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

Fotowedstrijd en feestweekend
voor ‘fashionista’s’ bij See You

WATERSTANDEN

BOOM

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
1 wo 3:22 5:40 13:34 17:56
2 do 4:02 6:20 14:26 18:39
3 vr 2:25 7:06 14:56 19:26
4 za 3:03 7:47 15:36 20:20
5 zo 3:44 8:46 16:15 21:26 EK
6 ma 4:46 9:56 17:05 22:41
7 di 5:56 11:16 19:10 23:56
8 wo 7:15 12:25 20:55

autoservice

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan heeft See You fashion een fotowedstrijd uitgeschreven. Een
ludiek idee van de drijvende krachten, Mary en dochter Melissa, om aan klantenbinding te doen. ‘Er is
namelijk direct korting te verdienen voor iedereen die een mooie foto inlevert die past bij wat wij willen uitstralen’, aldus Melissa. Inleveren kan tot 1 april. Komend weekeinde, 4-5 maart, is echt hét See
You feestweekend, met kortingen, een traktatie en een aardigheidje voor iedere bezoeker.

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers
Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744

Woning VERKOPEN?
Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

Foto (redactie): Melissa en Mary (achtergrond) willen plezier
en betrokkenheid uitstralen en doen dat al 10 jaar.
Melissa: ‘Wij willen ons onderscheiden, MEER zijn. En dat doen we door ons te richten op de moderne vrouw die geen
maatje 36 meer heeft. Die vrouwen willen echter net zo goed stijlvol, modern, vlot of leuk gekleed gaan en daarin
vooral ruime keuze hebben.’ Daarnaast hechten Melissa en Mary veel waarde aan een gezellige sfeer en plezier. Dat
straalt het vernieuwde interieur van de winkel ook uit. Mary: ‘Het is open, licht, uitnodigend, gastvrij en sinds kort
helemaal in de stijl van ‘Gejut’. Om die gastvrijheid te benadrukken heeft See You fashion voor iedere bezoeker die op
4 of 5 maart gewoon even binnenkomt een aardigheidje. Of je nu wat koopt of niet. Iedereen is welkom. Loop gewoon
eens binnen, kijk op je gemak rond en geniet van wat we hebben. Misschien zit er dan toch iets voor je bij. Of voor
iemand die je kent.’
Zo’n ludieke fotowedstrijd draagt bij aan de binding met de klanten, vindt Melissa’: ‘Iedereen die een leuke, inspirerende, ontroerende, humoristische of anderszins aansprekende foto (max. 15x25 cm) van een vrouw aanlevert in de
winkel, krijgt direct 10 procent jubileumkorting. De mooiste foto’s, zelfgemaakt of ergens gevonden, komen in een
fotogalerij in de winkel in de Voorstraat in Egmond aan Zee. En wie de allermooiste foto aanlevert, wint een cadeaubon van 50 euro. Het mag in principe van alles zijn, als jij maar denkt dat het bij ons past. Modefoto’s liggen dan wel
wat meer voor de hand, uiteraard. See You op 4 of 5 maart!’

Groentenplanten
Zaden en pootaardappelen

Koffie-aanbieding maart 2017
500 gr roodmerk € 4,60 (ipv 5,40)
250 gr roodmerk € 2,45 (ipv 2,85)
250 gr goudmerk € 2,75 (ipv 3,15)
Alleen tegen inlevering van deze bon
Stem ook op Wereldwinkel De Egmonden
http://rabo.nl/nkl/raboclubkas2017

Vriendelijk, enthousiast, gastvrij, aandacht!

Herenweg 25 Egmond Binnen Tel: 0725061488 nelisbaltus.nl

Opheffingsuitverkoop!

Vind jij dat ook belangrijk in de horeca?
Wij zijn op zoek naar

BEDIENEND PERSONEEL

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

Kijk verder in de krant

voor de "Koffiemolen" medio april 2017.

