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

Tijdelijke huisvesting 7 vergunninghouders
in uitvaartcentrum Plevierenlaan

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
22 wo 5:50 11:15 18:34 23:44
23 do 6:54 12:35 20:00
24 vr 1:05 8:25 13:46 21:30
25 za 2:06 10:05 14:19 22:34
26 zo 3:46 12:00 15:59
27 ma 0:45 4:26 12:44 16:37
28 di 2:21 4:58 14:00 17:15 NM
29 wo 3:16 5:37 15:22 17:55

(van de redactie) Kennemer Wonen start met het geschikt maken van het voormalige uitvaartcentrum
aan de Plevierenlaan in Egmond aan Zee voor de tijdelijke huisvesting van zeven vluchtelingen met
een verblijfsvergunning. De vergunning voor de aanpassingen is onlangs door de gemeente afgegeven. De verwachting is dat de Plevierenlaan eind maart is bewoond.
De gemeente Bergen heeft, net als elke gemeente in Nederland,
de opdracht vanuit het Rijk om elk jaar meer vergunninghouders
te huisvesten. Vergunninghouders zijn vluchtelingen met een status die ertoe leidt dat ze in Nederland mogen blijven. Het college
is tegelijk voornemens om ook Uitvaartcentrum Bergen aan het
Molenweidtje (inclusief dienstwoning) voor tijdelijke bewoningsdoeleinden aan te passen. Die procedure loopt nog.
Al eerder was bekend geworden dat Kennemer Wonen uiteindelijk
sociale huurwoningen wil ontwikkelen op de locatie Plevierenlaan
in Egmond aan Zee. De planontwikkeling daarvoor zal ongeveer
een periode van vijf jaar in beslag nemen. In de tussentijd neemt
Kennemer Wonen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
en wil de locatie in ieder geval niet leeg laten staan. De tijdelijke
locatie is dus maximaal vijf jaar beschikbaar voor de opvang van
vergunninghouders.

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

Foto (aangeleverd): Wethouder Peter van Huissteden
(Wonen): ‘Zo hoeven we geen woningen aan de reguliere
woningvoorraad te onttrekken.’

Groentenplanten
Zaden en pootaardappelen

‘Op deze manier worden geen woningen aan de reguliere woningvoorraad onttrokken en kan de gemeente Bergen
voldoen aan de taakstelling van het Rijk’, zegt wethouder Peter van Huissteden (Wonen). Voor het eerste halfjaar
van 2017 moet de gemeente 23 personen huisvesten. Met de huisvesting van de zeven vergunningshouders aan de
Plevierenlaan en de geplande elf op het Molenweidtje heeft de gemeente die taakstelling al bijna gehaald. De vergunninghouders zullen intensief worden begeleid (in samenwerking met Vluchtelingenwerk) bij hun integratie en zijn met
name afkomstig uit Syrië en Eritrea.

En verder in Dorpsgenoten
- ‘Meetbare verandering in bloedwaarden geen placebo-effect’
- ‘De Stolpboerderij’ in Huys Egmont
- Fotodag langs Egmondse monumenten voor Wikipedia

Herenweg 25 Egmond Binnen Tel: 0725061488 nelisbaltus.nl

Ouderenochtend in PostaanZee
Op 29 maart in 'het Gebouw' aan de Trompstraat 2 te Egmond aan Zee kunt u vanaf 10 uur kijken naar beelden over
de Veluwe, de natuur en de dieren die er leven. De koffie staat klaar.

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’

Uitslag woensdag 15 maart 2017: 1e Dms Betel – Waelput 59,38% 2e Hrn te Bück – Visser 52,08% 3e Hrn Bok – Hallewas 51,04% 4e Mevr. Druiven – Hr.Mossel 50,00% 5e Fam. Sluiter 45,83% 6e Dms Zentveld – te Bück 41,67%

Nemesia's
Geranium's
Muurbloemen
Perkplanten enz.

