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

Er komt leven in de brouwerij
(van de redactie) De kogel is door de kerk. Er zijn voldoende
investeerders gevonden in de vorm van aandeelhouders en
leningsgevers om de brouwerij voor het zo alom geliefde Sancti
Adalberti-bier te kunnen bestellen. Dat is inmiddels gebeurd bij
het Italiaanse bedrijf EasyBrau (vlak bij Venetië). Het geduld wordt
echter nog wel even op de proef gesteld: ergens in oktober zal hij
worden afgeleverd en dus kan er pas ergens november kunnen
worden begonnen met het brouwen aan de Weg over de Bisschop
in Egmond aan den Hoef waar de brouwerij komt.

Woning VERKOPEN?

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
5 wo 6:24 11:55 20:14
6 do 0:40 8:10 13:16 21:44
7 vr 1:56 10:00 14:25 23:05
8 za 2:55 10:55 15:14
9 zo 0:41 3:41 12:00 16:01
10 ma 1:41 4:26 13:00 16:38
11 di 2:30 4:58 13:40 17:16 VM
12 wo 3:02 5:36 14:00 17:56

Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

BOOM

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

Opheffingsuitverkoop!

Foto (aangeleverd): Maarten en Jetty Min en Peter Lassooy
aan de ontwerptafel voor het Proeflokaal.
zie verder pag. 2

En verder deze week in Dorpsgenoten:
- Aandacht voor zorgen Elektromagnetische straling
- 39e editie schoolvoetbal in de Egmonden
- Column K.D. de Bocht

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

Zaterdag hulp gezocht

Allergie
Acupunctuur

voor tuincentrum
Leeftijd 16 –17 jaar

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

Herenweg 25 Egmond Binnen Tel: 0725061488 nelisbaltus.nl

Zaai nu! en profiteer in de zomer !!
Voor een passende uitvaart met
een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’

Set: 6 Denim zonnepanelen voor € 1.995,= (1.680Wp; 10 M2)
Set: 9 Denim zonnepanelen voor € 2.795,= (2.520 Wp; 15 M2 )

Dag en nacht bereikbaar

Set: 12 Denim zonnepanelen voor € 3.795,= (3.360 Wp;20 M2)

06-49412728 of 072-5115238

Full Black zonnepanelen, Nederlands fabricaat, 10 jaar productgarantie, 25 jaar vermogensgarantie
In de Top 10 als best geteste panelen, windbelasting tot 170 KmPu
Garanties volgens de Europese garantiewetgeving, Nederlandse servicedesk
Aanbieding gebaseerd op een dakpannendak.

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Overige combinaties op aanvraag mogelijk
Prijzen zijn exclusief btw, montage en transport. Inclusief panelen, bekabeling, solax omvormer, montagematerialen.

Btw-teruggave (21% !) wordt gratis door ons geregeld.

Blauwe Distellaan 22, 1931VC Egmond

Meer informatie: www.durensa.nl of bel voor een afspraak 06-14576342

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

Vervolg brouwerij

Aandacht voor de zorgen over
straling UMTS-mast
Met de oproep om in ieder geval een informatieavond te
organiseren over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van
elektromagnetische straling heeft een deel van de gemeenteraad
blijk gegeven aandacht te willen geven aan de zorgen die hierover
leven.
In de raadsvergadering van 9 maart heeft KIES Lokaal samen met de VVD
een motie ingediend om een lokaal onderzoek te steunen. Dit onderzoek,
op initiatief van de homeopathisch arts/huisarts Nico van Amstel wordt bij
een groep mensen, die zich hiervoor vrijwillig aanbiedt, bloed onderzocht.
Het doel is om aan te tonen of er veranderingen in het bloedbeeld ontstaan
die mogelijk worden veroorzaakt door Elektro Magnetische Straling (EMS).
De indieners van de motie hadden graag gezien dat de gemeente de kosten
van het bloedonderzoek zou vergoeden (ca. € 20,00 p.p.). Dit voorstel kreeg
echter geen meerderheid in de raad. Wél is met een meerderheid van de raad
afgesproken dat meer aandacht besteed zou moeten worden aan informatie
over deze straling en welke invloed die straling op onze gezondheid zou kunnen hebben en wat je er zelf tegen kunt doen om je ertegen te beschermen.
Het is namelijk heel goed mogelijk zelf een aantal maatregelen te treffen
om in ieder geval straling binnenshuis te verminderen. Hiervoor hebben Kies
Lokaal, VVD en PVDA om een extra informatiebijeenkomst gevraagd met als
doel inwoners beter van informatie te voorzien over de invloed van EMS op
de gezondheid.

