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

Flierefluiters viert 70-jarig jubileum
met speciale uitvoering: ‘Gefeliciteerd’

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
29 wo 3:16 5:37 15:22 17:55
30 do 4:03 6:16 16:06 18:35
31 vr 4:42 6:56 16:52 19:19
1 za 3:04 7:41 15:34 20:07
2 zo 3:56 8:27 16:15 20:55
3 ma 4:46 9:21 16:54 22:06 EK
4 di 5:30 10:35 18:20 23:20
5 wo 6:24 11:55 20:14

Toneelvereniging de Flierefluiters heeft een bijzondere uitvoering
op het programma staan. De toneelvereniging bestaat zeventig
jaar en is druk bezig met de repetities van het stuk dat de toepasselijke naam ’Gefeliciteerd’ draagt.

BOOM

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

Foto: Flierefluiters 70 jaar

zie verder pag. 2

Tel: 06 42 08 60 22 (24/7) Tel: 06 81 35 81 10 (24/7)

En verder deze week in Dorpsgenoten:
- Hoedenseizoen weer ten einde
- Mensendieck brengt verlichting
- Muziekconcert in Zorgcentrum Agnes
- New Voice met Jesus Christ Superstar
- Rondleiding-in-Egmond.nl

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

06-49412728 of 072-5115238
www.uitvaartverzorgingduin.nl

Woning VERKOPEN?

Woning kopen?

Bel dé Kruijff onder de makelaars

Als u in de maanden april, mei of juni

072-5070818

een hypotheek sluit via advies en

info@kruijffmakelaardij.nl

bemiddeling van Lemmink Finance,
ontvangt u een diner bon

t.w.v. 75 euro van

Pompplein 1 - 1931 AD Egmond aan Zee

Opheffingsuitverkoop!

www.lemminkfinance.nl
Tel. 06 54 79 64 95

Kijk verder in de krant

Email: info@lemminkfinance.nl
Voorstraat 43 – Egmond aan Zee

onafhankelijk
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hypotheek
advies

Egmond aan zee
Voorstraat 114
Tel 072 506 11 74
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Vervolg Flierefluiters

Mijn Lief, onze Pap en Opa

Allergie
Acupunctuur

De afgelopen zeventig jaar zijn voor de Flierefluiters met de nodige ’ups
en downs’ verlopen. Het begon allemaal met een 1 mei-feest in 1946. Die
memorabele avond vormde de start van ’Arbeiders Toneel Vereniging De
Flierefluiters’. Al snel werd de vereniging populair: inwoners stroomden
toe om de voorstellingen te bekijken. In de jaren 50 werden de successen
van de Flierefluiters beduidend minder met de komst van de televisie. Pas
met de komst van de volksstukken keerde het tij. Het genre bleek populair
in Egmond. ’Op Hoop van Zegen’, ’Bleke Bet’ en ’De Jantjes’ brachten de
vereniging weer volop terug in de belangstelling. De Vergulde Valk, thuisbasis
van de vereniging, besloot in 1982 een andere koers te varen en werd een
bioscoop. Het vormde de tweede klap voor de Flierefluiters. De derper vereniging was echter welkom in Egmond aan den Hoef. De inwoners van Egmond
aan Zee bezochten voortaan daar de voorstellingen. Ook de Hoevers hadden
belangstelling. Niet alleen als toeschouwer, maar ook als lid. Binnen de muren
van dorpshuis Hanswijk gaan de Flierefluiters met de tijd mee. Ook moderner
werk, zoals ’Jan Rap en zijn maat’ en ’De moeder van Daani S.’ worden ten
tonele gebracht. Op de planken wordt steeds vaker gebruik gemaakt van
nieuwe media en technieken. Decors minimaliseren en hoeven minder vaak
gewisseld te worden. Het zelfgeschreven stuk ’People WhatsApp’ is daar
een goed voorbeeld van. Op een groot scherm waren tijdens de voorstelling
de Whatsappjes te volgen. Ondanks deze vernieuwingen, heeft Flierefluiters
Toneel toch te maken met teruglopende ledencijfers. Marlies Wijnker van de
vereniging: ‘In 2002 hadden wij nog zo’n 26 leden, nu lopen er nog 16 rond.
Jammer, want het is zeer gezellig en we hebben veel voor elkaar over. De
leden komen intussen overal vandaan. Natuurlijk uit Egmond, maar onder
andere ook uit Alkmaar. We vormen een hecht team. Als er iets ontbreekt,
is er altijd wel iemand die een oplossing heeft. Dat samenspel is belangrijk,
want toneelspelen kun je best als topsport betitelen.’ De repetities voor het
jubileumstuk ’Gefeliciteerd’ zijn in volle gang. Het stuk wordt op 5, 6, 7 en 8
april opgevoerd in Dorpshuis Hanswijk. Bert Schuiling is de regisseur. Hij heeft
ervoor gezorgd dat de tekst in deze tijd past. Kijk voor meer informatie op
www.flierefluiterstoneel.nl.

