niets’ iets heel moois gemaakt. ‘Sa-
men met nog 12 scholen in Bergen 
die deelnemen aan het lesprogram-
ma, maken ze een stukje van een heel 
groot gezamenlijk kunstwerk. De kin-
deren zijn onder de indruk van wat ze 
wordt verteld. Veel dieren ondervin-
den de gevolgen van wat wij allemaal 
in het water gooien. Ook de meeuwen 
die na hun overlijden een buik vol 

plastic hebben, kunnen rekenen op 
sympathie: ‘Er zaten allemaal rietjes 
en dopjes in. Vet zielig. We moeten 
echt beter plastic opruimen.’
Ondanks de stormachtige westen-
wind en gewapend met een tas van 
textiel, gaan de leerlingen zelf het 
strand op om te jutten om vervolgens 
hun eigen kunstwerk van zwerfafval 
te maken. Deze leerlingen hebben 
een zeehond gemaakt. Daarnaast 
maakten De Boswaid-leerlingen een 
deel van een nog veel groter kunst-

werk. Houthuijse: ‘Wat het gezamen-
lijke werk wordt? Dat verklappen we 
nog niet. Vrijdag 2 november is de 
feestelijke onthulling. Natuurlijk zijn 
alle deelnemende basisschoolleer-
lingen hiervoor uitgenodigd. En we 
maken dan bekend wie de Gouden 
Kaak wint: de prijs voor de mooiste 
en origineelste eigen inzending.’ Na 
2 november zijn alle kunstwerken 
een week lang te bewonderen voor 
publiek in het voormalig postkantoor 
aan de Voorstraat in Egmond aan Zee.   

Inloopdagen 
Op zaterdagen kunnen omwonenden 
en belangstellenden tussen 10.00 en 
12.00 uur een kijkje nemen in het Jut-
tersoord in het juttersoord, het voor-

malig postkantoor in Egmond an Zee. 
‘We willen ook nog in gesprek met de 
Zorgcirkel, zodat de bewoners van het 
verzorgingshuis Prins Hendrik en het 

Karveel op een rustig moment ook 
een bezoek kunnen brengen aan het 
Juttersoord’, besluit een enthousiaste 
Houthuijse.  

Week van de eenzaamheid
Motto van de Week tegen Eenzaam-
heid 2018 is: ‘Kom erbij!’ Komende 
week worden uitnodigingen verspreid 
om mensen uit te nodigen naar Pos-
taanZee te komen. Tijdens de inloop-

ochtend kun je een kopje koffie/thee 
drinken en andere mensen ontmoe-
ten. Er is een gastheer of gastvrouw 
aanwezig, dus je hebt altijd iemand 
om mee te kletsen. Kom eens langs, 

de koffie staat klaar. Iedere maan-
dag t/m donderdag van 9.30-12.30 
u. “Kom erbij”, Iedereen is van harte 
uitgenodigd!

Harde wind houdt huis
De harde wind van vrijdagavond heeft 
zijn sporen op het strand achter gelaten. 
Strandstoelen werden het middelpunt van 

heuse  zandkraters, strandcabines die nog 
niet in hun winterstalling stonden, zijn 
omgewaaid en deels kapot en ook het 

dak van het terras van paviljoen de uitkijk 
was niet bestand tegen de harde wind. 
Gelukkig was er alleen materiële schade.

Foto’s (Sjef Kenniphaas) Harde wind zorgt voor zandkraters, omgewaaide strandcabines
en een losgeslagen dak van het terras van De Uitkijk.

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

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

06 20 100 550
Tijdverdrijfslaan 1

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

Achterom 1

Egmond heeft weer een reisbureau!

T: +31 06-33 34 50 01    -    E: info@helloholidays.nl

GARAGE DE EGMONDEN

Ook voor het onderhoud van uw 
CITROËN kunt u in 2018 prima terecht

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
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  
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Colofon 
Dorpsgenoten
De pagina’s van DORPSGE-
NOTEN 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.

Actie geldig bij inleveren bon

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee
Ze zijn er weer!!!!!
Hollandse nieuwe oogst GIESERWILDERMAN
Stoofperen of Rode Goudrennete 4 pond € 2.50
Mooie Hollandse PRUIMEN Reine Victoria heel kilo € 2.50

✄

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

SPECULAAS PAKKET
2 brokken + 4 speculaas gevulde koeken + 
1 plak gevulde speculaas                    samen slechts € 5,00
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 20 mango slagroomsoesjes cadeau!!!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

Verse

ZALMFILET
1 kilo € 25,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

1 kilo € 14, 95

• Ouderwets gerookte ZALMBUIK
500 gr € 7,50  1 kilo  12,50

• Hol. PELGARNALEN
van kilo € 15,-  deze week kilo € 9,95

   Warm gebakken

KIBBELING
250gr € 4,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

2e 250 gr € 1,-
dus 500 gr € 5,50

op=opmax 4 kilo per klant

op
=
op

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

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!

notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

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

E info@TR-assurantien.nl

                             

      

Nu in oktober 20% korting op een MESOPEN behandeling 
 

Weg naar de Bleek 1, 1934 PG Egmond a/d Hoef 
Tel: 06-38583362  

www.schoonheidssalonmajoor.nl 

                                                                                                       

 

 

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Noord Hollandse GRASKAAS 500 gram 2,95

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

NOORD HOLLANDSE extra pittige  500 gram  3,95

Hollandse GEITENKAAS   500 gram  4,95

Bridgeclub Egmond
Uitslag dinsdag 18 september. A-Lijn: 
1. Ton Visser & Luuk Schuit, 66,07%; 2. 
Marouschka van de Pol & Jos de Waard, 
60,12%; 3. Bep Dekker & Thea Rosen-

daal, 55,65%. B-Lijn: 1. Marion Vasbinder 
& Luc Janssen, 68,75%; 2. Willemien Mo-
lenaar & Simon Lentz, 61,64%; 3. Anneke 
Gravemaker & Ineke de waard, 57,74%.

Stiltewandelingen 
Sinds 2012 zijn er maandelijks stilte-
wandelingen in de Egmondse duinen. 
Deze wandelingen kunnen je een diepe 
verbinding geven met jezelf en daar-
door verbinding met alles om je heen. 
Ik nodig je uit om met je aandacht in 
het hier en nu te zijn en om te waar-
nemen zonder oordelen. De data voor 
de komende stiltewandelingen zijn: 30 
september, 21 oktober, 18 november, 9 
en 30 december. Locatie; Nachtegalen-
pad PWN informatie bord te Egmond 

aan den Hoef. Tijdstip van vertrek: 
7.30 uur. Zorg voor stevige stappers 
en  goede bescherming tegen weer en 
wind. De wandeling duurt 1 uur en 15 
minuten en we lopen in een heel rustig 
tempo. Deelname is op eigen risico en 
voor eigen verantwoordelijkheid, zorg 
dus goed voor jezelf. Geef tijdig aan als 
ik ergens rekening mee moet houden. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Aanmelding is niet verplicht. Ik laat me 
verrassen. Rhetty Groot.

Egmondia komt knap terug
Egmondia heeft aan de openingswedstrijd uit tegen D.T.S. een puntje 
overgehouden. Maar daarvoor moest hard worden gewerkt om een 
bij de rust opgelopen 2-0 achterstand goed te maken. Eindstand: 2-2. 
De ploeg uit Egmond aan Zee begon 
goed aan de wedstrijd en leek al snel 
op voorsprong te komen. Na 5 minuten 
stond er geheel onverwacht al de 1-0 
score voor D.T.S. op het scorebord. Eg-
mondia leek zich vrij snel te herstellen 
van deze tegenvaller, maar kreeg niet 
echt grote kansen. De strijd ging vrijwel 
gelijk op en het leek er op dat Egmon-
dia de gelijkmaker zou scoren, maar als 
zo vaak viel de treffer aan de andere 
kant. Een niet goed weggewerkte bal 
betekende meteen de 2-0. Enkele  fan-
tastische reddingen van Roy Broertje 
voorkwamen dat Egmondia met een 
nog grotere achterstand de rust in zou 
gaan. Na rust, in de 63e minuut, was de 
aansluitingstreffer een feit. In een mêlee 
van speler kwam de bal voor de voeten 

van Daan Groot die meteen doeltref-
fend uithaalde, 2-1. De opgeroepen 
Carlo Smit, die even tevoren in het der-
de elftal van Egmondia ook een wed-
strijd in Oudkarspel had gespeeld, werd 
ruim een kwartier voor tijd ingebracht 
als pinchhitter. En met succes. Een vrije 
trap in de 76e minuut betkende voor 
specialist Carlo een buitenkansje. Op 
de harde, lage inzet had de keeper geen 
verweer 2-2. Het was jammer dat Stijn 
Buis zijn (discutabele) tweede gele kaart 
op liep. Daardoor was trainer Zeijlmans 
genoodzaakt Carlo Smit naar de ach-
terste lijn terug te halen. Zo eindigde 
deze wedstrijd in een terecht gelijkspel 
en leverden de blauwwitten een prima 
prestatie om na een 2-0 achterstand 
terug te komen tot 2-2.

Exposities in de Kapberg
Vanaf 28 september is weer een aan-
tal nieuwe exposities in De Kapberg 
te bewonderen. Allereerst is daar het 
werk van Rob Sleutelberg. Daar moet je 
naar kijken! Hij ontwierp al stoelen in 
zijn studententijd en nu hij als huisarts 
met het werk is gestopt maakt hij thuis 
met veel lijmtangen niet alleen stoelen 
in multiplex, maar ook tafeltjes met 
epoxy en glasvezeldoek en spannende 
lampjes. Nuray Atas exposeert met haar 
grote schilderijen. Het zijn abstracte 
doeken, meestal in nogal donkere kleu-
ren met felle accenten. De thema`s zijn 
divers en geïnspireerd door theater, mu-
ziek, natuur, (oer)landschap, licht en wa-
ter. Het werk van Marianne Roodenburg  
is altijd verbonden met ruimte en kleur. 
Binnen deze context onderzoekt zij de 
mogelijkheden van kleur als ruimtelijk 
element. Kleuren reageren op elkaar en 
veranderen visueel bij verschillend licht. 

Marli Turion  stelt de mens centraal en 
meer precies: de vrouw. Ze maakt voor-
stellingen van anderen maar evengoed 
zijn ze te beschouwen als zelfbeelden, 
gespiegelde zelfportretten. Op dit mo-
ment is de dans een terugkerend thema. 
Het werk van Vivian Rozenbeek zagen 
we eerder bij De Kapberg. Ze werkt met 
verpakkingsmateriaal voor deze exposi-
tie. Vivian is al meer dan 40 jaar beel-
dend actief . Zij is begonnen met textiele 
vormen en later alleen met papier. Haar 
werk is abstract en ‘Papierobjecten’ wa-
ren o.a. te zien op de Papier Biennale 
in Rijswijk. De tentoonstelling is te zien 
van 28 september tot en met 4 novem-
ber op vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. Het 
adres is: Slotweg 17 in Egmond aan den 
Hoef. De opening van de tentoonstelling 
vindt plaats op zondag 30 september 
om 15.00 uur.

Egmondse almanak
EXPOSITIES Expositie ‘Roeland Koning & de Derpers’, Museum Egmond, t/m 4 nov
Expositie Frans Peeters, Dorpshuis Hanswijk, t/m feb 2019
Expositie van o.m. Rob Sleutelberg, De Kapberg, 28 sept t/m 4 nov
SEPTEMBER Woe 26 Kienen, De Schulp, E/Binnen, 14u
Do 27 Huiskamerproject, De Schulp, E/Binnen, 14u
Vrij 28 ConcertaanZee, PostaanZee, E/Zee 15u
Vrij 28  Stiltewandeling, Abdij Egmond, 13.30u
Vrij 28 Repair café, De Schulp, E/Binnen, 9.30u
Vrij 28 Gezond natuur wandelen, de Schulp, E/Binnen 10u
Zo 30 Stiltewandeling, Nachtegalenpad E/Hoef, 7.30u
OKTOBER Woe 3 KralenaanZee, PostaanZee 19.30u
Do 4, Repair Café, Pr. Hendrik, 13-15u
KERKDIENSTEN Woe 26 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 9u
Za 29 kerkdienst Adelbertuskerk, E/Binnen, 19u
Zo 30 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 10u
Zo 30 kerkdienst OL Vrouw, E/Zee, 09.30u
Zo 30 kerkdienst MM Alacoque, E/Hoef, 11u
Woe 3 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 9u
Zo 7 Kerkdienst prot kerk E/Binnen, 10u

(INGEZONDEN) Wat Now! SMAKELOOS
Iedere week staat in dit blad een column onder de titel ‘Wat Now!’. Ik heb geen enkele moeite met het Derper stukje. 
Maar de laatste publicatie van 19 september jl. vraagt om een reactie. Nederland telt op dit moment meer dan 270.000 
mensen met dementie. Door de steeds ouder wordende bevolking zal dit aantal in de komende jaren nog fors toenemen. 
Het gevolg is dat de ouderen zorg drastisch zal gaan veranderen. Het schrijfsel van 19 september gaat op een zeer luch-
tige toon over dit probleem. Als je een column publiceert moet je het onderwerp serieus aanpakken en een gefundeerde 
mening naar voren brengen. De toon van het stukje is ronduit smakeloos. Mensen met dementie zet je zo niet op papier. 
Schrijver(ster) heeft zich totaal niet verdiept in dit serieuze probleem. Want niet alleen met de zieke mens, maar ook met 
zijn omgeving wordt op een luchtige manier omgegaan. Mantelzorgers, dat zijn de partners van de dementerende worden 
in dit stukje genegeerd. Hoe denkt u dat het is om zeven dagen in de week en 24 uur per dag te zorgen en verzorgen? 
Kom op beste schrijver(ster) denk eerst goed na en maak dan uw verhaal. Ga rustig door met Wat Now!, maar houd het 
SMAAKVOL! Cees Broersen (mantelzorger)

mooie dikke