Intens verdrietig hebben wij veel te vroeg
afscheid moeten nemen van
mijn vrouw, onze moeder,
zus, schoonzus en tante

voor alle
felicitaties
voor mijn
90ste verjaardag

Angela Marion Steketee-Wijker
Op 58 jarige leeftijd
heeft zij de oneerlijke strijd moeten opgeven.

Aaf Bakkum-Lute

13 november 1958

Drogisterij
Parfumerie

€

9,-

Ineke en Wicky
Florian
Jurre
Opgeven betekent niet dat je zwak bent,
maar dat je sterk genoeg bent om los te laten.
Omdat Angela graag wilde dat de mensen haar herinneren
zoals ze was, willen wij deze dagen graag
in besloten kring met haar zijn.
Jullie zijn welkom op donderdag, 6 april om 11.30 uur
in crematorium Waerdse Landen, Krusemanlaan 5 te
Heerhugowaard.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren.
We zouden het fijn vinden als jullie op de condoleancesite van
Angela uw herinneringen en/of foto’s met ons wilt delen:
www.charonuitvaart.nl/condoleance/Angela-Steketee
Correspondentieadres:
Plantsoenstraat 1A, 1931 BG Egmond aan Zee

“Op een bramenpad groeien geen rozen”

M.Druiven

Bets

Stoffeerderij
Stoffering voor
ieder interieur ...

De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig,
‘t is op, zo is het goed.

uw huis
uw bedrijf
uw jacht

oed!

Diepverdrietig, maar in het besef dat zij het einde als een bevrijding beschouwde, geven wij u kennis van het overlijden van onze
lieve moeder, oma en echtgenote

Lamoraalweg 74, 1934CB Egmond aan den Hoef

ZENT

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Bijna is het weer zover! Alweer het 39e Schoolvoetbaltoernooi van de
Egmonden! Wie heeft er niet gespeeld op één van de drie groene velden
van Egmond om het kampioenschap, zelfs vaders en moeders kunnen zich
dit voetbalfeest herinneren! Het voetbaltoernooi is dit jaar op 7 april bij vv
St. Adelbert in Egmond Binnen en de eerste wedstrijden zullen om 13.15
uur beginnen! Dit jaar hebben de scholen 5 jongens- en 8 meisjesteams
ingeschreven. Dit betekent dat er deze vrijdag ongeveer 150 kinderen aan het
voetballen zijn! Natuurlijk weet iedereen waar het om gaat, de jaarlijkse eer
van het Egmonds Kampioenschap, maar de winnende school gaat ook nog
verder! De vervolgronde vindt plaats op woensdagmiddag 19 april om 13.30
uur bij vv Limmen en deze winnaar mag de regio vertegenwoordigen op het
Noord-Hollands-kampioenschap. Tot vrijdag 7 april bij vv St. Adelbert!

Filmmiddag in de Schulp !!!
Filmliefhebbers, opgelet. Op zondag 9 april organiseert Dorpshuis
De Schulp, Visweg 45 in Egmond-Binnen een filmmiddag.
De film die aan bod komt vertelt het verhaal van Rafael Padilaa die werd
geboren in 1860 in Cuba en bekend stond als de clown Chocolat. Hij was de
eerste zwarte circusartiest in Frankrijk die een groot succes had aan het einde
van de 19e eeuw. De kenmerkende figuur van zijn tijd zorgde ervoor dat hij
de lieveling van Montmartre werd, Toulouse Lautrec inspireerde en hij in de
eerste films van de gebroeders Lumière verscheen. Tevens was het de eerste
kunstenaar die in commercials verscheen. Chocolat stierf in anonimiteit in
Bordeaux in 1917. De voorstelling begint om 14.30 uur, de zaal is open vanaf
14 uur. De kosten zijn € 4,00 per persoon.

Bets Zonneveld-Wijker
Egmond aan Zee,
13 februari 1947

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag donderdag 30 maart 2017: 1.Piet en Ditte Greeuw 69,79 2.Bep
Dekker en Thea Rosendaal 58,33 3.Petra en Bert Maureau 48,96 4.Henk
Apeldoorn en Fenny Brus 46,88 5.Mar en Nico Imming 40,63 6.Cees Imming
en Theo vGulik 35,42

DORPSGENOTEN

Echtgenote van Ber Zonneveld
Brenda en Brant
Wout, Jony, Manon
Bert en Maaike
Selena,Thom

SCHILDERSBEDRIJF

Correspondentieadres:
B. Zonneveld
Hoogeweg 14, 1901 MP Castricum

VAN DE GIESEN

Bets is thuis, alwaar gelegenheid is om afscheid van haar te nemen
en de familie te condoleren, dagelijks tussen 15.00 en 17.00 uur
en tussen 19.00 en 20.30 uur.