Woning VERKOPEN?
Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818

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

- voor al uw tuinplezier -

Centrale inkoop
“de Westrand”

info@kruijffmakelaardij.nl

06-49412728 of 072-5115238

Lamoraalweg 65 - Egmond a/d Hoef
Tel: 06-10661963

DORPSGENOTEN ZOEKT EEN

www.uitvaartverzorgingduin.nl

BOOM

SERIEUZE BEZORGER

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

072-5061201 of info@belleman.nl

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

DORPSGENOTEN

Tel: 06 42 08 60 22 (24/7) Tel: 06 81 35 81 10 (24/7)
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Nico van Amstel: ‘Meetbare verandering in bloedwaarden geen
placebo-effect.’
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SCHILDERSBEDRIJF

Voor hem een verlossing
Voor anderen groot verdriet
Erg hard heeft hij gevochten
meer kracht was er niet

VAN DE GIESEN

Nico van Amstel voelt zich af en toe een roepende in de woestijn.
Afgelopen week verscheen er een artikel in Uitkijkpost, maar dat
zorgde eigenlijk alleen maar voor meer verwarring rondom de
effecten van elektromagnetische straling van de UMTS-mast op
bedrijventerrein De Weidjes in Egmond aan den Hoef.
Van Amstel: ‘Vooral omdat in het artikel werd gesuggereerd dat er sprake van
een placebo-effect zou kunnen zijn. Dat lijkt mij toch bizar: meetbare veranderingen in bloedwaarden die op een placebo-effect zouden wijzen?’ En er waren
meer verwijten in het stuk over ‘het onderzoek’ van Van Amstel. ‘Het zal toch
duidelijk zijn dat hoe meer mensen deelnemen aan de nulmeting, hoe kleiner
de kans is op allerlei toevalligheden’, aldus Van Amstel. ‘Het is zeker geen
wetenschappelijk onderzoek onder laboratoriumomstandigheden, maar dat heb
ik ook nooit beweerd. Hier gaat het om metingen vanuit ‘real life’. Het gaat mij
erom, dat als straks zou blijken dat bij een groot deel van de mensen die deze
nulmeting doen bloedwaarden veranderen, we er op zijn minst eens over gaan
nadenken hoe dat kan. En in hoeverre een 24/7-blootstelling aan die straling
daar een oorzaak van zou kunnen zijn. Daar waar voorheen die effecten ontkend
werden, of in ieder geval elektromagnetische straling als oorzaak van dergelijke
veranderingen werd uitgesloten, worden nu toch regelmatig vraagtekens gesteld
bij die stelligheid. Als dat bewustzijn ontstaat, zijn we al een heel eind verder.’

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

Intens verdrietig zijn wij na het overlijden
van onze lieve vader en schoonvader

Palsma

€

Teun Schol

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

Drogisterij
Parfumerie

9,-

13 augustus 1946

Oosterleek: Robert en Mariska
Egmond aan Zee: Klaas en Irene

Soul-Connection

Lezing in Huys Egmont:
‘De Stolpboerderij’

16 maart 2017

Soul-Connection
Soul-Connection

De golven slaan op het strand
De zee is donker en grijs
De wind jaagt over de duinrand
Het is een oneindige reis
De duinen wandelen en met hen de mensen
Met de Luisterkind Methode help ik jou en je
Met
help ik jou en je
kind de
metLuisterkind
vragen en Methode
problemen.
Volkomen gelukkig in keet en op het land
kind met vragen en problemen.
Die geen andere landen of verre plekken wensen
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
Geen
bezoek
aan Methode
een praktijk alleshelp
gaat via ik jou en je
Met de Luisterkind
de mail
info@soul-connection.nl
Onkies, konijnen en aardappelen geplant
de mail info@soul-connection.nl
kind met vragen
en problemen.
Christine Dekker
De ruzies met Joet en de anderen
Christine Dekker
www.soul-connection.nl
De sobere manier van leven
www.soul-connection.nl
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via Dit zou nooit moeten veranderen
Dit leven was hem gegeven
de mail info@soul-connection.nl

