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

Bloedonderzoek naar aanleiding
van plaatsen UMTS-mast
Arts Nico van Amstel uit Egmond aan den Hoef maakt zich ernstig zorgen over eventuele schadelijke
gevolgen voor de gezondheid naar aanleiding van de onlangs geplaatste UMTS-mast op bedrijventerrein de Weidjes. Van Amstel: ‘Die UMTS-mast staat er nu en zal binnenkort in werking worden gesteld.
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat deze continue (pulserende) straling (dag en nacht) schadelijke
gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Wanneer mensen – zeker de direct omwonenden binnen
enkele honderden meters - zich daar, net als ik, zorgen over maken en om duidelijk te krijgen of die
gevolgen ook op hun van toepassing zijn, adviseer ik ze om nu hun bloed te laten controleren en dat
na bijvoorbeeld een half jaar nog eens te doen. Of eerder uiteraard, indien hiertoe aanleiding is. Indien
bloedwaardes in de tussenliggende tijd in negatieve zin veranderd zijn, kan dat aanleiding zijn tot het
nemen van maatregelen om ziekte te voorkomen.’
Het is belangrijk om zo’n nulmeting te hebben om zo later te
kunnen vergelijken en veranderingen te kunnen constateren.
Van Amstel wil daarvoor als tussenpersoon fungeren en het
mensen zo makkelijk mogelijk maken dat bloedonderzoek te
laten doen. Het onderzoek kost € 19,55 per afname (tarief
Starlet) hetgeen aan Van Amstel kan worden betaald. Voor dit
onderzoek moeten belangstellenden op zijn website www.
amstelhoef.nl het vragenformulier invullen (voor ieder gezinslid
apart), waarna de aangemelde mensen bericht krijgen wanneer
het ingevulde afnameformulier bij het prikpunt ligt. Van Amstel:
‘Op de site (bij “nieuws en links”) is tevens een verwijzing naar
meer dan 20.000 onderzoeken naar deze straling, en FAQ’s (Frequently Asked Questions) over het onderzoek. Ondertussen is er
overleg met de gemeente over eventuele vergoeding van deze
kosten – indien dat gehonoreerd wordt, zal ik het bedrag z.s.m.
terugstorten uiteraard. Voor de bloedafname zelf kunnen de
geïnteresseerden terecht op maandag en donderdag van 08:30
uur tot 09:30 uur bij Mondzorg Lamoraal. De uitslag krijgt men
dan van mij op het opgegeven mailadres. Uiteraard wordt alles
uiterst vertrouwelijk behandeld, want ik ben als arts aan mijn
medisch beroepsgeheim gebonden.’
Mogelijke gezondheidsrisico’s UMTS-mast
Meer informatie: Nico van Amstel, www.amstelhoef.nl.
zichtbaar krijgen door bloedonderzoek

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
22 wo 0:55 7:50 13:16 20:40
23 do 1:56 9:45 14:05 22:10
24 vr 2:34 10:45 14:49 23:05
25 za 3:15 11:30 15:29
26 zo 0:10 3:56 12:04 16:06 NM
27 ma 1:45 4:27 12:35 16:37
28 di 2:36 5:06 13:15 17:16
1 wo 3:22 5:40 13:34 17:56

Kijk verder in de krant
Egmond aan zee
Voorstraat 114
Tel 072 506 11 74

Voor een passende uitvaart met
een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’
Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238

En verder in Dorpsgenoten
-

WATERSTANDEN

Opheffingsuitverkoop!

Bloemen voor Dick Bruna
Zonvaart gaat verhuizen
DE-punten sparen voor Voedselbank
Zeevogels Dinnerclub zoekt koks
Derper Jeronimus bij Huys Egmont
Egmondia wint, Zeevogels speelt gelijk
Column K.D. de Bocht

www.uitvaartverzorgingduin.nl

HELP DE VOEDSELBANK ALKMAAR

U kunt uw Douwe Egberts punten
inleveren in Egmond aan Zee bij Jumbo
Voorstraat en in de Prins Hendrik Stichting
Bij voorbaat dank

BOOM

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

Tijdverdrijfslaan
Herenweg
162 1
Egmonda/d
a/dHoef
Hoef
Egmond
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

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

HOUTENBOS

06 20 100 550

Woning VERKOPEN?
Bel dé Kruijff onder de makelaars

ALUMINIUM
&
RVS LASSEN

072-5070818

Pieterschotsmanstraat 7
1931 AS Egmond aan Zee
Tel. 072-506 1241 - Mob. 06-1965 1152
www.houtenboslassen.nl

DORPSGENOTEN

info@kruijffmakelaardij.nl
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Bloemen voor Dick Bruna

22 februari 2014

22 februari 2017

Lieve Jannie
Alweer 3 jaar uit ons midden
We missen je en houden van je
Piet en familie
U IT VA A RT VE RZO RG I N G