Dirk Lute

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

1 Jaar uit ons midden en toch zo dichtbij.
Het verdriet wordt zachter, het missen groter,
de grenzeloze herinneringen waardevoller.
Wij leven samen verder in zijn voetsporen.

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

Lideke, kinderen en kleinkinderen

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Met de Pink van Egmond aan Zee,
hebben wij op een prachtige zaterdag,
25 maart, de as van mijn vrouw,
en onze moeder

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Janny Groen
op zee uitgestrooid.

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

Langs deze weg willen wij alle vrijwilligers bedanken
bij de vervulling van haar laatste wens.

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Eddy en de kinderen

Omdat
ieder

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

Mensendieck brengt verlichting
De Oefentherapie Mensendieck is al behoorlijk oud (begin vorige
eeuw!), maar nog steeds niet zo bekend. Daar komt langzamerhand verandering in. Niet in de laatste plaats, omdat we blijkbaar
steeds vaker (chronische) klachten hebben. Die zijn veelal te wijten
aan onze (verkeerde) manier van zitten, werken, bewegen etc.
Daardoor hebben we behoefte aan een specialist die onze klachten
behandelt en die ons kan begeleiden in het verhelpen van de
oorzaken. Om niet straks dagelijks met allerlei pijnproblemen te
zitten.

vaarwel
bijzonder
is...
Henny Stoop

VERANTWOORD 1 TOT 2 KILO
PER WEEK AFVALLEN.
Patricia Ranzijn - Gewichtsconsulent
De Strandwal 28 - Heiloo
Voor meer info en/of afspraak
bel / Whats App: 06-28483877

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Foto (aangeleverd) Edith Heiligers: ‘Veel pijnklachten
komen voort uit verkeerde houding en stress.’