Foto (aangeleverd): De Stolpboerderij bij Huys Christine
Egmont

Na een leven geleefd te hebben op eigen wijze, is

Dekker

www.soul-connection.nl
Op vrijdag 24 maart kunt u in bezoekerscentrum Huys Egmont
weer een bijzondere lezing bijwonen. Mart Groentjes van de
Geopend geopend donderdag
Boerderijenstichting Noord-Holland neemt u die avond mee in de
t/m zondag vanaf 11.00 uur
fascinerende wereld van de stolpboerderij.
Met hun piramidevormige daken markeren stolpboerderijen het platteland van
Donderdagavond
Noord-Holland en geven ze het gebied een geheel eigen, herkenbaar silhouet.
Gesudderde Parelhoen € 16,50
Ook in en rond de Egmonden vinden we een fraaie collectie van deze stolpen.
www.het-woud.nl • 072-5061471
Tijdens de lezing hoort u er alles over. Aan de orde komen o.a. de ontwikkelingsgeschiedenis, de verschillende streekgebonden types, de constructie, details
en versieringen, de tuin en het erf, de bewoners en het interieur. Prachtige
beelden voeren u langs de mooiste stolpen van Noord-Holland. Uiteraard is er
ook veel aandacht voor de bijzondere Egmondse stolpen. U zult versteld staan
van de vele wetenswaardigheden over deze bouwwerken, waar u wellicht altijd
uBBeL
LaNk
wat achteloos aan voorbij bent gereden. Kaarten voor deze lezing kosten €
oeT
eTer
5,00 en zijn te bestellen via www.huysegmont.nl/agenda of telefoon 06 - 5168
oor
roNwaTer
9620 (Martijn). Bestel uw kaarten tijdig, want vol = vol! Huys Egmont vindt u
Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL
op Slotweg 46-48 in Egmond aan den Hoef. De lezing begint om 20:00 uur.

Huibert Groen
op 14 maart 2017 rustig ingeslapen.
* 8 april 1929

Uit aller naam Familie Kager-Groen
Churchillaan 26, 1931 WG Egmond aan Zee
Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar
alle medewerkers en het verplegend personeel van het
Karveel in de Prins Hendrik Stichting.
Huibert heeft daar zijn laatste jaar mogen doorbrengen
en hij werd omringd met alle zorg en aandacht.

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Uitslag 13 maart 2017: 1.R.Baltus en W.Huiberts 67,50 2.Fam.vGulik 61,25
3.Fam.teBück 58,75 4.M.Imming en H.Boot 47,50 5.D.dKlerck en T.Rosendaal
41,25 6.L.Schmink en R.Wijker 37,50 7.R.Druiven en A.Wijker 36,25.

JOOOI

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

Toch nog onverwachts is vrijdag
in Amerika overleden onze zuster

Plaatsing advertentie Dorpsgenoten
Dina Albach-Dekker
wasserij
Week
12
woensdag
22 maart 201
dubbelblank
in de leeftijd van 86 jaar.

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

wekelijkse column van KD de Bocht
Nu de landelijke verkiezingen weer voorbij zijn, kunnen we ons gaan opmaken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met een beetje pech hebben we
eerder een nieuwe gemeenteraad dan een werkbaar kabinet. Het lijkt nog ver
weg die gemeenteraadsverkiezingen (21 maart 2018), maar ze zijn er eerder
dan u denkt. En in veel gevallen werpen dergelijke verkiezingen hun schaduw
al ver vooruit. Dat zal hier ook zeker gebeuren. Er zijn genoeg projecten in
de Egmonden die de tongen regelmatig losmaken: van fusielocatie voor de
voetbalclubs tot de behoefte aan nieuwbouw in Egmond-Binnen en van
gevraagde en ongevraagde bestemmingsplanwijzigingen tot een platgeslagen
bowling in Egmond aan Zee. De vraag is, nu we zo gezellig samenwerken in
BUCH-verband – een samenwerking ongetwijfeld steeds verder zal gaan en
intensiever zal worden - of de binding van de lokale politiek met de separate
kernen overeind blijft. Zaken worden steeds grootschaliger en in regionaal
verband aangepakt; prima, maar willen we niet ook gewoon aandacht voor
ónze dagelijkse beslommeringen? Het een hoeft het ander niet uit te sluiten,
maar nu al hoor je regelmatig geluiden dat de aandacht bij tijd en wijlen
ongelijk verdeeld is. Hoog tijd dus om alvast voorbereidingen te treffen voor
de naderende verkiezingen.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Marie Sloof-Dekker
Engelien Groot-Dekker

Allergie
Acupunctuur

Zoveel kaarten, bloemen, belangstelling, felicitaties
en lieve woorden bij ons 60-jarig huwelijk,
het was overweldigend en hartverwarmend.
Wat hebben wij ervan genoten.

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

Hartelijk dank aan allen die ons diamanten
huwelijksfeest onvergetelijk hebben gemaakt.

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

Wim en Gré Twisk

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

DORPSGENOTEN
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U IT VA A RT VE RZO RG I N G

Pieter Dekker

Vraag gratis uw laatste-wensenmap aan

• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze
• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking
Voor meer info:

Dag en nacht bereikbaar via

072 - 589 54 53

22 MAART 2017 - NUMMER 626

Fotorondje langs monumenten voor Wikipedia

Een goed verzorgde uitvaart
hoeft niet duur te zijn

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,-

• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

† 14 maart 2017

De crematieplechtigheid heeft in familiekring
reeds plaatsgevonden.