Pieter Dekker

EGMOND

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,Vraag gratis uw
laatste-wensenmap aan

• Iedere uitvaart op maat
• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

Dag en nacht bereikbaar via

• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze

Foto Sjef Kenniphaas: Bloemen voor Dick Bruna

072 - 589 54 53

of via: pieter@uitvaartdekker.nl

• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking

Ook in Egmond aan Zee is het overlijden van tekenaar Dick Bruna niet onopgemerkt gebleven. Bij het Nijntje-bootje bij
de hoofdstrandafgang werden door diverse meelevende fans bloemen gelegd als eerbetoon. Bruna overleed afgelopen
donderdag 16 februari op 89-jarige leeftijd. Dick Bruna werd op 23 augustus 1927 in Utrecht geboren. Tijdens een van
zijn vakanties in Egmond aan Zee kwam hij op het idee van Nijntje, juist omdat hij in Egmond zo vaak konijnen zag en
er iets mee wilde doen voor zijn pasgeboren zoontje. Hij vertelde zijn kind elke dag verhaaltjes over een wit konijntje
wat hij daar steeds in de tuin van zijn vakantiehuisje zag: Nijntje was geboren. De grafisch vormgever en tekenaar
werd wereldberoemd met zijn simpel, maar doeltreffend vormgegeven konijntje. Over de hele wereld zijn de Nijntjeboeken vertaald en talloze generaties zijn er mee opgegroeid. In Egmond aan Zee, waar dus de basis voor de figuur
Nijntje werd gelegd, staat sinds 2008 het Nijntje-bootje op het Nijntje-aan-Zee pleintje.

• Transparant

Onze uitvaartbegeleiders (v.l.n.r.): Lissette Wit, Marion Velzeboer, Evelien de Jager en Pieter Dekker

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

Patricia, Therese en Brigit gaan verhuizen

40 soorten Tapas

Egmonds vertrouwde reisadviseurs Patricia Wijker, Thérèse Bielfeldt en Brigit van der Molen, jarenlang de vaste gezichten van het reisbureau aan de Voorstraat in Egmond aan Zee, gaan verhuizen. Vanaf 27 februari a.s. zijn zij onder
andere te vinden in de Zonvaart Reizen-vestiging in Heiloo. Als gevolg van de verhuizing zal het reisbureau aan de
Voorstraat in Egmond aan Zee op 25 februari a.s. de deuren sluiten. Natuurlijk blijft er een mogelijkheid om vakanties
in Egmond op een persoonlijke manier te blijven regelen; door te kiezen voor een Mobiele Reisadviseur. De bij Zonvaart
Reizen aangesloten Mobiele Reisadviseurs, Nicolette Vrasdonk, Saskia Smit en Sandra Blok zijn beschikbaar in de regio
van Alkmaar tot Castricum. Zij gaan graag bij klanten langs om de mooiste (vakantie)reizen van A tot Z te verzorgen
en bieden daarbij de kwaliteit en service die bij het Beste Reisbedrijf van Nederland hoort. Voor vragen, boekingen
en informatie zijn Patricia, Thérèse en Brigit natuurlijk ook nog altijd bereikbaar op hun nieuwe werkplek in Winkelhof ’t Loo 19 in Heiloo. Zij blijven bereikbaar op het reeds bekende telefoonnummer 0880 660 868 en e-mailadres
egmond@zonvaart.nl.

Tapas verrassingsmenu

€ 19,50 p.p
Feestje in Spaanse sfeer?
Vraag naar de mogelijkheden.
Geopend van wo t/m zon vanaf 17.30 uur
Ingang achter D'Oude Clipper • Smidstraat 3, 1931 EX Egmond aan Zee
tel: 072 8888805

TC Egmond aan Zee bestaat 60 jaar!
TC Egmond aan Zee tennist al 60 jaar op de mooiste locatie in Egmond aan Zee, het duinpannetje aan de Prinses
Beatrixstraat. Dit jaar bestaat de club 60 jaar. De opening van het nieuwe seizoen en tevens de start van het feestprogramma is op zaterdag 1 april. Dankzij de verlichting kan er tegenwoordig langer getennist worden en daar wordt
goed gebruik van gemaakt. Zo langzaamaan groeit de club naar een vereniging waar het hele jaar door getennist kan
worden. Er zijn daardoor ook meer competities van de KNLTB, zoals de najaarscompetitie en de zomeravondcompetitie,
waar we aan mee kunnen doen. Het hele jaar door zijn er open toernooien (Huis ter Duin en Badgasten!), clubtoernooien, (sponsor)evenementen en onderlinge competities (zoals de Hans Buter Competitie). De nieuwe Jeugdcommissie heeft grootse plannen voor het grote aantal jeugdleden dat de club heeft. Ook voor diezelfde jeugd organiseert de
club activiteiten in het teken van het 60-jarig bestaan. Er komt een uitgebreide sponsordag, alle toernooien staan in
het teken van het jubileum en we organiseren racketavonden en andere gezellige evenementen. Dat TC Egmond aan
Zee 60 jaar bestaat, zal in het hele dorp niet onopgemerkt blijven.