ap.beukers@quicknet.nl

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

www.capella-uitvaartverzorging .nl

U IT VA A RT VE RZO RG I N G

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

072 - 589 54 53

of via: pieter@uitvaartdekker.nl
Oefentherapie Mensendieck is, kort samengevat, gericht op het behande• Mogelijkheid tot een
len van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Daarbij staat
kosteloze voorbespreking
gedragsverandering centraal. Het gaat dus verder dan alleen de klachten
•
Transparant
verhelpen. Edith Heiligers (Heerhugowaard) heeft sinds de zomer van vorig
jaar de praktijk aan de Hanswijk in Egmond aan den Hoef overgenomen.
‘Steeds vaker zien we mensen binnenkomen met klachten door een verkeerde
houding, bijvoorbeeld door eenzijdig werk achter de computer. Maar er
w whebben.
w Door
. s deze
c h wo wnw e. sr c l heo vn ee r nl e. vne nl . n l
komen ook patiënten bij ons die chronische (pijn)klachten
mensen intensief te begeleiden en enerzijds te leren met hulp van oefeningen
hun lichaamshouding te verbeteren en anderzijds te leren omgaan met de
w zijn
w we
wtoch
. sin cstaat
h o n e r l e v e n . n l
eventuele beperkingen van hun bewegingsapparaat,
"Dat
wil iedereen!"
iedereen"
Onze uitvaartbegeleiders (v.l.n.r.): Lissette Wit, Marion Velzeboer, Evelien de Jager en Pieter Dekker
"Dat wil
grote verbeteringen in hun situatie te realiseren.’ Heiligers ziet haar oefenw w wschonerleven.com
. s c h o n e r l e v e n . n l
Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl
therapie zeker niet als concurrent van de fysiotherapeut. ‘Ik zie het echt als
een goede aanvulling. Nadat in eerste instantie de klachten zijn vastgesteld,
kan de fysiotherapeut de acute nood vervullen. Zijn die klachten te wijten aan
een verkeerde houding en/of beweging, dan kunnen wij de patiënten weer
bijstaan met specifieke oefeningen om daar wat aan te doen. Anders zouden
de klachten na verloop van tijd toch weer terugkomen. Zo hebben we allebei
vloeren
onze rol in de behandeling van de patiënt.’ Stress is een veel voorkomende
oorzaak van klachten. Niet gek, vindt Heiligers: ‘Als je ziet hoezeer mensen
onder druk staan, van kinds af aan al, dan verbaast het me niets dat er ook
Houten- en
fysieke klachten ontstaan. Samen met de patiënt kunnen we ze echter leren
laminaatTijdverdrijfslaan
ontspannen met oefeningen, zodat de oorzaak van de klachten verdwijnt en
Herenweg
162 1
Egmonda/d
a/dHoef
Hoef
daarmee komen ook de symptomen niet meer terug.’ Kortom, Oefentherapie
Egmond
vloeren
www.hairatrixta.nl
Mensendieck zorgt ervoor dat we ontspannen door het leven kunnen stapwww.hairatrixta.nl
pen. En je kunt zo een afspraak maken. Daar heb je geen huisarts voor nodig.

06 20 100 550

Tel 0651 219635
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‘Muziek in Huis’ met Anemoi
in Zorgcentrum Agnes

M.Druiven

D B

Stoffeerderij

uBBeL
oeT
oor

Stoffering voor
ieder interieur ...

LaNk
eTer
roNwaTer

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

uw huis
uw bedrijf
uw jacht

it’
ij ons ‘z

info@overwegendnotariaat.nl

WASSERIJ
DUBBELBLANK

d!
het goe

www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197

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

B

Lamoraalweg 74, 1934CB Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl
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1934 BA Egmond aan den Hoef
072-5066171

Het ensemble Anemoi, bestaande uit Jacqueline van der Zwan - fluit, Carla
Bos - harp, brengt op woensdag 5 april in Zorgcentrum Agnes een concert
met een gevarieerd klassiek programma met dansmuziek van o.a. Johann
Strauss jr, Offenbach, Bizet en Tsjaikovski. Het programma duurt 2 maal 30
minuten. Het optreden is op verzoek van Zorgcentrum Agnes georganiseerd
door de Stichting Muziek in Huis. Het wordt mede mogelijk gemaakt door
Zorgcentrum Agnes, het Gieskes-Strijbis Fonds, Fonds Sluyterman van Loo,
RCOAK, Grovestins Stichting en particuliere donateurs. Zorgcentrum Agnes,
aanvang 15:00 uur. Adres: Rooseveltstraat 1, Egmond aan Zee. Koffie en thee
wordt geschonken vanaf 14.30 uur. Deuren gaan dicht om 15.00 uur.