D B

Bridgesoos Torenduin

Egmond aan Zeee

WWW.UITVAARTDEKKER.NL

STOPCONTACT

IN
BADKAMER?

Wilt u bijdragen om de bezienswaardigheden binnen Egmond toegankelijk te krijgen binnen internet-encyclopedie Wikipedia? Op vrijdag 31 maart organiseren ontmoetingscentrum PostaanZee en
Bibliotheek Kennemerwaard een fotodag om zo de vele interessante en monumentale gebouwen en
objecten die Egmond rijk is te fotograferen en te tonen aan de wereld via Wikipedia.
Heeft u interesse in fotografie en in lokaal cultureel erfgoed? Dan is deze dag echt iets voor u. Verzamelen op vrijdag
31 maart om 10.00 uur bij Ontmoetingscentrum PostaanZee in Egmond. Daar wordt het doel van deze dag besproken en gaan de deelnemers vanuit hier met eigen vervoer naar een locatie van hun keuze om bezienswaardigheden
te fotograferen. Vervolgens keren ze terug naar Ontmoetingscentrum PostaanZee waar ze aan de slag gaan om de
gemaakte foto’s te delen op Wikipedia. Een digitaal fototoestel is noodzakelijk of een telefoon of tablet, zolang de foto
digitaal kan worden aangeleverd. Er zijn enkele laptops aanwezig, maar het zou prettig zijn als deelnemers een eigen
laptop kunt meebrengen. Extra kennis over Wikipedia is niet nodig. Er is een duidelijke uitleg over hoe de informatie en
afbeeldingen gedeeld kunnen worden met de rest van de wereld via Wikipedia. Daarnaast is er een ‘Wikipediaan’ aanwezig die kan helpen bij eventuele vragen. De lunch wordt verzorgd. Waarvoor wel een vrijwillige bijdrage gevraagd
wordt. Aanmelden: Deze fotodag wordt gehouden op vrijdag 31 maart van 10.00 – 16.00 uur bij Ontmoetingscentrum
PostaanZee, Voorstraat 82a, 1931 AN Egmond aan Zee. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden. Een lunchpakket, waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, staat voor u klaar. Graag van te voren aanmelden omdat er een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Aanmelden kan bij Ontmoetingscentrum PostaanZee, via de activiteitenagenda www.bibliotheekkennemerwaard.nl of bij de klantenservice van Bibliotheek Kennemerwaard.

Strak op het strand deze zomer?
Voor wie over een paar maanden strak en fit op strand wil kunnen liggen, is dit is de tijd om actie te
ondernemen! Gezond eten, beetje minder snoepen en dat in combinatie met een full body workout!
Die full body workout kan je volgen bij Wilma’s Pilates & Essentrics Studio. Bij voldoende deelname
start er een nieuw uur Essentrics op de woensdagmorgen om 10 uur en/of de vrijdagmorgen om 10
uur. Dit wordt een basisles Essentrics .
Er start bij voldoende animo ook een ‘Release en Restore’-les op de woensdagavond om 20 uur. Deze les is bedoeld
voor mensen met pijn door blessures of chronische kwalen. Ook mensen zonder klachten die heel rustig willen trainen
kunnen aansluiten op dit uur. Verder is er nog zo links en rechts plaats op de bestaande uren. Zie daarvoor de website:
www.wilma-pilates.nl.
Ook is er meer variatie in instructeurs: Nicole Zwartelee geeft op de dinsdagavond Pilates en Sonia Gouda gaat voor
versterking zorgen in de Essentrics-uren. Pilates is een gedegen en beproefde methode die zorgt voor een sterke ‘core’,
maar ook de rest van het lichaam komt aan bod. De pilatesoefeningen kunnen zonder materiaal. Voor de variatie
en meer uitdaging werken we echter ook met de barre, de kleine bal, gewichtjes, elastische banden en de kettlebell.
Essentrics is een full Body nonstop les op muziek waarin je al je 620 spieren in balans traint, tegelijk in vloeiende bewegingen met invloeden van Tai Chi, ballet en traditionele fitness. De oefeningen zijn staand en gedeeltelijk op de mat
en/of de barre. Voor meer info kijk op www.essentrics.nl. Vriendelijke groet Wilma Schooneman email wilma-pilates@
live.nl of 0621287899.

Kijk dan eens in uw
groepenkast:
Zit daar geen
Aardlekschakelaar
(s) van 0,03 A?
Dan wordt het
hoog tijd om met
ons contact op te
nemen!

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

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
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gezellige Paasbrunch
Egmond aan Zee

Uitgebreid koud & warm buffet met
koffie, thee, melk en diverse sappen.

kindere
3 t/m 1 n
4 jaar

€ 14,50

00
,
€ 29
p.p.

Extra voor kinderen: knutselen in de
knutselhoek, rollebollen in de ballenbak
en films kijken.

p.p.

U!
RESERVEER N

2000
072 75id0erd
uin.nl

1e en 2e Paasdag van 11.00 - 14.00 uur

sales@zu

Tip: Leuk in combinatie met een uur bowlen voor slechts € 14,- per baan

Rommelmarkt in Sportpaleis

FILMAVOND

Zondag 26 maart as. van 10.00 – 16.00 uur wordt het sportpaleis in Alkmaar, Terborchlaan 200, weer omgetoverd tot
een waar rommelparadijs. Deze markten worden georganiseerd door Stichting Rommelmarkten Egmond (SRE), die veel
geld beschikbaar stelt aan Egmondse initiatieven op het gebied van sport en cultuur. Vele mensen hebben hun garage,
schuur of zolder weer opgeruimd en proberen zondag hun overtollig geworden spullen te verkopen op deze gigantische markt. Op 200 kramen en 40 door hen zelf ingerichte grondplaatsen zullen de tweedehands spullen worden
aangeboden. Direct bij en naast de accommodatie kan gratis worden geparkeerd. De entree bedraagt €.2,50 p.p. vanaf
13 jaar. Voor meer info: 0620114461 of via www.st-re.nl

Presentatie pelgrimstocht van Lourdes naar Santiago
Vrijdagavond 31 maart komt Wilma Saraber bij ontmoetingscentrum PostaanZee een inspirerende presentatie houden
over haar pelgrimstocht van Lourdes naar Santiago de Compostella. De avond start om 19.00 uur en de zaal is open
om 18.45 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom aan de Voorstraat 82 in Egmond aan Zee. Op 31 maart is
het precies een jaar geleden dat Saraber vanuit het Liobaklooster in Egmond met de trein naar Lourdes vertrok om
vandaar uit op weg te gaan naar Santiago de Compostela. Wilma: ‘Een geweldige ervaring waarin ik veel heb mogen
beleven. Een reis met veel ontmoetingen. Een tocht vol verwondering, soms pittig vanwege alles wat ik tegen kwam
op mijn pad.’ En nu, een jaar later, leeft de Camino nog steeds in haar en is zij dankbaar dat zij in Egmond haar
verhaal aan anderen mag vertellen. De toegang tot de avond is vrij. PostaanZee vraagt een vrijwillige bijdrage voor de
koffie en de thee.

The Monkees

Zwaarbevochten overwinning Egmondia
Egmondia heeft de gemeentelijke derby uit tegen Bergen in zijn voordeel kunnen beslissen. Dit heeft
wel de nodige moeite gekost. De tegenstander van de Derpers stond voor deze wedstrijd twee punten
voor en bij een overwinning zou de ploeg van Peter Tania weer een plaats, mogelijk twee plaatsen
klimmen op de ranglijst.
De eerste helft was mede door de harde wind, die dwars over het veld stond van zeer matig niveau. Na de pauze werd
het beter. Al snel na de pauze kwam Bergen na een goede aanval gevaarlijk door, maar het schot van Ronald Gouwentak ging naast het doel van Egmondia. Kort daarna werd Rick Blok prima aangespeeld door Kevin Klijbroek, maar de
inzet van de Egmondia-aanvaller werd prima gestopt door Mark Zomers. In de 61ste minuut kwam toch de openingstreffer op het scorebord. Na een goede aanval van Egmondia legde Rick Blok de bal keurig terug op Jos Hopman.
Jos bleef koel en scoorde heel beheerst de 0-1. Een paar minuten voor tijd leek Bergen toch nog langszij te komen,
maar mede door een wereldredding van keeper Roy Broertjes bleef het verschil van 1 doelpunt in Egmonds voordeel
gehandhaafd. Dat bleef zo tot het eind. Zondag speelt Egmondia thuis tegen W.M.C. uit Heerhugowaard.

Film over o.a

DE SCHULP
Egmond-Binnen
Datum

Sammepoldertocht, Middeleeuwse
Markt in de Abdijlaan, Kerstmarkt
Kerkplein, Familiedag St. Adelbert en
veel meer mooie plaatjes van ons dorp.
Muziek aansluitend van The Monkees

: 25 Maart 2017

Aanvang

: 20,15 uur

Kosten 5 euro (ﬁlm en muziek)

Zaal Open

: 19,45 uur

Kaarten te verkrijgen bij :
Bakkerij de Haan
Apeldoorn Electra

VOL = VOL

Kloknieuws
Achttien wandelliefhebbers hadden zich vorige week zondag verzameld voor de wandeling vanaf de Franschman.
Mede door de prima weersomstandigheden hebben ze kunnen genieten van een mooie wandeling door de bossen en
duinen met daarbij een gezellige koffiestop in Bergen aan Zee. Al met al was het weer zeer de moeite waard, met dank
voor de organisatie in deze. Olof Glorie stond die zondag aan de start van de ‘voorjaarsloop’ bij a.v. Hera in Heerhugowaard, en finishte hier op de 10km in 50’55”; afgelopen zondag was hij ook van de partij bij de Spaarnwoude-loop,
en hier liep hij de 10km in 50’56”.

SV Prins Hendrik

Regisseur : Cor de Bont
Montage : Hans van Denzen

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

De uitslagen van maandag 13 maart: E-klasse: Dirk Roele 100; Arie Wijker 100; Cor Wijker 99. A-klasse: Jaap de Graaf
99; Nico Tuls 99; Marco Konijn 97. B-klasse: Willem Reemst 99; Michael Bekkers 98; Leo Bakker 96. Pistool: Carlo
Zwaan 48; Arie Wijker 47; Dirk Roele 46.

l
l
l
l
l

Bridgeclub Egmond aan Zee

l

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

Uitslag 16 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 66,67 2.Petra en Bert Maureau 61,46 3.Piet en Ditte Greeuw
54,17 4.Bep Dekker en Thea Rosendaal 52,08 5.Cees Imming en Theo vGulik 38,54 6.Mar en Nico Imming 27,08

P
De Poppenkast

KINDEROPVANG

Tel. 072 - 507 0200

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

Toneelgroep SPIEGEL
speelt ‘Maat voor Maat’
van William Shakespeare
Toneelgroep Spiegel uit Egmond-Binnen speelt van woensdagavond 29 maart t/m zaterdagavond 1
april het toneelstuk ‘Maat voor Maat’ van William Shakespeare. In deze tragikomedie (oorspronkelijke titel ‘Measure for Measure’) gaat het om universele thema’s als macht, onmacht, gerechtigheid,
genade, wellust en kuisheid.
Omdat de hertog de wetshandhaving in zijn rijk ernstig heeft verwaarloosd, is het een zedeloze bende geworden; de
ouderwetse normen en waarden zouden eigenlijk weer terug moeten keren. De hertog vreest echter dat hij hiermee
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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

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

ZENT
Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld
Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio
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

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

ook zijn populariteit zal
verliezen en benoemt
daarom voor de periode
dat hij afwezig is Angelo,
de grootste fatsoensrakker
uit de stad, als tijdelijk
regent. Hij blijft echter,
vermomd als pater, het
beleid van Angelo actief in
de gaten houden. Dat leidt
tot de nodige verwikkelingen. Van woensdag 29-3
tot en met zaterdag 1-4 is
‘Maat voor Maat’ te zien
in de grote, volledig tot
theater omgebouwde, zaal
van dorpshuis De Schulp
in Egmond-Binnen. Het is
aan te raden een plaats te
reserveren: info@toneelgroepspiegel.nl of op 072
5062683 (vanaf 19.00
uur). Kaarten: 10 euro. Donateurs hebben gratis toegang. Alle voorstellingen
beginnen om 20.15 uur. Voorafgaand aan het toneelstuk kunt u op vrijdagen zaterdagavond weer heerlijk eten in dorpshuis De Schulp. Dit jaar bieden
zij u tafelgrillen. Kosten €18,95 per persoon. Reserveren is noodzakelijk en
kan uitsluitend bij dorpshuis De Schulp; telefoon: 072 506 35 23 of mail:
dorpshuis.egmondbinnen@quicknet.nl.
Foto (aangeleverd): ‘Maat voor maat’ bij toneelgroep Spiegel

M.Druiven
Stoffeerderij
Stoffering voor
ieder interieur ...
uw huis
uw bedrijf
uw jacht

oed!

g
‘zit’ het
Bij ons

Lamoraalweg 74, 1934CB Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

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

06 20 100 550

Houten- en
laminaatvloeren

Eindelijk is de kogel door… de
bowling!

Tel 0651 219635

AUTORIJSCHOOL

KARE LS

Wie
volgt?

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

Foto (Sjef Kenniphaas): Start van sloop bowling

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

- ‘gewoon’ goed
- moderne middelen
- een stabiele basis
- veilig en vertrouwd

Kom kijken en laat u informeren.
Maak een afspraak: 072 5061661
info.driemaster@isobscholen.nl
U wilt toch ook het beste voor uw kind?

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

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

Sandra Karisik viert jubileum Achilles

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

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

Nu ook
Pedicure

Fit met Mensendieck!

Mensendieck Praktijk Bergen Egmond Schoorl

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

DORPSGENOTEN
Donderdag 16 maart 2017 was voor Egmond aan Zee een bijzonder
heuglijke dag! Na 23 jaar tegen een bouwval, de oude bowling, te
hebben aangekeken, is nu de kogel eindelijk door de bowling.
Twee en een half jaar geleden zijn actievoerders Sjef Kenniphaas en Rita
Koppendraaier begonnen, massaal gesteund door de inwoners! Rita: ‘Wij
willen alle mensen daarvoor dan ook hartelijk bedanken! Alle inspanningen
bij elkaar hebben eraan bijgedragen dat nu een begin is gemaakt met de
ontmanteling van de oude bowling!’ Tot 14 april moeten de muurtjes in het
duin nog blijven staan in verband met het stormseizoen. Daarna zal men de
rest slopen, ook de flat aan de kop-ze-kant. ‘Gelukkig waren Sjef en ik er op
tijd bij om het één en ander te fotograferen!’

Ook voor ramen en kozijnen

6

Tel. 06 128 14 115

mail mensendieckegmond@gmail.com - www.mensendieckegmond.nl
Mensendieck Praktijk Egmond, Hanswijk 1a, 1934 CP Egmond aan den Hoef
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Fit met Mensendieck!
Elke donderdag op

Bel me Teen!

't pleintje in Egmond aan Zee
Uit onderzoek blijkt steeds vaker
dat we te weinig
van 8.00-14.00 uur
allerhande klachten. Die kunnen voorkomen worde
•oefentherapeut
Warm gebakkengaat.
SLIPTONG
Maar wat doet die oefenthera

Bel voor een afspraak

staat voor de klas, zit veel achtertuin
te we
den en peper
•U
Ouderwets
ger. ZALMFILET naturel, dekruicomputer
rond ... Iedereen heeft zo zijn eigen houding en manie
stukken van kilozijn
€ 29,95
dezevoor
week
€ 19,95
gewoontes
niet goed
hetkilo
lichaam.
Dan kunne
rug, nek of schouder. Ook door bepaalde afwijkingen o
Verse
van kilo € 7,- krijgen
nu kilo € 4,95
astma,Schelvis
kunt u problemen
TEIT met uw bewegingsap

medisch pedicure

06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

PUUR

PEDICURE SALON
Margreth Kool

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

06-53192755

www.puur-pedicure.nl

9 voor € 10,00

4 voor € 5,-

Verse Wijting kilo € 2,- P-KWALI 3 kilo € 5,00
Oefentherapie Mensendieck
is een paramedische beh
TO
Verse
Sliptong
€ 11,kilo € 30,00
behandelen
en kilo
voorkomen
van3klachten
die kunnen on

beweging tijdens dagelijkse activiteiten. De oefenthera
fysieke mogelijkheden en coacht u bij het aanleren van
oefentherapie is de
klachten te laten verdwijnen, verm
zonder
vanuw
kiloeigen
€ 17,50
kop
van
mogelijkheden.
Alleen tegen inlevering
van deze Kies
bon
Gezond
bewegen?
voor oefentherapie Mensendi

Grote GAMBA's Hol. Maatjes

HARING

p/s € 1,50 - 4 voor € 5,50
Alleen tegen inlevering van deze bon
Wilt u meer informatie
op of wilt u zich opgeven? Tel. 06 1
=
p
o
mensendieckegmond@gmail.com
of www.mensendie
e
op=op
Mensendieck Praktijk Egmond, Hanswijk 1a, 1934 CP

kilo € 12,50
3 kilo € 35,-

5 GRATIS

Kilo 12.50

t S  10.00
k p L a a Kilo

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

Sandra Karisik werd afgelopen woensdag 50 jaar, maar Sandra zou
Sandra niet zijn als zij op haar verjaardag niet toch gymnastiekles
zou geven. In sporthal de Schulp in Egmond-Binnen werd zij echter
verrast met bloemen en gedichten door de kinderen en ouders
van gymnastiekvereniging Spirit uit Egmond aan den Hoef en
Egmond-Binnen, waar zij ook trainster is. Er werd haar een groot
hart overhandigd met leuke teksten en tekeningen. De les werd
onderbroken met patat, drinken en veel felicitaties.
Sandra vierde tevens dat zij ook twintig jaar trainster is van Achilles uit
Egmond aan Zee. Ook deze vereniging zette haar in het zonnetje met een
prachtig boeket bloemen en een overzicht boek van de afgelopen 20 jaar. ‘Er
is nooit een dag geweest in die 20 jaar dat Sandra heeft verzaakt door ziekte
of andere zaken, zij was er altijd’, aldus Annelies van Stijn. Op haar feestje in
het sportcafé van Onno Tijm werden nog vele herinneringen opgehaald door
oud-leden en besturen van Achilles.

Egmondse almanak
EXPOSITIE Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 22 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 22 Handwerkcafé, Hanswijk 14u
Vrij 24 lezing De Stolpboerderij, Huys Egmont 20u
Zo 26, Rommelmarkt, Sportpaleis, 10u
Di 28 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29, Do 30, 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

Initiatiefgroep gemeenteraad
Bergen onderzoekt mogelijkheden Slotkwartier
Het Slotkwartier met de Slotruïne, Hoeve Overslot, de Kapberg, het Slotpark
en de Slotkapel vormt het historisch hart van Egmond aan den Hoef. Een
initiatiefgroep vanuit de gemeenteraad gaat de komende drie maanden
de ideeën voor de herontwikkeling van het Slotkwartier inventariseren. De
initiatiefgroep gaat in gesprek met de huidige gebruikers en wil daarnaast
graag in contact met potentiële nieuwe partijen. De gemeenteraad heeft
vorig najaar een motie aangenomen waarin staat dat de raad de kaders wil
stellen voor het toekomstig gebruik van het Slotkwartier. De partijen zijn het
erover eens dat het gebied veel potentie heeft en de cultuurhistorie nog meer
kan worden beleefd dan nu het geval is. Het is de bedoeling dat de initiatiefgroep na de inventarisatie een aantal realistische varianten voor de langere
termijn voor het gehele Slotkwartier ontwikkelt. Belangrijk uitgangspunt is
dat er groot draagvlak moet zijn bij de betrokken partijen en de inwoners. De
inwoners worden actief geïnformeerd. Uiteindelijke plannen worden door de
gemeenteraad vastgesteld. De initiatiefgroep bestaat uit leden van de partijen
die in de gemeenteraad van Bergen vertegenwoordigd zijn. Geïnteresseerde
partijen met concreet uitgewerkte ideeën kunnen zich tot 31 maart melden bij
Ineke Braak-Van Kasteel of Marcel Halff. Contactgegevens op de website van
de gemeente Bergen

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

http://muziekwerkplaatsegmond.nl

Bij u op de markt

3,95
2 kilo 9,90
1 Grote biologische SCHARRELHOENDER 4,95
Oude LUXE KAAS
KONIJNENBOUTEN

500 gram

Bij aankoop van 1e kilo kaas

GRATIS bak Geraspte Kaas

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

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

Slagroomsoesjes 20 voor € 2,50 en 50 voor € 5,00
Lekker slagroomtaartje
per stuk € 2,00
Diverse soorten muffins
5 voor € 2,50
Saucijzenbroodjes
5 voor € 2,50
Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvang naar keuze een brood GRATIS!!!

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON

✄

Foto (Cor Mooij): Sandra Karasik in het zonnetje gezet

De Woerdense Kaasboer

✄

MU ZI e k W e r

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

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

BIJ AANKOOP VAN 5 EURO een
GRATIS BLOEMKOOL
Actie geldig bij inleveren bon

40 soorten Tapas
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

Colofon Dorpsgenoten
notaris:

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

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.