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

acne, psoriasis, rosasea en eczeem.
diabetische en reumatische voet
Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30 uur

Duinweg 4 - Telefoon 072-5065077
mail2zensitive@gmail.com

Douwe Egberts waardepunten voor voedselbank
Alkmaar
De Voedselbank Alkmaar biedt noodhulp in de vorm van het
wekelijks uitdelen van gratis voedselpakketten aan gezinnen in
grote financiële problemen in Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo,
Limmen, Bergen, De Egmonden en Akersloot. Koffie is daarbij een
gewild, maar ook duur onderdeel. Als onderdeel van de landelijke
actie in samenwerking met Douwe Egberts zamelt de Lions Club
Alkmaar Phoenix in februari wederom DE-waardepunten in die
nog te vinden zijn in keukenlades, trommeltjes en waar al niet
meer. In maart 2017 worden de punten ingewisseld bij Douwe Egberts voor pakken koffie, bestemd voor de Voedselbank Alkmaar.
Wij nodigen u uit uw gespaarde DE-punten voor dit goede doel
ter beschikking te stellen. De klanten van de Voedselbank zullen
u dankbaar zijn. De Lions Club heeft op de volgende punten in
de gemeente Bergen een doos geplaatst waar u tot 1 maart uw
punten kunt deponeren. Bij Keurslager Kees Burger in Egmond a/d
Hoef; bij Jumbo en de Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee;
bij de Abdijwinkel in Egmond-Binnen, bij Albert Heijn in Bergen en
bij Jumbo in Schoorl. Geef DE punten een tweede leven, door ze
aan de voedselbank te geven!
DE punten voor de Voedselbank

DORPSGENOTEN
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AUTORIJSCHOOL Zeevogels Dinner Club zoekt koks

Basisschool de Driemaster leert
pizza bakken
Onder toeziend oog van meester Erwin de Groot en zijn moeder Ineke, werd
bij restaurant Natuurlijk in Egmond aan Zee onderricht gegeven in het maken
van pizza’s. Leerlingen van groep 3 t/m 8 mochten in de keuken van Niels
Gouda zelf hun pizza’s maken met ingrediënten die zij zelf lekker vonden. Er
werd druk gesneden
en gehakt in de
keuken en vele
vormen werden
er aan het deeg
gegeven zoals een
hart, een vierkant
of de traditionele
ronde. Na een klein
uurtje kon men de
pizza afmaken en in
de oven plaatsen om
daarna de pizza mee
naar huis te nemen.
Een leuk initiatief
van de school om de
kinderen ook culinair
het een en ander bij
te brengen.

KARE LS

Wie
volgt?

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19
E info@TR-assurantien.nl

Het gaat goed met de Zeevogels Dinner Club. Toch zoeken wij nog
een aantal koks; liefhebbers die er een genoegen in scheppen om
mensen een lekkere maaltijd voor te schotelen. Het evenement
vindt op zaterdag 11 maart voor de 8e keer plaats.
Alle deelnemers verzamelen die dag om 18.00 uur in het Dorpshuis waar ze
na betaling van €25.00 p.p. van de organisatie het adres ontvangen waar ze
van het voorgerecht kunnen gaan genieten. Als koppel ga je uiteindelijk via
drie verschillende locaties genieten van een bijzonder smakelijk driegangendiner. Je zit dus steeds met je ‘eetmaatje’ bij andere mensen bij een andere
kok te eten. Zo leer je op één avond veel mensen kennen in een heel andere
omgeving dan je gewend zou zijn. Nadat de drie gangen zijn verorberd
begeeft iedereen, inclusief de koks, zich naar het Dorpshuis voor de ‘after
party’. We nodigen iedereen die interesse heeft uit, om op deze leuke manier
eens met dorpsgenoten kennis te maken tijdens een heerlijk maal. Of je nu
wel of niet iets met Zeevogels van doen hebt, dat maakt ons niet uit. Kortom,
we hopen dat er nog wat vrijwilligers zijn die zouden willen koken. Aanmelden kan bij dianaros@quicknet.nl. Daarna is er vanzelf nog contact over het
verdere verloop.

Foto item

SCHILDERSBEDRIJF

Pizza bakken vereist concentratie

Repair café in Dorpshuis de Schulp

VAN DE GIESEN

Samen kapotte spullen repareren, deskundig advies krijgen, mensen ontmoeten en inspiratie opdoen. Op 24 februari kunt u van 9.30 uur tot 12 uur
weer bij ons terecht met kleding, fietsen, elektrische apparaten, speelgoed,
computers en vele andere spullen die het waard zijn om te repareren. En
daardoor niet bij het afval terecht komen! Uw spullen worden samen met u
gratis gerepareerd. En er staat een koffie voor u klaar.

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

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket
in de Egmonden!
Voor al uw bloem-,
rouw- en trouwstukken
Lid van de Euroflorist
Bloembinderij De Duinroos
Voorstraat 118 - Egmond aan Zee
duinroos@quicknet.nl - 072-8883070

MU ZI e k W e r
notaris:

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

t
k p La a S

De muziekschool voor alle leeftijden,
beginners, gevorderden, klassieke-,
jazz- en popmuziek

Gitaar•Piano•Zang
slagwerk•Keyboard
Blokﬂuit•Viool
06-49704045

http://muziekwerkplaatsegmond.nl

Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio

FILMAVOND

Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

De hele week door Essentrics
en Pilates. No nonsense sfeer,
vriendelijke prijzen, kleine
groepen, voor iedereen
toegangelijk, alle leeftijden met aandacht
voor klachten en blessures!
NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ!!!!!!
www.wilma-pilates.nl
tel:0725066145 of 06-21287899

Soul-Connection

Hardlopers die zich niet door de sneeuw thuis laten houden.

Rommelmarkt in Sportpaleis
Zondag 26 februari van 10.00 – 16.00 uur bent u weer van harte welkom in
het grootste rommelparadijs van de Kop van Noord Holland. Het overdekte
wielerstadion in Alkmaar, Terborchlaan 200, 1816 LE staat dan weer afgeladen vol met 2e hands goederen. Deze gigantische markt is een waar paradijs
voor liefhebbers van rommelmarkten. Maar ook voor verzamelaars en koopjesjagers is dit een zeer aantrekkelijke markt. Voor meer info: 0620114461 of
via pdrent@quicknet.nl of via www.st-re.nl.

Toch weer Verdonk junior
Henk Verdonk junior uit Egmond aan de Hoef is er ondanks dat de tegenstand groter wordt, toch weer in geslaagd de hoogste trede van het podium
te bezetten. Tot dit moment is er niemand die soevereiniteit van de mountainbiker kan beletten. Het was zoals gewoonlijk de latere winnaar Verdonk
junior die het voortouw nam, met direct Patrick IJpelaan uit Alkmaar in het
wiel. Wim Verdonk, Egmond aan de Hoef, volgde. Wim Verdonk moest al snel
passen. Ook Patrick IJpelaan kon het daarna niet bolwerken. Toch gaat het
volgens insiders langs de kant niet lang meer duren, voordat IJpelaan ook
voor de eerste plek gaat strijden. Uitslag 1 Henk Verdonk junior Egmond a/d
Hoef 2 Wim Verdonk Egmond a/d Hoef 3 Patrick IJpelaan Alkmaar 4 Henk
Louwe Alkmaar 5 Ferry Karssens Alkmaar

Soul-Connection
Soul-Connection

JOOOI

The Monkees

wekelijkse column van KD de Bocht

Met de Luisterkind Methode help ik jou en je
Met
help ik jou en je
kind de
metLuisterkind
vragen en Methode
problemen.
kind met vragen en problemen.

Wandelen is het nieuwe hardlopen. Echt waar. Je kunt het overal lezen: er zijn
wandel bootcamps, cursussen Nordic Walking, Sportief Wandelen en ga zo
Met de Luisterkind Methode help ik jou
eneven
je door. Nu had ik altijd al een hekel aan hardlopen, dus ik ben blij
maar
dat de rest van de wereld er nu ook achter komt dat hardlopen helemaal niet
kind met vragen
en problemen.
Film over o.a
Christine Dekker
Christine Dekker
zo goed is. Wandelen is relaxter, socialer (want je hebt meer contact met de
www.soul-connection.nl
www.soul-connection.nl
Sammepoldertocht, Middeleeuwse
anderen en dat heb je niet als je moet rennen) en het geeft veel minder blesGeen bezoek aan een praktijk alles gaat
viaNu is dat relaxte soms ook ver te zoeken. Als ik ze voorbij zie stampen
Markt in de Abdijlaan, Kerstmarkt
sures.
Kerkplein, Familiedag St. Adelbert en
tijdens bijvoorbeeld zo’n wandel-plus-vierdaagse vraag ik me wel eens af of
dedorp.
mail info@soul-connection.nl
veel meer mooie plaatjes van ons
Ervaar de waarde
die mensen het wel echt leuk vinden. Het lijkt er bij tijd en wijlen meer op
van uw tuin!
dat ze zo snel mogelijk terug willen zijn. In ieder geval bij een deel van de
Muziek aansluitend van The Monkees
Christine Dekker
deelnemers. Dan kun je beter helemaal niet weggaan. Dan ben je verreweg
Kosten 5 euro (ﬁlm en muziek)
het snelst terug. Waarom moet je snel terug zijn? Staan de piepers op of zo?
www.soul-connection.nl
Gelukkig geldt dat niet voor alle wandelaars. Er zijn er genoeg die wel genieKaarten te verkrijgen bij :
ten van de rust, de ontspanning en de omgeving. En daar kan de omgeving
Bakkerij de Haan
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
dan ook weer van genieten, want van die stresskippen word je in de regel
Apeldoorn Electra
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
niet vrolijker. Zeker hier in de Egmonden leent de omgeving zich perfect voor
BOOMVERZORGING
Regisseur : Cor de Bont
ontspanning door wandelen. Dus lopen allemaal. Je kan direct vanuit huis
Montage : Hans van Denzen
beginnen. Scheelt ook weer gezeur met parkeren…
T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
Geen
bezoek
aan een praktijk alles gaat via
de mail
info@soul-connection.nl
de mail info@soul-connection.nl