AUTORIJSCHOOL Zeevogels wint verdiend

KARE LS

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

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

SCHILDERSBEDRIJF

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

VAN DE GIESEN
Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee
Telefoon 072-5064590
06-53696278
www.schildervandegiesen.nl
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Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Zeevogels speelde de tweede wedstrijd van een belangrijk vierluik. Vorige
week één punt, zondag werden het er drie. Toch kwam deze overwinning niet
zonder slag of stoot tot stand. Zeevogels begon wel erg goed, want al na vijf
minuten kopte Rob Oudejans een vrije trap van Gilles Groot achter keeper
Bolle van OSV. In de 20ste minuut verliet Jorrit Groot geblesseerd het veld en
voor hem kwam Dennis de Waard. Na een half uur volgde nog een domper,
de onnodige gelijkmaker. De derde domper was toen Sven Vermeeren in de
35ste minuut geblesseerd het veld verliet. Huib Sprenkeling verving hem.
Gescoord werd er echter niet meer: 1-1 ruststand. De tweede helft was ruim
vijf minuten oud, toen OSV onverwacht toesloeg. Een corner werd keurig
ingekopt door de mee opgekomen verdediger Dylan Klein; 2-1 voor OSV. In de
55e minuut werd een lange solo van Rob Oudejans op onreglementaire wijze
onderbroken (net buiten het strafschopgebied), waarop een vrije trap volgde.
De ingebrachte bal werd door een OSV-er in de muur in het strafschopgebied
met de arm beroerd. Gilles Groot benutte de penalty: 2-2. Het betere veldspel
van Zeevogels leidde uiteindelijk toch tot de winnende treffer. Invaller Frank
Jong werd in het strafschopgebied getorpedeerd en nu was het Jelle Schut die
hem binnenschoot: 2-3. Er waren op dat moment al 87 minuten gespeeld. De
laatste minuten en de extra tijd deden beide ploegen nog enkele pogingen
om deze stand te veranderen, maar deze bleef zoals hij was; 3-2. Volgende
week Meervogels thuis. Het blijft spannend onderin (twee clubs degraderen
rechtstreeks en twee clubs spelen nacompetitie).

29 MAART 2017 - NUMMER 627

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Nu ook
Pedicure

Voorjaar in Egmond

na goede tweede helft

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

Soul-Connection
Soul-Connection
Soul-Connection

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…

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.

Voor het tweede
wel!

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
de mail info@soul-connection.nl
kind met vragen
en problemen.
Christine Dekker
Christine Dekker

www.soul-connection.nl
www.soul-connection.nl

ZEN
T
www.soul-connection.nl

Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
de mail info@soul-connection.nl
Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

Christine Dekker

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

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

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

Linda IJssennagger-Zentveld

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor
Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

Palsma

9,-

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

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
l

Bel voor een afspraak

l

l

l
l
l

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

l

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

P
De Poppenkast

KINDEROPVANG

Tel. 072 - 507 0200

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker
liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode
TEL: 06 23610857

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net
5

JOOOI

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

medisch pedicure

06-1057 8724

DORPSGENOTEN

GARAGE DE EGMONDEN

Kinderopvang de poppenKast

Bel me Teen!

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

072-5061201 of
info@belleman.nl

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

€

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

WINTER

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

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

SERIEUZE
BEZORGER

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

Drogisterij
Parfumerie

Egmondse Almanak
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INGEZONDEN

Taakstelling bijna gehaald!!!!!!!!

wekelijkse column van KD de Bocht
Met dit mooie weer ziet alles er ineens een stuk aangenamer uit. Blijkbaar
werkt de zon heel direct op onze stemming. Iedereen die je tegenkomt en
spreekt is meteen een stuk vriendelijker. Eindelijk eens wat straling die we wél
willen (ook al is zelfs die straling in (te) hoge doses niet goed voor ons). Een
ander voordeel van het mooie weer is de economie. We gaan massaal naar de
terrasjes in Egmond om ons daar te laven aan de zon en lekkere drankjes. Ik
dacht zondagmorgen eigenlijk dat er meteen al weer een file stond naar Egmond aan Zee. Maar nee. Die lange rij auto’s had een andere oorzaak. Er was
een motorrijder onder een auto terecht gekomen na een verkeerde inhaalmanoeuvre. De zon, die toen nog in het oosten stond ongeveer, had blijkbaar
een verkeerde uitwerking op de motorrijder. Het verkeer moest vervolgens
via de bussluis en verderop weer naar de rotonde bij de Weidjes en dan
richting Egmond aan Zee. Genoeg politie, maar niet even die slagbomen bij
de bussluis vast omhoog zetten… Nu moest na elke 2 à 3 auto’s de rij weer
wachten totdat het stoplicht op rood was en de slagboom weer open ging.
Menig fietser werd bijna de dupe van de zwaar geïrriteerde automobilisten
die botweg het fietspad blokkeerden, zo graag wilden ze verder. Stresskippen. Doe de volgende keer het raampje van je auto even open. Kun je alsnog
genieten van het lekkere zonnetje.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