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

De afscheidsdienst vindt plaats op woensdag 5 april om 10.00 uur
in de R.K. St. Adelbertuskerk, Kerkplein 25 in Egmond-Binnen.

Veel te vroeg en onverwacht hebben wij afscheid
moeten nemen van onze schoonzus en tante
Koffie-aanbieding maart 2017

Bets Zonneveld-Wijker

500 gr roodmerk € 4,60 (ipv 5,40)
250 gr roodmerk € 2,45 (ipv 2,85)
250 gr goudmerk € 2,75 (ipv 3,15)

Wij wensen Ber de kinderen en kleinkinderen veel
sterkte met dit verlies.

Alleen tegen inlevering van deze bon
Stem ook op Wereldwinkel De Egmonden
http://rabo.nl/nkl/raboclubkas2017

Fam. Zonneveld
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Na een leven met vele mooie momenten en verdriet
en dankbaar voor wat zij ons heeft meegegeven,
hebben wij onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootoma losgelaten.

vloeren

Een strijder is van ons heengegaan.

Maria Jacoba Visser-Zwemmer

Houten- en
laminaatvloeren

"oma Truus"

Tel 0651 219635

“Ga maar lekker in je eigen bed slapen, lieverd.”

Veel te snel hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve broer, zwager en oom

Jos Valkering

Weduwe van Arie Visser
Egmond aan Zee,
6 oktober 1923

Alkmaar,
31 maart 2017

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

Bridge SOOS ,,Anders Actieven “
Uitslag woensdag 29 maart 2017: 1e Hrn Bok & Hallewas 63,54% 2e Mevr.
te Bück – Hr Broersen 55,21% 3e Dms Betel & Waelput 53,13% 4e Fam.
Sluiter 45,83% 5e Hrn Visser & te Bück 41,67% 6e Mevr. Druiven – Hr.
Groot 40,63%

1 april 2017

Armando
Andrea
Jeroen

g
‘zit’ het
Bij ons

39e editie
Egmonds Schoolvoetbaltoernooi

Egmond aan Zee

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

Nico Kaptein, bestuursvoorzitter van de bv: ‘Half juni kunnen we echter wel
beginnen met de Egmond Experience. Daarbij kunnen de bezoekers alvast
een idee krijgen van de brouwerij en de toekomst ervan. Dat doen we aan
de hand van projecties en met een beetje geluk kunnen we dan ook direct
contact hebben met Italië.’
De verdere plannen worden nu uitgewerkt om alle vergunningen te verkrijgen. Dat ziet er allemaal goed uit. ‘De vooruitzichten voor Brouwerij Egmond
zijn sowieso uitstekend’, ziet Kaptein. ‘Dat wordt ook bewezen door het
vertrouwen van de investeerders. De vraag van de consument neemt toe en
steeds meer horecaondernemers zetten het abdijbier op de kaart.’ Ook de
retailers hebben het bier in de gaten. Deze maand is de beschikbaarheid van
het Egmonds speciaalbiertje bij Albert Heijn gegroeid van 65 winkels naar
205 winkels en bij de Dekamarkt is het bier inmiddels in 29 filialen verkrijgbaar. Kaptein: ‘Alle zeilen moeten worden bijgezet om aan de vraag te kunnen
voldoen.’ Ofschoon de brouwerij dus pas in november operationeel zal zijn,
hopen de bierbrouwers het Proeflokaal en de winkel al in juli te openen.
‘Bezoekers zijn dan welkom voor een proeverij met lekkere bapas (smakelijke
hapjes waarin het bier is verwerkt). Alles met lokale en biologische producten
en gelinkt aan de cultuurhistorie van de Egmonden’, aldus Kaptien. Onlangs
mochten de heren zelf al even proeven van bitterballen met de naam ’Jaepie
Jaepie', waarin het Sancti Adalberti Dubbel is verwerkt. Met stoofvlees van
Schotse Hooglander.
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Alkmaar
4 september 1958

Egmond aan Zee,
31 maart 2017

Rinnegom
2 april 2017

Marianne † en Sjoerd, Dicky †
Michael en Alice
Danny en Bas

Annalies
Tilly en Heavy

Charlotte
Kay

Arie-Hendrik en José
Isa
Luc
Conny en Hans
Roy en Rowanne
Nikky

Govert en Angélique
Don en Myrthe
Richard
Julia

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Weg naar de Bleek 5
1934 PG Rinnegom

Jos is thuis, waar we deze dagen met hem samen willen zijn.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
woensdag 5 april van 19.00 uur tot 20.00 uur in de kapel
van Verzorgingshuis Agnes,
Rooseveltstraat 1, 1931 VN Egmond aan Zee.