DE SCHULP
Egmond-Binnen
Datum

: 25 Maart 2017

Aanvang

: 20,15 uur

Zaal Open

: 19,45 uur

VOL = VOL

DORPSGENOTEN
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Groep 8 Driemaster geslaagd voor EHBO-diploma

Kinderopvang de poppenKast

Onlangs, 7 februari, is groep 8 van obs Driemaster geslaagd voor het EHBO-diploma! Een mooie prestatie van de kinderen, er waren hele goede cijfers gehaald voor het theoriegedeelte en ook het praktijkexamen voor echte examinatoren ging top! De kinderen willen graag juf Inge en Marlies ontzettend bedanken voor de lessen die zij hebben gegeven
want híérdoor zijn ze zo goed geslaagd!!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

P

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
Opvang per uur
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten

l
l
l
l
l
l
l

De Poppenkast

KINDEROPVANG

Tel. 072 - 507 0200

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Hét dieet van Nederland
Herenweg 173
1969 LB Egmond aan den Hoef
06-22452571
www.somethingelsehealth.nl

De geslaagden van obs De Driemaster, Egmond aan Zee

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’

SCHILDERSBEDRIJF

Uitslag woensdag 15 februari 2017; 1e Dms. Rodenburg – Baltus 70,00% 2e Dms te Bück – Eeltink 61,81% 3e
Mevr. Blankendaal – Hr. Broersen 50,00% 4e Hrn te Bück – Visser 49,31% 5e Mevr. Druiven – Hr. Mossel 47,50%
6e Dms Mossel – Zentveld 45,00% 7e 8e Dms Betel – Waelput en Hrn Bok – Hallewas 44,17% 9e Fam. Sluiter
38,19 %.

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

Stiltewandeling

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Aanstaande zondag 26 feb. vertrekken we om 7.15 uur vanaf het Nachtegalenpad voor een stiltewandeling. Laat het
me even weten als je er bij bent op retthygroot@outlook.com. Hierbij de data van de volgende stiltewandelingen in
2017. Zet ze alvast in je agenda als je erbij wilt zijn: 12 maart (ipv van de 19e); 23 april; 21 mei. Locatie: Nachtengalenpad bij het PWN informatie bord Egmond aan den Hoef.

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

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

ap.beukers@quicknet.nl

OPHEFFINGSVERKOOP!

* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

KOLBERTS

JACKS

V-HALS PULLOVERS

ook grote maten en
lengtematen

korte en lange modellen in de
modekleuren

vele modekleuren

59,- 89,- 119,KATOENEN
ZOMERPANTALONS
van Traffic

nu

69,- 89,- 129,-

zeer aantrekkelijke prijzen!

2 voor

49,90

Egmond aan zee
Voorstraat 114
Tel 072 506 11 74
DORPSGENOTEN

69,90

POLO’S - VESTEN SWEATSHIRTS

lange en korte mouw
diverse merken

98,-

2 voor

39,95

MODIEUZE SHIRTS

2 voor

59,90

nu
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1750 euro voor Hersenstichting
De onlangs gehouden collecte in de Egmonden voor de Hersenstichting heeft dankzij het enthousiasme van de vele
vrijwilligers/collectanten € 1.750 opgeleverd. De hersenstichting bedankt een ieder hartelijke voor de bijdrage. Heeft u
de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op gironummer 860 in Den Haag.

GAS - -CV
- WATER
- SANITAIR
- RIOOL
- ZINKDAKWERKEN
GAS
CV
- WATER
- RIOOL
- ZINKen en
DAKWERKEN

Telefoon 5065495 - Mobiel 06-50671232
info@ijssennaggerloodgieters.nl
Prinses Margrietlaan 22 - 1934 EL Egmond aan den Hoef

Stoffeerderij

Drogisterij
Parfumerie

Stoffering voor
ieder interieur ...
uw huis
uw bedrijf
uw jacht

oed!

g
‘zit’ het
Bij ons

€

Lamoraalweg 74, 1934CB Egmond aan den Hoef

9,-

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

Palsma

M.Druiven

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Afvalbrengstations langer open op zaterdag
Met ingang van 1 maart 2017 hebben de inwoners van Bergen nog meer mogelijkheden om hun grof
huishoudelijk afval te scheiden en naar het afvalbrengstation (ABS) te brengen. De openingstijden
van de ABS’en in Egmond, Bergen en Schoorl worden namelijk verruimd. Vanaf 1 maart zijn de ABS’en
in Egmond en Schoorl op zaterdag geopend van 08.00 - 12.00 uur en het ABS in Bergen van 12.30 –
16.30 uur.
Egmond was van 11.00 - 13.00 uur geopend, Schoorl van 8.00 - 10.00 uur en Bergen van 14.30 - 16.30 uur. De tijden
in Bergen, Egmond aan Zee en Schoorl blijven van maandag tot en met vrijdag ongewijzigd.

Afsluiting Vennewatersweg Egmond-Binnen
De riolering in de Huisweid en Samenweid (Egmond-Binnen) moet worden vervangen. Voor deze werkzaamheden
wordt het kruispunt Vennewatersweg / Huisweid in Egmond-Binnen tijdelijk afgesloten. De afsluiting is van maandag
27 februari 7.00 uur tot vrijdagmiddag 3 maart 16.00 uur. Doorgaand verkeer van en naar Heiloo wordt omgeleid via
de Herenweg (N512) en de Zeeweg. De wijk ‘Plan Mooy’ is bereikbaar via de Limmerweg en de Kruiskroft.

PostaanZee organiseert Tulpenwandeling
Voor belangstellenden organiseert PostaanZee op donderdag 9 maart een tulpenwandeling. De wandeling met Ronald
en Mary gaat gepaard met een rondleiding door de kas van Ellen Liefting. Na een kopje koffie/thee bij PostaanZee
wandelen de deelnemers via een mooie route door het duin naar Egmond-Binnen. Na een uitgebreide rondleiding
door Ellen Liefting lopen we weer samen terug en zijn naar verwachting rond 15.00 weer bij PostaanZee. De totale afstand is ongeveer 10 km. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen. Heb je altijd al willen weten hoe een bosje
tulpen ‘gemaakt’ wordt? Of zou u willen weten wat het allemaal inhoudt : tulpenbroeien, waterbroeien, bosmachine,
bollenkwekerij en waarom die mooie bloeiende tulpen buiten nou worden gekopt? Bij een kopje koffie/ thee krijg je
eerst aan de hand van een presentatie uitleg over de tulpen kwekerij/ broeierij. Vervolgens bezoeken we de kassen
en schuren, waar in de zomer de bollen die van het land komen. Na de rondleiding weet je alles wat je hierover zou
willen weten. Meer informatie op www.postaanzee.nl. Verzamelen is vanaf 9.45 uur en vertrekken om 10.00 uur. Het
is verstandig om het volgende mee te nemen: lunchpakket, drinken en een duinkaart. Kaarten a € 7,50 (incl. € 5,50
entree en koffie/thee) zijn verkrijgbaar bij ontmoetingscentrum PostaanZee.

Derper Jeronimus centraal in Huys Egmont
Iedere woensdag en donderdag
3 gangen verrassings menu € 19,95

Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

Op vrijdagavond 24 februari vindt in Huys Egmont een lezing plaats van Sander Wassing. Hij komt vertellen over de
tijd van de wederdopers, hagenpreken, beeldenstorm en de rol die edelen als Lamoraal van Egmont hierin speelden.
Centraal in het verhaal staat Jeronimus, een kleermaker uit Egmond aan Zee en sympathisant van het wederdoperdom.
De middeleeuwse Derper
Jeronimus maakte het
einde van deze gewelddadige periode van nabij mee
en belandde uiteindelijk
op het schavot. Wie was
deze Jeronimus? Van welke
gebeurtenissen was de
man getuige en waarom
belandde hij op het
schavot? De lezing begint
om 20:00 uur en kaarten
á € 8,00 kunt u bestellen
op www.huysegmont.nl/
agenda . Bestel uw kaarten
tijdig, want vol = vol!
Lezing over Derper
Jeronimus

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 13 februari 2017; 1.Fam.Eeltink 62,50 2.Fam.vGulik 60,00 3.Fam.dGoede 57,50 4.D.dKlerck en T.Rosendaal
53,30 5.Fam.tBück 50,00 6.R.Druiven en A.Wijker 49,10 7.M.Imming en H.Boot 43,30 8.Fam.Zwart 38,30
9.L.Schmink en R.Wijker 33,30

Jeugdboardingtoernooi in de Watertoren
Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Dorpshuis

Hanswijk

Dorpshuis Hanswijk zoekt
per 1-4-2017 een

Schoonmaakhulp

voor minimaal 3 x 2 uur per week
Sollicitatie richten aan Hanswijk 1, 1934 CP
Egmond a.d. Hoef of aan dorpshuishanswijk@gmail.com
Voor info: tel. 0631797733"

DORPSGENOTEN

Zvv White Stones organiseert deze voorjaarsvakantie voor de 78e keer een groot boarding zaalvoetbaltoernooi voor de
jeugd van veldvoetbalverenigingen uit de regio. De zaalvoetbalvereniging, waarvan het eerste team uitkomt in landelijke eerste divisie, hecht veel waarde aan een goede relatie met de veldvoetbalverenigingen uit de regio. Mede-organisator Jacco Walta: ‘Naar onze mening worden jeugdspelers betere voetballers als ze ook in de zaal actief zijn. Gelukkig
denken veel veldvoetbal verenigingen daar ook zo over.’ Naast Adelbert en Zeevogels zullen o.a. HSV, AFC’34,Reiger
Boys, SVW’27 en Vios hun beste spelers afvaardigen. Het toernooi wordt mede mogelijk
gemaakt door de hoofdsponsor van WS: De
Waard bestratingen. Verdere sponsoren zijn
sportcafé de Watertoren, bouwbedrijf Tervoort, Fysiotherapie De Ronde, Monkey Town
Alkmaar en het Rabobank Jeugdsport Fonds.
In de Watertoren in Egmond aan Zee spelen
op donderdag 23 en vrijdag februari de O13
(D), O11 (E) en O9 (F) pupillen. Per leeftijdscategorie werken de teams eerst poulewedstrijden af waarna met verschillende finales een
uiteindelijke winnaar bepaald wordt. Op 23
februari openen van 11.00 tot 15.00 uur de
O11 gevolgd door de O13 (15.30 tot 20.00).
Vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur kunt u de O9
bewonderen.
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Ruime overwinning Egmondia
Egmondia heeft tegen het hooggeplaatste Dynamo uit Ursem een
ruime 3-0 overwinning behaald. Daar zag het de eerste helft zeker
niet naar uit. Het spel was van beide kanten te gehaast, te onzorgvuldig waardoor de passing slecht was en daardoor het wedstrijdbeeld een rommelig karakter had.
In de allereerste minuut van de wedstrijd was Dynamo al dicht bij een
doelpunt, maar de inzet ging naast. Egmondia kon daar slechts een vrije trap
van Carlo Smit tegenover stellen. Egmondia mocht vlak voor rust bovendien
niet klagen, toen de ver van de situatie afstaande scheidsrechter geen penalty
zag, toen één van de Dynamo-aanvallers ten val kwam in het zestienmetergebied. Egmondia startte de tweede helft enorm energiek en aanvallend. Een
inzet van Rick Blok werd ternauwernood door de keeper van Dynamo uit de
benedenhoek gewerkt. Een minuut later was het wel raak. Na een technisch
zeer goed genomen vrije trap van Carlo Smit, kopte Jordy van Amstel bij de
tweede paal binnen 1-0. Meteen daarna dreigde Dynamo gevaarlijk door
te breken, maar dat liep goed af. Sterker nog, uit de tegenaanval kwam de
bal bij Sean Mooij, die goed het overzicht te bewaren en de bal teruglegde,
waarna Tico Tervoort keurig binnenschoot: 2-0. Een prima ingeschoten bal van
Jos Hopman belandde even later nog keihard op de lat. In de 72ste minuut
viel de bevrijdende derde treffer. Uit een corner van Dennis Blaauboer kopte
Rick Blok de 3-0 binnen. Een verdiende overwinning en zeer welkom met
twee zware wedstrijden op het programma. Zondag thuis tegen Saenden en
de week daarop volgt koploper Vrone uit St Pancras. Man of the match werd
Patrick Jaspers die de spits van Dynamo volledig aan banden legde.

• Warm gebakken SLIPTONG

10 voor € 10,00

5 voor € 5,50

Geopend geopend donderdag
t/m zondag vanaf 11.00 uur

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

• Ouderwets gerookte RODE POON

deze week 500 gr € 3,50

Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 16,50

• Verse WIJTING

www.het-woud.nl • 072-5061471

PUUR

TOP-kwaliteit

kilo € 2,50

Verse

PEDICURE SALON
Margreth Kool

op=op

VIS ROERBAK
van kilo € 17,50

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

Alleen tegen inlevering van deze bon

06-53192755

3 kilo € 6,00

Verse SLIPTONG
van kilo € 17,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 11,-op=op

kilo € 12,50 3 kilo € 30,-

www.puur-pedicure.nl

Kilo 12.50

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

Zeevogels pakt punt
dankzij keeper Stoop
Zeevogels 1 heeft zondag een punt meegenomen uit de Wormer. WSV’30
was de gastheer en kon het thuisvoordeel niet helemaal uitbuiten. Het eerste
kwartier speelde Zeevogels geweldig, wat zich ook uitte in een drietal prachtige kansen (drie keer alleen op de keeper af). De eerste werd niet benut door
Jorrit Groot, de tweede was niet besteed aan de jonge Huib Sprenkeling (bal
te ver voor zich uit) en bij de derde kans omspeelde Jorrit Groot de keeper van
WSV. Hij werd alsnog aangetikt door diezelfde keeper en waar iedereen geel
of rood verwachtte voor de WSV-keeper, besliste de scheidsrechter voor een
vrije schop voor WSV. Daarna ging het langzaam bergafwaarts met het goede
spel van Zeevogels en kreeg WSV de overhand. Vlak voor rust kwam dan ook
uit een corner de 1-0 op het scorebord. Na rust bleef het allemaal matig bij
Zeevogels, maar wist de ploeg toch weer de rug te rechten. Uiteindelijk krulde
Jorrit Groot na een mooie dieptepass de bal vanaf links om de keeper heen:
1-1. Vervolgens werden Jesse Groot en de slecht spelende Dennis de Waard
gewisseld.
Ook WSV had kansen genoeg, maar keeper Jorrit Stoop keepte geweldig
en liet geen doelpunt meer toe. In de bloedstollende slotfase ging Huib
Sprenkeling opnieuw alleen op de keeper af, met hetzelfde resultaat als de
eerste keer. Zo werd de 1-1 stand tevens de einstand. Dat gaf toch wel de
verhouding weer van de vanmiddag gespeelde wedstrijd. Zeevogels houdt
door dit resultaat wel een punt voorsprong op WSV, maar heeft een wedstrijd
meer gespeeld. Volgende week geen programma, de week daarna ontvangt
Zeevogels op de Hogedijk Hercules Zaandam.

Egmondse Almanak
EXPOSITITES Fred Valkering in de Hanswijk t/m februari
FEBRUARI Woe 22 Handwerkcafé, Hanswijk, 14u
Vr 24 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00
Vrij 24 Derper Jeronimus, Huys Egmont, 20u
Vr 24 Repair Café De Schulp, 9.30u
Zo 26 Rommelmarkt, Sportpaleis 10u
Zo 26 Stiltewandeling, Nachtegalenpad 7.15 u
MAART Do 2 Repair Café, Prins Hendrik, 13u

SV Prins Hendrik
Punt voor punt stelt Dirk zijn positie veilig! Mieke vindt het hanteren van een
geweer nog steeds moeilijk, maar de aanhouder wint Mieke. Yvonne was
grieperig en liet verstek gaan. Een gemis, want vrouwen brengen echt kleur
in de vereniging! Willem is wegens fysiek ongemak even uit de roulatie!
Kom op Willem, zet ‘m op! De uitslagen van maandag 13 februari: E-klasse:
Dirk Roele 100; Arie Wijker 99; Cor Wijker 99. A-klasse: Jos v.d.Outenaar 98;
Roland Sloot 98; Nico Tuls 98. B-klasse: Jos Pannekeet 91; Jaap Schipper 90;
Leo Bakker 89. Pistool: Arie Wijker 47; Carlo Zwaan 47; Richard van Ham 45.

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Romig BELEGEN
Stolwijkse BOEREN
KONIJNENBOUTEN

2,95
500 gram 3,95
2 kilo 11,90
500 gram

Bij aankoop van 1e kilo kaas

GRATIS Culinaire Verrassing

Bakkerij ‘t Stoepje

vloeren

Houten- en
laminaatvloeren
Tel 0651 219635

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

elke donderdag op uw weekmarkt

Lekkere appeltaart
Kruidkoek
Weespermoppen
Bitterkoekjes
Gevulde koeken

€ 2,00
€ 2,00
20 voor € 2,50
20 voor € 2,50
5 voor € 2,50

JAAP DAVIDSON
GROENTE & FRUIT

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

✄

Foto (Cor Mooij): Rick Blok kopt de 3-0 binnen

 10.00

✄

Voor uw gehele administratie
Kilo
Administratiekantoor

WITLOF
1 kilo voor € 1,00
BLOEMKOOL
per stuk € 1,00
PERSSINAASAPPELEN 20 voor € 2,50
Actie geldig bij inleveren bon

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

Colofon Dorpsgenoten

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 of los tarief is dit € 18,25 (of 15,50 factuur
via mail). 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.