VHS video naar
DVD 18,- euro
de tweede DVD van de zelfde video voor 12,- euro

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 (t.o. Albert Heijn)
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl

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

HOUTENBOS

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

Huisontruimingen
en bezemschoon
opleveren

Voor het eerste halfjaar van 2017 moet de Gemeente Bergen 23 personen ‘met een status’ huisvesten. Met de
huisvesting van 11 vergunninghouders op het Molenweidtje en 7 via een soortgelijk project van Kennemer Wonen in
Egmond aan Zee heeft de Gemeente Bergen deze taakstelling bijna gehaald, volgens Wethouder Peter van Huissteden.
Het is een nobel streven om vluchtelingen te helpen aan woonruimte. Je reikt ze de HAND d.m.v. het geschikt maken
van passende woonruimte. En vervolgens SCHOPT diezelfde gemeente haar eigen inwoonster Ingrid Schouw uit haar
woning, waar zij al jaren woont. Waar ligt nu de verantwoordelijkheid van de gemeente? Jan Stam gaf al in zijn ingezonden stuk aan dat deze situatie het gevolg is van onoplettendheid van verschillende kanten. In het verkiezingsprogramma van Kies Lokaal 2014-2018 staat o.a. dat zij (v.w.b. Programma Wonen) staan voor: Medewerking verlenen
aan bedrijfsverplaatsing en/of wijzigen van bestemmingsplan indien dit een maatschappelijke meerwaarde heeft??
Wonen op bedrijventerreinen, onder voorwaarden toestaan?? Locaties waar toeristen(bewoners) met campers kunnen
overnachten (GOP’s)?? Ik kan dit nergens terugvinden in hun besluitvorming aangaande de beslissing die tot stand
is gekomen over Ingrid Schouw. Er zijn diverse handvatten aangereikt, maar die moet je als gemeente wel aan willen
pakken. Ik zou zeggen: reik elkaar de hand. Maria Melker

Hoedenseizoen weer ten einde
De paasdagen naderen en daarmee ook het einde van het hoedenseizoen. De leden van het Gilde der beHOEDers zetten op zondag 2 april hun hoed weer af. De hoedenafzetting zal plaatsvinden volgens de aloude gildeceremoniën in de
Slotkapel te Egmond aan de Hoef. De leden van het gilde dragen tussen Allerheiligen en Pasen in de openbare ruimte
hun hoed. De gildebroeders zijn met betrekking tot het dragen van de hoed gebonden aan de stand-regelen van het
gilde. Het gilde kent plechtige ceremoniën bij aanvang en het einde van het hoedenseizoen, maar ook bij de inwijding
van nieuwe gildebroeders. Hoedenliefhebbers en belangstellenden (al dan niet met partner) zijn van harte welkom
bij de plechtige hoedenafzetting op zondag 2 april 2017 in de Slotkapel, Slotweg 19 te Egmond aan de Hoef, inloop
vanaf 15.00uur. Om 15.30uur zal de plechtige afzetting plaatsvinden.

Troostdag voor nabestaanden
Ook dit jaar organiseert Gijsje Teunissen van Charon uitvaartbegeleiding de Troostdag voor nabestaanden. Deze dag is
voor iedereen die samen met anderen wil stilstaan bij het leven van hun dierbare overledene. Teunissen: ‘Wij willen bezoekers graag een veilig en warm gevoel geven, samenhorigheidsgevoel laten beleven en herkenning voor hun – soms
heftige – gevoelens.’ Ontmoetingen van mens tot mens staan op deze dag centraal. Kunstenaars en kleine bedrijven
met helpende handen en luisterende oren ontvangen bezoekers graag in hun ‘huiskamertjes’, waar je even je verhaal
mag vertellen, informatie kan krijgen over rouwverwerking of een heerlijke massage mag ontvangen. Ook dit jaar zal
medium Else Marianne aanwezig zijn om via kennis uit de Andere Wereld vragen te beantwoorden m.b.t. het overlijden
of de overledene. Vergeet dan vooral niet om een foto van je dierbare mee nemen en deze op de herinneringstafel in
het licht zetten. Onze gasten zijn van 12.00 uur tot 17.00 uur welkom. Voor kinderen is een speciale troosttent waar
zij onder begeleiding iets moois kunnen maken of gewoon hun verhaal kwijt kunnen. Wij wensen iedereen een fijne
en warme dag toe. Iedereen is welkom op zondag, 9 april van 12.00 – 17.00 uur in de Slotkapel aan de Slotweg in
Egmond aan den Hoef.

Finaleplek voor Seychell Petiet op NK Ermelo
Foto Seychell Petiet
in actie op Gio
Afgelopen weekend
waren in Ermelo de
Nederlandse Kampioenschappen voor
springpaarden in de
categorie B. Seychell
Petiet uit EgmondBinnen (rijdend bij
Manege de Hoef)
kwam met haar zesjarige paard GIO ook
uit in deze categorie.
Zij behaalde een prima
resultaat met een finaleplek en snelste tijd,
maar dat was helaas
niet genoeg voro de
winst in deze categorie.
Wel is Seychell 1e van
Noord-Holland. De uiteindelijke winnaar (13
jaar) kwam uit Weert.

Rondleidingen-in-Egmond.nl:
Gemak dient de mens!

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

www.kringlooptol.nl
06 36 33 43 33

HULP...VAKANTIE!
Voor de maand augustus is Welbox
op zoek naar een betrouwbare

vakantiehulp
DORPSGENOTEN

Schoonheidssalon

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

het betreft receptiewerkzaamheden
incl. schoonmaak van het gebouw.
Voor meer info graag een mailtje
naar: info@welbox.nl

Voor wie op zoek is naar een leuk dagje uit in de Egmonden, is er sinds kort de website rondleidingenin-egmond.nl. Hier kunt u niet alleen kiezen uit diverse kant-en-klare rondleidingen, maar ook zelf
een rondleiding naar eigen wens samenstellen. De website is een initiatief van Stichting Historisch
Egmond.
Gezinnen, vriendenclubs, stichtingen, verenigingen en vaak ook hele families, zoeken regelmatig naar een volledig
verzorgde middag uit. Daarbij moet vaak een cultureel uitstapje worden gecombineerd met iets sportiefs, of met een
hapje en een drankje. Vrijwilligers van Historisch Egmond willen in die behoefte voorzien en hebben verbindingen
gelegd tussen diverse, reeds bestaande mogelijkheden en activiteiten, die eerder afzonderlijk aangeboden werden.
Hierdoor ontstaan vaak verrassend leuke combinaties, waarmee u Egmond op een geheel nieuwe manier beleeft. Zo
worden reeds bestaande rondleidingen als het Wandelrondje Egmond aan Zee, een fietstocht langs de restanten van
de Tweede Wereldoorlog, een tocht langs Egmondse begraafplaatsen, een rondleiding Maritiem Verleden of Egmondse
School, aangeboden met allerlei aanvullende opties die naar eigen wens kunnen worden toegevoegd. Zo kunt u een
koffieontvangst bijboeken, of een lezing. Wat te denken van een uur gebruik van de filmzaal in bezoekerscentrum Huys
Egmont, om bijvoorbeeld oude familiefilms te vertonen? Ook kan er aansluitend op de rondleiding geluncht worden,
of er kan worden genoten van een High Tea, High Wine of High Beer. En als de openingstijden dit toe laten, kan de
dag aangevuld worden met een bezoek aan één van de Egmondse musea. De mogelijkheden zijn eindeloos, waardoor
er voor ieder budget wel iets samen te stellen is. Bij Historisch Egmond hebben ze er zin in en staan ervaren gidsen
gereed om u mee te nemen op een tocht door het verleden en u onderweg alles te vertellen over de rijke Egmondse
historie. Kijk voor meer informatie op www.rondleidingen-in-egmond.nl of bel met 06-51689620 (Martijn).
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Wandeling door de Wimmenummerduinen
De maandelijkse wandeling in het Egmondse duingebied start op zondag 2 april om 10.00 uur bij het Sportcentrum
aan de Watertorenweg te Egmond aan Zee. De Egmonder is al druk aan het zaaien en planten op zijn landje in de
duinen. Maar welke wilde planten staan al in bloei? Welke vogels zijn teruggekeerd uit hun overwinteringsgebied en
vinden we al kikkerdril in de duinmeertjes? Wij zijn vol verwachting. De wandeling wordt geleid door een natuurgids
van het IVN, de vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid, en duurt ongeveer 2 uur. Men dient zelf te zorgen
voor een toegangskaart voor het Noordhollands Duinreservaat van PWN. Warme en wind- en waterdichte kleding
aanbevolen! Donatie (richtlijn 2,50 euro) wordt op prijs gesteld. Let op! Betaald parkeren. Voor nadere inlichtingen
kunt u mailen: hanneke@jpdg.nl bellen: 072 5337601. Of kijk op de website van IVNNKL.nl

• Warm gebakken SCHAR
5 voor € 3,50

10 voor € 6,00

• Ouderwets gerookte MAKREEL
p/s vanaf € 3,00
2 voor € 5,00
• Hollandse MAATJES HARING
4 voor € 5,50
altijd vers schoongemaakt p/st € 1,50

New Voice met nummers van
Jesus Christ Superstar!
De tijd gaat zó razendsnel. Zo begin je als koor weer aan een nieuw seizoen en zo is het alweer vakantie. Het wordt
voor New Voice nu al wel weer tijd om daarover te berichten. Op 8 april zingt het koor in de Palmpasenviering diverse
nummers van de Rockmusical ‘Jesus Christ Superstar’ van Andrew Lloyd Webber. Een musical van alweer bijna 50 jaar
geleden (1970), maar met nummers als Hosanna Hey, I don’t know how to love Him en Could we start again please
nog uitermate actueel én geliefd; een musical die het passieverhaal prachtig neerzet. Natuurlijk is er ook aandacht
voor de jeugd met haar Palmpasenstokken. De viering vindt plaats in de St. Adelbertuskerk in Egmond Binnen en
begint 8 april om 19.00 uur.

Warm gebakken Verse Hollandse

KIBBELING

KABELJAUWFILET

Alleen tegen inlevering van deze bon

Alleen tegen inlevering van deze bon

250 gr € 4,-

op=op

SV Prins Hendrik

van kilo € 20,-

2 half pond € 1,50

op=op

e
De uitslagen van maandag 21 maart: E-klasse: Arie Wijker 100; Cor Wijker 100; Richard van Ham 99; Dirk Roele 99.
A-klasse: Jaap de Graaf, Jos v.d.Outenaar, Roland Sloot 98. B-klasse: Jaap Schipper 99; Mieke v.d.Outenaar 96; Willem
Kilo 12.50
Reemst 92. Pistool: Carlo Zwaan 48; Richard van Ham 47; Dirk Roele 47; Arie Wijker 47

Egmondia haalt de buit snel binnen

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

Kilo  10.00

TOP-KWALITEIT

kilo € 12,50

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Magere 18% KAAS
500 gram 3,95
BIOLOGISCHE KAAS lekker belegen 500 gram 3,95
KONIJNENBOUTEN
2 kilo 9,90
✄

Bij aankoop van 1e kilo kaas

0,50

10 EIEREN

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Slagroomsoesjes
20 voor € 2,50 en 50 voor € 5,Grote mergpijpen
5 voor € 3,- en 10 voor € 5,Superstunt grote natte keek
1 voor € 3,- en 2 voor € 5,Haverkoeken appel/kaneel of rozijnen cranberry 5 voor € 5,-

Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt 2 brood haantjes Gratis!!!

Tegen W.M.C. uit Heerhugowaard was de wedstrijd eigenlijk al na 20 minuten gespeeld. Voordat de gasten goed en
wel beseften dat ze op het veld stonden, lag de eerste bal al in het netje. Het was Carlo Smit die via een vrij trap net
buiten de zestienmeter snoeihard en zuiver binnenschoot: 1-0. Egmondia zette meteen door, om te proberen al snel
een ruimere marge te bereiken. In de 8ste minuut knalde Patrick Jaspers keihard op het doel, maar deze keer wist
keeper Joël Gonzalez de inzet onschadelijk te maken. In de 15de minuut kwam toch het tweede doelpunt op het
scorebord. Dennis Blaauboer legde de bal voor het doel, waarna de bal voor de voeten van Kevin Klijbroek kwam:
2-0. Klijbroek speelde hierna met hernieuwd zelfvertrouwen een prima wedstrijd. Voordat vriend en vijand het tweede
doelpunt hadden verwerkt, lag nummer drie achter de keeper: Rick Blok passeerde zijn directe tegenstander en schoot
diagonaal binnen, 3-0. Het gevoel dat er voor Egmondia een monsterscore in zat, werd in de 11de minuut na rust
een stuk minder. Toen incasseerde Dennis Blaauboer zijn tweede gele kaart, na een onnodige overtreding en moest
Egmondia met tien man verder. Ondanks de numerieke meerderheid werd W.M.C. niet echt gevaarlijk. Het slotakkoord
was weer voor Egmondia. Nadat enkele doelpogingen mislukten, kwam de bal voor de voeten van Patrick Jaspers. En
vanaf zo’n 25 meter kogelde hij raak: 4-0. De derde periode verloopt voor Egmondia prima: 3 wedstrijden 9 punten.
Volgende week wacht misschien wel de zwaarste wedstrijd. Uit tegen Koedijk zullen de blauwwitten vol aan de bak
moeten. Maar eigenlijk is vanaf nu elke wedstrijd een finale.

Open dag De Branding
De Branding is een basisschool in Egmond aan Zee met als missie: het bieden van uitdagend onderwijs aan basisschoolleerlingen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In een schoolklas zijn net zoveel niveaus als er leerlingen zijn.
Eerlijk is eerlijk: het is onmogelijk ieder kind bij elke les op eigen niveau te laten werken. Wat wel haalbaar is en nog
steeds een grote uitdaging: bij de meeste vakken op drie niveaus werken. Daarbovenop hebben leerlingen anno 2017
het ook nodig om klaar te zijn voor de toekomst om te leren zelfstandig keuzes te maken en dingen uit te zoeken; te
leren samenwerken te leren omgaan met moderne media; te leren creatief te denken. Bent u nieuwsgierig? U bent
van harte welkom om woensdag 29 maart op de open ochtend. Die begint om 9:00 met een ontvangst door de directie en ouders. U kunt daarna rondgeleid worden door de school en eventueel vragen stellen aan de directie. Om 12:00
sluiten we deze ochtend af.

Uit de Wereldwinkel ………
Vanaf maart voert Fair Trade Original al een Azië-campagne, ter gelegenheid van vijf jaar Aziatische culinaire producten. De producten zijn een groot succes, zowel hier in de (Wereld)winkels als voor de boeren en de bedrijven in Azië
die de producten maken. De boerinnen achter de Thaise pepertjes, kruiden, ananas en rijst delen daar maar al te graag
hun recepten en keukentips. De website is een rijke inspiratiebron voor iedereen die van Thailand, lekker eten en fairtrade houdt! Alles over de boerinnen, hun recepten vindt u op: www.ontmoetonzeboeren.nl. Alle genoemde producten
zijn verkrijgbaar in de Wereldwinkel in Egmond aan Zee!

JAAP DAVIDSON

✄

GROENTE & FRUIT

Foto (Cor Mooij): Egmondia juicht opnieuw

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

ZOETE AARDBEIEN
LEKKERE HANDPEREN
HOLLANDSE BLOEMKOOL

2 dozen € 2,50
2 kilo € 2,50
2 voor € 2,50

Actie geldig bij inleveren bon

Mensendieck
Praktijk
Bergen
Egmond
Schoorl
Mensendieck
voor o.a.
houding,
ontspanning,

ademhaling en chronisch pijn. Tel. 06 128 14 115

mail mensendieckegmond@gmail.com - www.mensendieckegmond.nl
Mensendieck Praktijk Egmond, Hanswijk 1a, 1934 CP Egmond aan den Hoef

Colofon
Fit metDorpsgenoten
Mensendieck!
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