We nemen afscheid van Jos op vrijdag 7 april om 11.00 uur in
De Schulp, Visweg 45 te Egmond-Binnen, waarna de begrafenis
zal plaatsvinden op begraafplaats Rinnegom.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in De Schulp.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op donderdag 6 april
om 11.00 uur in de Protestantse Kerk, Trompstraat 2,
1931 EL Egmond aan Zee.
Aansluitend, om 13.15 uur, bent u van harte welkom bij
de crematieplechtigheid in crematorium Schagerkogge,
Haringhuizerweg 3, 1741 NC Schagen.

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket
in de Egmonden!

Onze dank gaat uit naar het personeel van de afdeling
Karveel van de Prins Hendrik Stichting voor hun
liefdevolle verzorging.

Veel te vroeg is onze schietvriend en
penningmeester van onze schietclub overleden

Johannes Gerardus Maria Valkering
Jos

Voor al uw bloem-,
rouw- en trouwstukken
Lid van de Euroflorist

Correspondentieadres:
Conny en Hans
Van Speijkstraat 10, 1931 EH Egmond aan Zee

Wij zullen je gezelligheid missen.

Bloembinderij De Duinroos
Voorstraat 118 - Egmond aan Zee
duinroos@quicknet.nl - 072-8883070

Je vrienden van ”De Egmondse Binnenschutters”

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

”Het is goed zo”

WINTER

Op 93 jarige leeftijd is overleden

mijn zus, onze schoonzus en tante zeggers

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

Egmond aan Zee, 31 maart 2017

DETROPEN
PAVILJOEN

COFFEELUNCHRELAXDINERPARTYKITESURFBBQSALSADRINKS

Pieter Dekker

Een goed verzorgde uitvaart
hoeft niet duur te zijn

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,-

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

Marie Visser-Zwemmer

U IT VA A RT VE RZO RG I N G

Vraag gratis uw laatste-wensenmap aan

• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!
• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze
• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking

Voor meer info:

Dag en nacht bereikbaar via

072 - 589 54 53

WWW.UITVAARTDEKKER.NL

Egmondia pakt winst in laatste minuut
Egmondia heeft ook de vierde wedstrijd in de derde periode in winst omgezet. Waar de blauwwitten vorige week de
wedstrijd binnen 20 minuten beslisten, was de klus tegen Koedijk van een ander niveau en werd pas in de laatste
minuut beslist. Het werd een open, soms pittige krachtmeting. Na een hachelijk begin met het uitvallen van Stijn Buis
kwamen de Derpers beter in de wedstrijd. Het laatste half uur voor rust was voor de ploeg van Peter Tania. Het grootste gedeelte van de tweede helft speelde zich af op het middenveld. Met nog een kwartier te gaan zette Egmondia
druk op het doel van Koedijk. Waar eigenlijk niemand meer rekening mee had gehouden, werd in de laatste minuut
waar. Mats Stam kwam aan de rechterkant in balbezit en liep het zestienmetergebied binnen en schoot de bal ziedend
hard via de onderkant van de lat binnen: 0-1. Zondag speelt Egmondia thuis tegen Alcmaria Victrix.

Na 15 jaar Strandpaviljoen
de Tropen is het voor ons tijd Carroussel Club Manage Groot op weg naar NK
PERSONEELSFEESTFAMILIEUITJEGROEPEN
DORPSGENOTEN
4
29Dirk
MAART
2017
NUMMER
Club van Manege Groot uit Egmond ad. Hoef o.l.v
Jan Dekker,
heeft -afgelopen
zondag627
VERJAARDAGBRUILOFTKITESURFENDINER De Keijserlijke Carrousel
de 3e plaats behaald op de oefenwedstrijd bij Manege De Delft in Assendelft. Er reden 21 groepen op deze dag hun
voor
een
nieuwe
uitdaging.
Kloknieuws
BEDRIJFSUITJEACTIVITEITENLUNCH proef. Dit was het laatste oefenduel voorafgaande aan de divisie wedstrijden. Op 11 juni start De Keijserlijke CarrouAfgelopen zondag was
in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
TROUWENRELAXENSTRANDZON
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.

Egmond bedankt!
Wij hebben genoten.

WWW.DETROPEN.INFO
06 - 21541152
Groetin
Carolien,
Marit en Jasper.
Voorjaar
Egmond
STRAND NOORD

GRIEPGOLF
OF
SV Prins
Hendrik INBRAAKNu ook
De resultaten van maandag 27 maart: E-klasse: Dirk Roele 100, