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AGENDA

Vrijdag 6 januari
Driekoningen - OK kerk
Egmond aan Zee - 19.00 u
Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19
E info@TR-assurantien.nl

BOOM

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

Jambassadors op Blarenbal

zie verder pagina 2

Woning VERKOPEN?
Bel de Kruijff onder de makelaars

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

‘t Wapen
van

Egmond - Binnen
Eten en Drinken

All-in feestarrangement
van 20:30 - 01:30 uur
€ 25,- per persoon...

vraag naar de mogelijkheden
en inhoud.
Herenweg 59 | Egmond-Binnen
072-5061601 | hetwapenvanegmond-binnen.nl

Leuker, lekkerder
en makkelijker afvallen!
Weer in je oude jeans
met Straight away!
Al 2 jaar een succes in
Heemskerk nu ook in Egmond!
• Met Straight away reken je razendsnel af met overtollige kilo’s!
• Afvallen met shakes, havermout, repen en soepen is makkelijk,
verantwoord én ze zijn ook echt lekker!
• De Straight away maaltijdvervangers stop je makkelijk in je tas,
je hoeft geen boodschappen te doen,
niet te koken en geen calorieën te tellen.
• De sleutel van het succes is de coach. Als gediplomeerd coach zal ik
helpen jouw doel te bereiken.
Ik geloof in jou!
Geloof in jezelf, you can do this!!
Maak nu een afspraak:
06- 22 45 25 71
Of kijk voor meer informatie op
www.somethingelsehealth.nl

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

Zondag 8 januari
Filmmiddag in de Schulp
Egmond-Binnen 14.30
Blarenbal - Hotel Zuiderduin
Egmond aan Zee - 16.00 u
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
4 wo 3:26 7:46 15:46 20:01
5 do 3:55 8:35 16:36 21:05
6 vr 4:45 9:46 17:20 22:16
7 za 5:45 10:46 18:14 23:22
8 zo 6:55 11:56 19:35
9 ma 0:30 9:20 12:58 21:10
10 di 1:36 10:25 13:56 22:40
11 wo 2:27 10:45 14:47 23:15

Kwaliteits- en merkkleding tegen

OPHEFFINGSPRIJZEN!
De Mare
Europaboulevard 322-324
Egmond aan Zee
Voorstraat 114
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Blarenbal met Jambassadors
Op zondag 8 januari 2017 zal de jaarlijkse halve marathon van Egmond weer
voor het nodige spektakel zorgen. In Hotel Zuiderduin, gelegen in Egmond
aan Zee op slechts 100 meter van het strand, bent u van harte welkom voor
het traditionele en altijd gezellige Blarenbal. Dit jaarlijks terugkerende muziekevenement is bestemd voor alle deelnemers, supporters en toeschouwers van
de halve marathon. Tijdens het Blarenbal kunt u onder het genot van een
hapje, een drankje en livemuziek nagenieten van dit spectaculaire hardloopevenement. Om 15.30 uur gaat de Zuiderduinzaal open en vanaf 16.00 uur
zal de band Jambassadors voor een swingend live-optreden zorgen. De entree
bedraagt slechts € 5, - p.p. en het feest duurt tot 20.15 uur. Legitimatie is
verplicht.
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Allergie
Acupunctuur

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

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

Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238

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

www.uitvaartverzorgingduin.nl

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Born to Play

Omdat
ieder

ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING

vaarwel

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

bijzonder

SCHILDERSBEDRIJF

JO-7 Zeevogels naast winterkampioen nu ook winnaar van het “Born to
Play” toernooi. Dinsdag 27 december jl. zijn de JO-7 van Zeevogels winnaar
geworden van het Born to Play toernooi in Amsterdam. Een gloednieuw zaalvoetbaltoernooi voor deze leeftijdscategorie, waaraan 12 teams deelnamen.
Na 1 gewonnen en 2 gelijkgespeelde wedstrijden mochten de 5 kanjers van
Zeevogels door naar de kwartfinale, de halve-, en uiteindelijk ook de finale.
Na 10 minuten spelen bleef de stand in deze finale 0-0 en werd de zinderende wedstrijd beslist met penalty’s. Zeevogels won uiteindelijk het toernooi.
Vincent en Jacco kunnen weer trots zijn op hun mannen.

VAN DE GIESEN

Henny Stoop

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee
Telefoon 072-5064590
06-53696278
www.schildervandegiesen.nl

E.J. Potgieterweg 27 Heiloo • Telefoon: 072 532 0345

www.capella-uitvaartverzorging .nl
U IT VA A RT VE RZO RG I N G

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

Spetterend Nieuwjaarsconcert
€

9,

-

Pieter Dekker

Voorstraat 96a • 1931 AN Egmond aan Zee • 072-506 1363

Boven van links naar rechts; Vincent Noteboom (coach), Ruben Abbink, Sven Walta, Jacco Walta (trainer). Onder: Tim
Noteboom, Tim Schotvanger en Max Dekker.

is...

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,-

• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze
• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking

Dag en nacht bereikbaar via

072 - 589 54 53

Voor meer info:

WWW.UITVAARTDEKKER.NL

Hartelijk welkom in de

GEZINSDIENST

met touwtje er aan.

Filmmiddagen in de Schulp

Vraag gratis uw laatste-wensenmap aan

• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

Verloren sleutel,

Om 2017 op een mooie manier in te luiden organiseert Lamoraal van Egmont
dit jaar weer een spetterend Nieuwjaarsconcert in samenwerking met
Theatergroep Horizon. Tijdens deze sfeervolle avond zal het orkest een mooi
repertoire ten gehore brengen. Er zullen klanken van over de hele wereld te
horen zijn in een stuk gebaseerd op de reis rond de wereld in 80 dagen door
Jules Verne. Tevens presenteert Lamoraal traditiegetrouw een solist vanuit het
orkest, deze keer gaat de eer naar Jaap Belleman op bugel. Lamoraal staat dit
jaar niet alleen op de bühne, zij wordt ondersteund door Theatergroep Horizon. Zij laten op deze avond een aantal stukken horen uit de musical Chess
welke zij in het voorjaar zullen gaan uitvoeren. De entree voor het Nieuwjaarsconcert kost 6, 50 per persoon en kaarten zijn nu te verkrijgen via www.
lamoraalvanegmont.nl. Kom dit beluisteren en bekijken op zaterdag 7 januari.
Aanvang 20.00 uur. Dorpshuis Hanswijk, Egmond aan den Hoef.

Een goed verzorgde uitvaart
hoeft niet duur te zijn

“Driekoningen?”

Op het terrein van
de Prins Hendrik
of Ruygekroft
in Egm.Binnen ?

Vrijdag 6 januari
aanvang 19.00 uur
In de Oud-Katholieke kerk, Voorstraat 112, Egmond aan Zee

Tel. 06 50900014

m.m.v. het ritmisch koor ”The Seasingers”

PUUR

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

PEDICURE SALON
Margreth Kool

(gediplomeerd pedicure)
Herenweg 168, Egmond a/d Hoef

06-53192755

www.puur-pedicure.nl

Soul-Connection

Filmliefhebbers, opgelet. Met ingang van het nieuwe jaar draait er iedere
tweede zondag van de maand een film in Dorpshuis De Schulp, Visweg 45 in
Soul-Connection
Egmond-Binnen. Het gaat om films, die juist in een niet te grote zaal goed tot
Soul-Connection
zijn recht komen. Films met inhoud dus, maar wel prettig om naar te kijken.
Wij starten op 8 januari met een komedie/drama. Deze film gaat over een
hilarisch stel gepensioneerde operazangers die in één huis wonen. Elk jaar
geven ze een concert, alleen deze keer gooit Jean Horton, een ex-grand dame
de hele organisatie in het honderd. Halverwege de film is er een pauze en na
Met de Luisterkind Methode help ik jou en je
Met
help ik jou en je
kind de
metLuisterkind
vragen en Methode
problemen.
afloop is er gelegenheid om na te praten. De voorstelling begint om 14.30
kind met vragen en problemen.
uur, de zaal is open vanaf 14 uur. De kosten zijn € 4, 00 per persoon. Kom
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
allemaal naar de start van de filmclub op zondag 8 januari 2017 en geniet
Geen
bezoek
aan Methode
een praktijk alleshelp
gaat via ik
Met de Luisterkind
de mail
info@soul-connection.nl
de mail info@soul-connection.nl
–al dan niet onder genot van een drankje- van film en gezelligheid. Zet de
met vragen
en problemen.
Christine Dekker
volgende datums ook in uw agenda. Volgende voorstellingen: Zie de kind
Egmond
Christine Dekker
www.soul-connection.nl
Almanak
www.soul-connection.nl

Kinderopvang de poppenKast
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Dagopvang
l Buitenschoolse opvang
l Tieneropvang met huiswerk begeleiding
l Opvang per uur
l Flexibel en incidentele opvang mogelijk
jou lenRuime
je openingstijden
l Geen wachtlijsten
l

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
de mail info@soul-connection.nl

P
De Poppenkast

KINDEROPVANG

Tel. 072 - 507 0200
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Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - 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

Hét dieet van Nederland
			

Herenweg 173
1969 LB Egmond aan den Hoef
06-22452571
www.somethingelsehealth.nl

T: 06 184 525 31

Direct van het fornuis naar uw huis!
lekker@thuisaantafel.nu

AUTORIJSCHOOL

KARE LS
Voor de
zomer nog?
ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

Bel me Teen!
WOEKERPOLIS?
Check
w uw
w polissen!
w . s c

medisch pedicure

n
n l afspraak
h wo wnw e. sr c l heo vn ee r nl eBel
. vnevoor
l . een
06-1057 8724

w w w . s c h o n e r l e v e n . n l

"Dat
wil iedereen!"
iedereen"
"Dat wil
w w wschonerleven.com
. s c h o n e r l e v e n . n l

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

Uitnodiging

4 JANUARI 2017 - NUMMER 615

Slopende loze beloftes
Rita Koppendraaijer en Sjef Kenniphaas zijn vandaag weer een Facebookactie
gestart tegen de oude bowling. Al 23 jaar staat deze oude bowling leeg in
Egmond aan Zee en is een doorn in het oog van iedere bewoner. Rita en Sjef
zijn al ruim 2 jaar aan het actie voeren en krijgen van Dreefbeheer, de huidige
eigenaar van de bowling, al 2 jaar loze beloften dat de bowling gesloopt gaat
worden. Om Dreefbeheer onder druk te zetten is een email-actie gestart.
JOOOI

JOOOI

Wat leuk toch als zo op de valreep de kerstgedachte toch nog doordringt.
In het weekend van oud op nieuw werd duidelijk dat Stichting Hafre (Hoeve
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neerzetten voor de mensen die uit die recreatiewoningen moeten worden
gezet? Is er toch nog iets van de kerstgedachte over de jaarwisseling heen
gewaaid….K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

wekelijkse column van KD de Bocht

EGMOND ALMANAK
Voor gehele almanak zie www.belleman.nl onder knop
“De Egmondse Almanak”
JANUARI
Za 7 Egmond Pier Egmond
Za 7 Nieuwjaarsconcert Lamoraal van Egmont in Hanswijk
Zo 8 Halve Marathon
Zo 8 Blarenbal in Hotel Zuiderduin 15.30
Zo 8 Filmmiddag in de Schulp 14.30
Za 14 Opening Huys van Egmont (HIC)
Zo 15 Stiltewandeling v.a. Nachtegalenpad
Do 19 Langwandelen vanaf PostaanZee 13.15
Za 21, Zo 22 Egmond Wandel Marathon
Vr 27 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00
EXPOSITITES
Fred Valkering in de Hanswijk t/m februari

Wij nodigen, mede namens de club van 100, al onze leden,
sponsors, medewerkers, donateurs & supporters uit om de

Nieuwjaarsreceptie

in de kantine op Sportpark Hogedijk bij te wonen op
zaterdag 7 januari van 13.30 tot 15.00 uur
Vervolgens om 15.00 uur diverse

Nieuwjaarswedstrijden
Na deze wedstrijden van 16.00 tot 20.00 uur

Nieuwjaarsfeest
met Paul Vlaar

Wij wensen u een voortreffelijk jaar toe!

Smidstraat 3, 1931 EX Egmond
aan Zee • tel: 072 8888805

TAPAS IN
EGMOND
Open: Woe t/m zondag vanaf 17.30 uur
Menukaart - kijk op
www.casapaloma.nl

FEBRUARI
Zo 12 Filmmiddag in de Schulp 14.30
Zo 12 Groet uit Schoorl Run (ook voor BES kampioenschap)
Za 18 Shopping Night in de Sporthal 16.00
Zo 19 Stiltewandeling v.a. Nachtegalenpad
Vr 24 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00
MAART
Zo 12 Filmmiddag in de Schulp 14.30
Zo 19 Stiltewandeling v.a. Nachtegalenpad
Wo 29, Do 30, Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15
Vr 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00
APRIL
Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15
Zo 9 Filmmiddag in de Schulp 14.30
Ma 17 Korenfestival in de Watertoren
Zo 23 Stiltewandeling v.a. Nachtegalenpad
Do 27 Koningsdag
Vr 28 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00

KPB
5 Chris Kemp Egmond a/d Hoef.

Kloknieuws
Olof Glorie blijft zijn wedstrijdjes lopen in de regio, mede ook als voorbereiding op de komende ‘halve van Egmond’. Zo was hij zondag 18 december
in Assendelft voor de ‘snertloop’ van a.v. Lycurgus, hier liep hij de 21km in
1.52’57”. Tweede kerstdag stond hij traditioneel ook aan de start van de
‘kerstcross’ in Opmeer, hier finishte hij op de 10km in 53’52”. Oudjaarsdag
liep hij tot slot in Castricum de 10.5km en passeerde in 59’05” de finish.
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Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

Colofon Dorpsgenoten

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef
072-5066171

M.Druiven
Stoffeerderij

E

ve

weg

Egmond aan Zee

uw huis
uw bedrijf
uw jacht

er

• Eg
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mo •

Stoffering voor
ieder interieur ...

n lek k

BLARENBAL

ed!

’ het go

‘zit
Bij ons

Lamoraalweg 74, 1934CB Egmond aan den Hoef

Na afloop van de halve marathon
van Egmond op zondag 8 januari
Aanvang: 16.00 uur Zaal open: 15.30 uur
Entree: € 5,- p.p.
Legitimatie verplicht!

Zeeweg 52 - Egmond aan Zee - 072 750 2000
info@zuiderduin.nl - www.zuiderduin.nl

• Hollandse NIEUWE HARING
altijd vers van het mes
deze week 4 st € 5,00
Warm gebakken

mooie grote

Verse mooie grote

LEKKERBEK ZEETONG
op
p/s € 3,50 op=
2 voor € 7,-

per kilo € 20,-

3e GRATIS

1 kilo € 12,50
p

Alleen tegen inlevering van deze bon

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl
Kilo 12.50

Kilo  10.00

Alleen tegen inlevering van deze bon

op=o

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

18% MAGERE KAAS
500 gram 3,95
Extra belegen NOORD-HOLLANDSE KAAS 500 gram 2,95
KONIJNENBOUTEN
2 kilo12,50

met de

Jambassadors

• Ouderwets gerookte HARINGFILET (Brado's)
p/st € 1,50 4 voor € 5,- deze week 5e GRATIS

✄

notaris:

Bij aankoop van 1e kilo kaas
Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

D B
uBBeL
oeT
oor

GRATIS Culinaire verrassing

✄

De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt op € 12,- per keer ex.
Een keer per maand is dit € 15,-. Los tarief voor één blok is € 18,-.
Voor de voorpagina rekenen wij een toeslag van 50%. Wijzigingen
in vaste advertenties € 3,-. Prijzen zijn ex. BTW. Het aanleveren
van uw advertentie kan via e-mail en fax. Uiteraard kunt u het ook
brengen. Copy t.b.v. redactie kunt u alleen per e-mail aanleveren.
Deadline is maandagmorgen 11.00 uur.

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331
www.dubbelblank.nl

WE HEBBEN NOG

Omgang
Alimentatie
Echtscheiding

RUIMTE

* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten
al v.a.

Advocaat en bemiddelaar
085-0020809
advocaat@pieterdorhout.nl
www.pieterdorhout.nl
Mosselaan 67
Egmond aan den Hoef

€ 5 50
wasserij per m,
dubbelblank
3

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

SERIEUZE
BEZORGER

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

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

voor een wijk in
EGMOND-BINNEN
072-5061201 of
info@belleman.nl

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

06 20 100 550