Egmond aan zee
Voorstraat 114
Tel 072 506 11 74

Neem contact op met Anita Beemsterboer 06-13617691,
mail:restaurantsmakelijk@gmail.com

Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238
www.uitvaartverzorgingduin.nl
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Soul-Connection
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Tweede plaats voor springruiter
Seychell Petiet met Gio
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Soul-Connection
Soul-Connection

Op zondag 26 februari 2017 is in New Zealand
overleden onze dierbare zus en schoonzus

Tijdens de Noord-Hollandse Regiokampioenschappen voor springruiters heeft
de 16-jarige Seychell Petiet de tweede plaats behaald bij de B-categorie.
De wedstrijden werden gehouden bij Manage Beukers in Zuid-Scharwoude.
Met de Luisterkind Methode help ik jou en je
Met
help ik jou en je
kind de
metLuisterkind
vragen en Methode
problemen.
Seychell Petiet uit Egkind met vragen en problemen.
mond Binnen is sinds
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
Geen
bezoek
aan Methode
een praktijk alleshelp
gaat via ik jou en je
kort terug bij Manage
Met de Luisterkind
de mail
info@soul-connection.nl
op de gezegende leeftijd van 89 jaar.
de mail info@soul-connection.nl
De Hoef (waar ze 10
kind met vragen
en
problemen.
Christine Dekker
jaar geleden begon)
Christine Dekker
www.soul-connection.nl
weduwe van Joop Liefting † 25-10-2003
en mocht met haar
www.soul-connection.nl
nieuwe paard Gio
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
Geëmigreerd in 1953 vanuit Egmond
meedoen met deze
de mail info@soul-connection.nl
wedstrijden. De behaalde tweede plaats
geeft Seychell nu de
Christine Dekker
Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel sterkte.
kans om uit te komen
www.soul-connection.nl
op de Nederlandse
Annie † en Jan † van der Veer-de Goede
Indoorkampioenschappen 24 maart op
Gaath † en Ber † Stuifbergen-de Goede
het KNHS Nationaal
Chris en Nel de Goede-Dekker
Hippisch Centrum in
Cees † en Vera de Goede-de Groot
Ermelo. Erg fijn voor
de paardensport en
Bea en Jos van Duin-de Goede
Manege De Hoef en
de vele meisjes en
jongens die gek zijn
Wij feliciteren onze ouders
op deze mooie sport.
Gefeliciteerd Seychell
en opa en oma
en Gio. Op naar de
Nederlandse kampioenschappen op 24
WOEKERPOLIS?
maart in Ermelo!
Check uw polissen!

Franc Liefting-de Goede

Wim Twisk
en

Foto (aangeleverd): Seychell ontvangt haar prijs

Gré Twisk-Ruiter

Ingezonden

Alarmerend en onjuist
Op 22 februari kwam in uw krant de alternatieve arts Nico van Amstel aan
het woord, die naar aanleiding van de komst van een zendmast in Egmond
alarmerende maar volledig onjuiste beweringen doet over de gevolgen ervan
voor de volksgezondheid. Hij gaat zelfs zo ver dat hij verontrust gemaakte
burgers aanraadt om alvast bloedonderzoek te laten nu de zendmast nog niet
in gebruik is genomen. Het is volkomen onduidelijk waarop dit bloed dan nagekeken zal worden en welke waarden na blootstelling aan het nieuwe zeer
zwakke en volledig veilige magnetische veld zouden kunnen veranderen. Hij
brengt daarvoor bijna € 20, - in rekening. De elektromagnetische velden, die
in ons land aanwezig zijn als gevolg van zendmasten, hoogspanningskabels
e.d. blijven ver onder de internationaal als veilig aangemerkte niveaus, zelfs
ook voor kinderen. De enige twijfel, zoals verwoord door het gezaghebbende
Kennis Platform Elektromagnetische velden, betreft een mogelijk zeer licht
verhoogde kans op kinderleukemie. Sommig onderzoek laat geen toename
van deze ziekte zien na blootstelling en sommig wel, maar die omstreden
bevinding zou dan in het ongunstigste geval kunnen leiden tot 1 extra geval
van kinderleukemie in Nederland in twee jaar. Biologisch is het optreden van
kanker bij deze veldsterkten onverklaarbaar en blijkt zeer minieme opwarming
het enige meetbare effect te zijn.
Wij raden elke burger van Egmond af zich iets aan te trekken van de onruststokerij van deze alternatieve arts en gaan ervan uit dat de gemeente Bergen
daarvoor geen cent beschikbaar gaat stellen.
Dr. C.N.M. Renckens, bestuurslid Vereniging tegen de Kwakzalverij.
Redactie Dorpsgenoten: omdat het hier om nogal een
aantijging gaat, dhr. Renckens is bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, heeft Nico van Amstel direct de
gelegenheid gekregen te reageren:

Ervaar de waarde
van uw tuin!

met hun 60-jarig huwelijk
op zondag 5 maart 2017

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

Hans en Conny
Roy en Rowanne
Nikky

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

U IT VA A RT VE RZO RG I N G

Pieter Dekker
• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking

l
l
l
l

BEUKERS

Omdat

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

ieder

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

vaarwel

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

bijzonder

ap.beukers@quicknet.nl

is...
Henny Stoop

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

www.capella-uitvaartverzorging .nl
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www.kinderopvangdepoppenkast.nl

WWW.UITVAARTDEKKER.NL

SCHILDERSBEDRIJF
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P

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl

De Poppenkast

Herenweg 197

KINDEROPVANG

Tel. 072 - 507 0200

1934 BA Egmond aan den Hoef
072-5066171

ZONVAART REIZEN
IS VERHUISD.
Verhuis met ons
mee en profiteer van
€ 50 KORTING*!
Zonvaart Reizen
Winkelhof ‘t Loo 19, Heiloo
tel. 0880 660 811 | heiloo@zonvaart.nl

*zie coupon in bijgesloten folder

l

072 - 589 54 53

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Kinderopvang de poppenKast
l

Voor meer info:

Dag en nacht bereikbaar via

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

DORPSGENOTEN

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

Vraag gratis uw laatste-wensenmap aan

• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze

In reactie op het schrijven van voormalig gynaecoloog Dr. Renckens wil ik
graag enige zaken wat duidelijker maken:
De heer Renckens is duidelijk niet bekend met de bloedonderzoeken die
bijvoorbeeld in Kempten West (Bavaria) uitgevoerd zijn, waarbij bleek dat de
bloedspiegels van de mensen in de buurt alarmerend veranderd waren na vijf
maanden blootstelling aan de elektromagnetische velden van een nieuwgeplaatste mast. En dan niet alleen van de bloedcellen, maar ook van het
serotonine (het “gelukshormoon”) en het melatonine (het “slaaphormoon”).
Een dergelijk onderzoek heeft tot op heden niet in Nederland plaatsgevonden. Het zou logisch en te verwachten zijn dat de Telecomindustrie zelf een
dergelijk onderzoek zou opzetten om de al lang bestaande onrust onder de
bevolking weg te nemen – waar wij dan ook vergeefs meerdere malen op
hebben aangedrongen. Wellicht zijn mijn zorgen terecht?
De heer Renckens heeft het over “internationaal als veilig aangemerkte
niveaus”. Ook hierin slaat hij de plank ver mis. Nederland hanteert namelijk
de hoogste normen van de wereld (de “ICNIRP”-normen). Bijvoorbeeld: de
door de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie ÖAK geadviseerde blootstellingslimieten zijn een factor 10.000 lager (geen verschrijving!). En ook daar
kan gebeld worden. Daarnaast zijn de vele maatregelen in het buitenland om
de hoeveelheid straling te beperken (zie https://www.stopumts.nl/doc.php/
Artikelen/7294/redir) veelzeggend.
Wat betreft de kosten van het bloedonderzoek: wellicht is de heer Renckens
al te lang niet meer praktiserend maar de suggestieve opmerking “Hij brengt

l

Een goed verzorgde uitvaart
hoeft niet duur te zijn

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,-

• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

Reactie Nico van Amstel

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Karin en Claudio
Chelsey

daarvoor bijna € 20,- in rekening” is ver onder de gordel en verre van collegiaal. De rekening van het laboratorium voor het bloedonderzoek is € 19,55 per
onderzoek hetgeen via mij verrekend wordt om administratieve kosten van
het laboratorium te vermijden. Voor dit geld wordt een compleet bloedbeeld
(hemogram) bepaald en administratief door mij verwerkt.
Nico van Amstel.
Naschrift Redactie Dorpsgenoten: Los van de discussie over
de gezondheidsproblemen die mogelijk door de straling
veroorzaakt zouden kunnen worden, lijkt het ons als redactie in ieder geval wat vergezocht dat een voormalig arts in
Hoorn ‘ervan uitgaat dat de gemeente Bergen geen cent
beschikbaar stelt’ voor dit onderzoek. Dat is niet bepaald
aan de heer Renckens. Het zou juist eerder pleiten voor
openheid en streven naar correctheid als de gemeente dit
wél zou doen. Alle betrokkenen zijn gebaat bij duidelijkheid. Linksom of rechtsom.

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 20 februari 2017: 1.Fam. Zwart 65,80 2.Fam.dGoede 64,00
3.D.dKlerck en T.Rosendaal 60,00 4.Fam.Eeltink 52,50 5.L.Schmink en
R.Wijker 50,00 6/7.R.Druiven en A.Wijker 43,75 6/7.Fam.tBück 43,75
8.M.Imming en H.Boot 38,30 9.Fam.vGulik 30,00

Start derde kleutergroep op
Jozefschool Egmond aan den Hoef

Afgelopen maandag 27 februari was het feest op de Jozefschool in Egmond
aan den Hoef. Het aantal kleuters is in het afgelopen jaar dusdanig gestegen,
dat we een derde kleutergroep hebben gestart. De oudste kinderen van de
groepen 1/2 A en 1/2 B zitten nu in groep 2C. In totaal zijn dat al 25 kinderen.
Dat betekent dat er meer ruimte komt in de groepen 1A en 1B voor de
opvang en instroom van nieuwe 4-jarige kinderen. Aan het eind van dit schoole. vtellen
n l ruim 70 kleuters! Wilt u ook een kijkje nemen op de
w w w . s c h wo wnw e. sr c l heo vn ee r nl jaar
ne nlwe.inmiddels
Jozefschool ? We organiseren weer een OPEN DAG / OPEN AVOND op dinsdag
14 maart. ’s Ochtends van 8.30 – 11.00 uur en ’s avonds van 19.00 – 20.30
uur bent u van harte welkom. Zie ook de advertentie elders in Dorpsgenoten.
w w w . s c h o n e r l e v e n . n l

"Dat
wil iedereen!"
iedereen"
"Dat wil
schonerleven.com

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

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

Palsma

40 soorten Tapas
Tapas verrassingsmenu

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

Drogisterij
Parfumerie

€ 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

Hét dieet van Nederland

9,-

D B
uBBeL
oeT
oor

Herenweg 173
1969 LB Egmond aan den Hoef

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

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

wasserij
dubbelblank

VERANTWOORD 1 TOT 2 KILO
PER WEEK AFVALLEN.
Bergen NH
PatriciaLijtweg
Ranzijn56- •Gewichtsconsulent
Telefoon 072-5812331
De Strandwal 28 - Heiloo
Voor meer info en/of afspraak
bel / Whats App: 06-28483877

DORPSGENOTEN

In verband met de gezondheid van pastor Nico Mantje en de heupbreuk van
pastor Herman Helsloot heeft het parochiebestuur van de samenwerkende
parochies mij gevraagd – naast Limmen – ook de eerst aanspreekbare
pastor voor Egmond-Binnen te zijn. Pastor Henk Hudepohl zal dat - naast
Akersloot – voor Egmond Zee en Egmond aan den Hoef zijn. Samen zullen
wij ook proberen de pastorale zorg in Heiloo te verzorgen. Pastor Nico Mantje
is door het bisdom nog wel gevraagd tot de zomervakantie voor te blijven
gaan in de weekendvieringen, maar zal verder geen pastorale taken op zich
nemen. Hoe het daarna verder gaat en hoe lang alles duurt, is niet duidelijk.
Er zijn ondertussen al enkele gesprekken geweest met de locatieraad van
de Adelbertus-kerk en enkele afspraken zijn gemaakt. Het telefoonnummer
072-5061888 kan gebruikt worden voor vragen, afspraken en suggesties.
Ook hoort u daar het 06-nummer van mij voor dringende pastorale zaken.
Vanaf dinsdag 7 maart kunt u mij elke dinsdag van 15.00 uur tot 17.30 in de
pastorie aantreffen. En verder kunt u natuurlijk ook telefonisch een afspraak
maken. Onder de titel ‘Snuffelen in de Bijbel’ willen we eens zien of er
belangstelling is voor heel laagdrempelige bijeenkomsten waarvoor Bijbelkennis niet nodig is. Al pratend, lezend en vragend kom je er dan achter dat die
verhalen over ons gaan. De koffie staat klaar op de 4 dinsdagmiddagen van
14, 21 en 28 maart en 4 april van 15.00 uur tot 16.30 uur in de pastorie van
Egmond Binnen. Geef je wel op: 072-5061888. Verder willen we proberen de
actie ‘Tafelen voor de Vastenactie’ in Egmond Binnen van de grond te krijgen.
U kunt er meer over lezen in ‘De Drieluik’. Ik hoop velen van u te spreken en
dat het nummer 072-5061888 het heel druk krijgt. Hartelijke groeten en tot
ziens. Pastor Johan Olling

JOOOI

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

06-22452571
www.somethingelsehealth.nl

Johan Olling tijdelijk
pastor voor Egmond-Binnen

wekelijkse column van KD de Bocht
Een beetje neringziek is de Recron blijkbaar wel. Waar gaat het eigenlijk
over? Bungalowparken die lopen te zeuren dat ze niet vol zitten (‘slechts’ 9095%). Ja en? Er zijn in de wereld inmiddels talloze initiatieven die het concept
van een bungalowpark naar de kroon steken. Kijk eens naar een fenomeen
als AirBnB. Gewoon lekker overnachten bij particulieren voor een betaalbare
prijs. Als je denkt dat dat weer gaat verdwijnen, voer je echt een achterhoedegevecht. Dat gaat nooit meer weg. In Amsterdam willen ze het aan banden
leggen door het aantal overnachtingen per adres te beperken tot maximaal
60 per jaar. Nu komen er dus nog veel meer adressen die het gaan doen,
waardoor het aantal toeristen in Amsterdam nog steeds toeneemt. Je moet
meer bieden dan de concurrent, dat is toch een aloude economische wet?
Ga dus niet lopen klagen over een ander die iets van jouw markt inpikt, maar
doe er zelf wat aan! Maak het dan interessant(er) om naar de bungalowparken te gaan. Bied meer voor hetzelfde geld of hetzelfde voor minder geld.
Zonder die oeroude initiatieven van (particuliere) verhuur was hier misschien
wel helemaal geen toerisme – en dus ruimte voor bungalowparken - geweest.
AirBnB? Eerst was er Egmond waar mensen gewoon gingen verhuren, alleen
zonder internet.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
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Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 23 februari 2017: 1.Petra en Bert Maureau 64,58 2.Bep Dekker en
Thea Rosendaal 56,25 3.Piet en Ditte Greeuw 48,96 4.Bertus en Gré Eeltink
45,83 5.Henk Apeldoorn en Theo vGulik 42,71 6.Nico Imming en Bert Nienhuis 41,67

Rustig fietsen door de natuur
rond Egmond met FietsenaanZee!
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GARAGE DE EGMONDEN

M.Druiven
Stoffeerderij

BOVAG

Stoffering voor
ieder interieur ...

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

uw huis
uw bedrijf
uw jacht

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
in- en verkoop of zoekopdrachten.

oed!

g
‘zit’ het
Bij ons

Lamoraalweg 74, 1934CB Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

vloeren

Houten- en
laminaatvloeren

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

06 20 100 550

Tel 0651 219635

Foto (aangeleverd): Samen lekker ﬁetsen door de natuur rond
Egmond met Reinoud en Wanda.
PostaanZee vrijwilligers Reijnoud en Wanda nodigen u uit om samen te
gaan fietsen in de natuur in en om Egmond. Iedere eerste donderdag van
de maand rijden zij een mooie fietstocht van circa 25 kilometer met u met
een snelheid van 15 kilometer per uur. Het idee is om puur lekker te fietsen.
De begeleiders geven geen toeristische informatie tijdens het fietsen. Deze
donderdag 2 maart is het ook weer zover. Neem zelf een duinkaart mee en
wat drinken, een stukje fruit of een energiekoek voor onderweg. We stappen
deze keer af bij Gasterij Kruisberg voor een korte pauze. Aanmelding voor de
tocht is niet nodig. De fietsers vertrekken om 13.30 bij ontmoetingscentrum
PostaanZee (verzamelen 13.20 uur) waar we de route ook weer eindigen. Een
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Goed uit elkaar, samen scheiden?
Het beste voor de kinderen!
Maak een afspraak met onze mediator
Huisontruimingen
en bezemschoon
opleveren

mr. Win-Yi Lam
MfN-registermediator
Gespecialiseerd in
echtscheiding

Lamoraalweg 53B
Industrieterrein de Weidjes
1934 CC Egmond aan den Hoef

Bergen Breedband:
alle aandacht voor financiering
Het geduld van de abonnees wordt ﬂink op de proef gesteld, maar
Bergen Breedband nadert nu toch echt de eindstreep. En bij die
slotfase hoort dat de ﬁnanciën moeten worden geregeld.

www.kringlooptol.nl
06 36 33 43 33

Pr. Marijkelaan 1
a/d Hoef
1934 EA Egmond
6 16 94
50
)
Telefoon: (072
ol.nl
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De uitslagen van maandag 20 februari: E-klasse: Dirk Roele, Arie Wijker en
Cor Wijker 99. A-klasse: Nico Tuls 100; Jaap de Graaf, Gerrit Gravemaker en
Yvonne Krab 99. B-klasse: Willem Reemst 97, Mieke v.d.Outenaar 92, Jaap
Schipper 92. Pistool: Richard van Ham, Henk Konijn en Arie Wijker 48.

Uitslag woensdag 22 februari 2017; 1e Mevr. Blankendaal – Hr. Broersen 64,06% 2e Mevr. Druiven – Hr. Groot 57,81% 3e Hrn. Bok – Eeltink
55,73% 4e Dms v.Deursen – Zentveld 54,17% 5e Dms te Bück – Eeltink
49,48% 6-7e Fam. V. Went en Hrn te Bück – Visser 48,44% 8e Hrn Sluiter
– Hallewas 47,92 % 9e Dms. Rodenburg – Baltus 37,50% 10e Dms Betel
– Waelput 36,46 %.
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Op dit moment worden ﬂinke stappen gezet op weg naar een glasvezelnet
voor Egmond aan den Hoef. De onderhandelingen met aannemers en andere
bedrijven die nodig zijn bij de aanleg van het net verlopen voorspoedig. Ook
het financieren van het netwerk wordt al geruime tijd onderzocht. Financiers
willen namelijk weten of uitgaven gedekt worden door inkomsten. Zoals al
eerder gemeld zijn er nu nog niet voldoende abonnees. Maar Bergen Breedband komt in de buurt en is ervan overtuigd dat met een laatste wervingscampagne ons doel moeten kunnen gehaald. De wervingscampagne start
zodra de financiering rond is. Dan kan zodra zich genoeg abonnees melden,
ook echt snel tot de aanleg van het net worden overgegaan. Het worden
spannende weken. U blijft op de hoogte van onze vorderingen, onder meer
via de lokale pers.

Bridge SOOS ,,Anders Actieven “

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

r.-k. basisschoo

St. Jozef
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www.stichtingflore.nl
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OPHEFFINGSVERKOOP!
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

59,90

nu

69,- 89,- 129,MODIEUZE SHIRTS
lange en korte mouw
diverse merken

2 voor

2 voor

49,90

98,-

Egmond aan zee
Voorstraat 114
Tel 072 506 11 74

11 Maart Feestelijke open dag van 11:00 tot 16:00

11:00 tot 13:00 demonstratie Microblading
14:00 tot 15:00 demonstratie Oxy-peeling
Gratis huid en make-up advies
10% korting op de producten van Instituut Esthederm
20% korting op de producten van
Dr. Renaud en LookX make-up
- Laat je nagels lakken met één van onze
gelpolish lakken voor € 15,- De 1e 25 klanten die deze dag een afspraak
reserveren, ontvangen een goodiebag

Actie de hele maand maart!!

10% korting op de pedicurebehandelingen

69,90

POLO’S - VESTEN SWEATSHIRTS
zeer aantrekkelijke prijzen!
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‘Wildgroei aan recreatiewoningen’

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

AUTORIJSCHOOL

KARE LS

Wie
volgt?

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee – 06-12955593 – www.schoonheidssalondessa.nl

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

DORPSGENOTEN

39,95

INGEZONDEN

10 jaar
-

2 voor

Wat denkt de heer Roland Zander wel met zijn uitlatingen in de A.C. zaterdag
j.l.? Hij suggereert dat er inkomstenderving plaatsvindt onder 15 (!) bij
de Recron aangesloten bungalowparken in Bergen. Dat zou zijn doordat
eigenaren hun woning een aantal weken/maanden per jaar verhuren om wat
extra inkomsten te vergaren om b.v. hun kinderen te kunnen laten studeren
of hun huis eens een keer te kunnen opknappen enz. Volgens de heer Zander
zitten de parken van de zes weken, twee weken vol en de overige weken 90
tot 95%. Verschrikkelijk voor alle aandeelhouders natuurlijk. Want ja, zeg nou
eerlijk, als je het onderste uit de kan wilt/moet hebben, dan heb je redenen
genoeg om de gemeente te gaan verplichten tot handhaving over te gaan.
Wel meneer Zander, doordat er al bijna een eeuw verhuurd wordt in onder
meer Egmond aan Zee hebben we wel het toerisme een enorme impuls
gegeven die tot op vandaag voor vele inwoners en andere belanghebbenden
brood op de plank brengt. Inkomsten die vaak ook weer worden besteed in
onze gemeente. Deze verhuurders betalen allemaal keurig hun belastingen
hierover, daar ontkom je niet aan! Gun een ander ook wat en voorkom dat
met deze negatieve uitlatingen een verkeerde uitwerking in gang wordt gezet,
want dit is geen goede reclame voor Recron. Is de volgende stap de verhuur
van kamers en zomerhuisjes verbieden? Bert Stam, Egmond aan Zee

Egmondse almanak

MAART Do 2 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Do 2 Fietsen rond Egmond, PostaanZee!, 13.20u
Zo 5 IVN wandeling, Nachtegalenpad 11u
Do 9, Tulpenwandeling, PostaanZee, 9.45u
Zo 12 Filmmiddag in de Schulp 14.30u
Zo 12 Voorlichting Detoxen, Thuiskamer Egmond-Binnen 14u
Di 14 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Za 18 Voorlichting Detoxen, Thuiskamer Egmond-Binnen 14u
Zo 19 Stiltewandeling v.a. Nachtegalenpad
Di 21 Snuffelen in de bijbel, parochie E-Binnen 15u
Woe 22 Handwerkcafé, Hanswijk 14u
Di 28 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Wo 29, Do 30, Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vr 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
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Samen Detoxen:
in verbinding loslaten
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Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

• Hollandse NIEUWE MAATJES HARING
4 voor € 5,50
altijd vers schoongemaakt p/st € 1,50
uit eigen keuken
• Diverse soorten SALADES
zalm, krab en makreel p/b € 2,3 voor € 5,00
• Verse KABELJAUW KUIT
kilo € 4,00

Op zondag 12 maart en zaterdag 18 maart is er een
voorlichtingsmiddag met diverse workshops in de
Thuiskamer in Egmond-Binnen, verzorgd door de Praktijk
voor Huidverzorging, Zensitive. Eigenaresse Anja Zentveld
organiseert twee voorlichtingsmiddagen over de bijzondere impact van detoxen. Daarvoor heeft zij zelf onder
meer het programma ‘Laviesage’ gevolgd. Anja deelt
hierover graag haar bevindingen en ervaringen. Wat kan
dit detoxprogramma voor jou betekenen? Hoe is het om
samen te detoxen? En vooral: hoe is het om dit proces
van loslaten aan te gaan met jezelf? Anja vertelt over het
Skrei
11-daagse body & mind detox-programma, dat start op
heerlijk
vrijdag 31 maart t/m 10 april. Er bestaat een mogelijkgekruid
heid om dit uit te breiden met een 2-daags verblijf en
500 gr € 7,- op=op
verdiepingsprogramma in de School voor Vrede (Lioba)
Alleen tegen inlevering van deze bon
op 3 en 4 april. Ná de lezing zijn er diverse workshops,
Alleen tegen inlevering van deze bon
want detoxen reikt verder dan gifstoffen uit voeding losop=op
laten. Bij alle workshops is een deskundig team aanwezig
om jou verdieping te bieden in het proces van loslaten en
persoonlijke groei.
Kilo 12.50
De workshops zijn:
Samen liefdevol leven, Maruschka Boomsma
, Young Living, Alice v/d Steen, NumeroloKilo  10.00
gie, Caroline van Dijk, Body&Mind studio
Tamara Schoehuijs, Dansmeditaties Dans en
Bij u op de markt
Geniet, Paula Bakx (18 mrt), Familieopstel95
500 gram
lingen, Gerda Valkering
Voorlichtingsmiddag ‘Samen detoxen: in verbinding loslaten’, zondag 12 maart én zaterdag 18 maart van 14.00 –
95
500 gram
17.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 13.45 uur. Locatie/adres: De Thuiskamer, Herenweg 72c Egmond Binnen (naast
kinderdagverblijf). Parkeergelegenheid aan de Heerenweg en bij Dorpshuis De Schulp, Visweg 45. Kosten bedragen €
95
500 gram
22,50, dit is inclusief workshops, koffie/thee en iets lekkers. Aanmelden kan via: mail2zensitive@gmail.com.

Warm gebakken

KIBBELING

Verse Hollandse

KABELJAUWFILET
van kilo € 20,-

1 Gerookte MAKREEL
t.w.v. € 3,- GRATIS

kilo € 14,95

De Woerdense Kaasboer

Opnieuw zege Egmondia

Bij aankoop van 1e kilo kaas

GRATIS Bak geraspte kaas

✄

2,
4,
3,

Hollandse GATENKAAS
Oude BOEREN
30+ KAAS Belegen

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

20 voor € 2,50
8 voor € 2,50
6 voor € 2,50
8 voor € 2,50
5 voor € 2,50

JAAP DAVIDSON
GROENTE & FRUIT

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

✄

Slagroom soesjes
Saucijzenbroodjes
CocosMacronen
Carrot Muffins
Worstenbroodjes

Super mooie koude grond WITLOF
1 kilo € 1,00
Rood kokende GIESERWILDERMAN 2 kilo € 1,00
Super sappige HANDPEREN
2 kilo € 2,50
Foto (Cor Mooij): Egmondia juicht na de 2-0 van Marc Min
Net als vorige week boekte Egmondia een overwinning tegen een hooggeplaatste tegenstander. Deze keer kwam
het op de tweede plaats staande Saenden naar Egmond aan Zee. De wedstrijd leek een kopie van die van vorige
week. Met dit verschil dat het vorige week heerlijk zonnig weer was en deze week een waterkoude middag met een
behoorlijk sterke wind. De eerste helft speelde de gasten met de wind in de rug en bouwden een licht veldoverwicht
op. Maar de solide defensie van de “derpers” was opnieuw een moeilijk te nemen hindernis voor de tegenstander. In
de warming-up kreeg Jordy van Amstel last van zijn hamstring, maar hij werd uitstekend vervangen door de jonge Tom
Blaauboer. Ondanks het veldoverwicht creëerden de gasten uit de Zaan geen enkele kans. Ook Egmondia is die eerste
helft niet een keer gevaarlijk voor het doel verschenen. Na rust startte Egmondia zeer aanvallend. Dit leverde al snel
een kans op, maar de inzet werd vlak bij de paal gepareerd. Een minuut later was het wel raak. Egmondia vergrootte
de druk op het doel van Saenden. De bal werd in een vol strafschopgebied ingebracht en de mee opgekomen Billy
Mooij kopte het leer door naar Sean Mooij, die ontzettend hard raak kogelde: 1-0. Tien minuten later leek het tweede
doelpunt te vallen. Sean Mooij probeerde met een ver en bekeken afstandsschot de keeper te verrassen, maar de bal
ging naast. Kansen genoeg voor Egmondia om de wedstrijd te beslissen. De grootste kans was voor Jos Hopman,
die bij de tweede paal staand de bal niet het beslissende tikje kon geven. Zo bleef Saenden de mogelijkheid op de
gelijkmaker houden. Echter ze hebben niet een keer keeper Roy Broertjes echt op de proef kunnen stellen. Een paar
minuten voor tijd maakte invaller Marc Min aan alle onzekerheid een einde door de bal, nadat de keeper een paar
keer fantastisch redding bracht, in twee instanties binnen te schieten. Een mooie bekroning voor deze jonge invaller.
Saenden probeerde nog wel de aansluitingstreffer te scoren, maar de verdediging van Egmondia gaf ook in deze fase
niets meer weg. Zo werd er een belangrijke en gezien de tweede helft verdiende zege behaald. Volgende week wacht
de zware uitwedstrijd tegen koploper Vrone. Deze club is gewaarschuwd, maar Egmondia heeft door de overwinningen
van de laatste twee weken het nodige zelfvertrouwen getankt. Dus het gaat er om spannen. Tot man of the match
werd Billy Mooij uitgeroepen.

KPBiking
Uitslag; 1 Henk Verdonk junior, Egmond a/d Hoef 3 Wim Verdonk, Egmond a/d Hoef.

Actie geldig bij inleveren bon

SCHILDERSBEDRIJF

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

Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

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.

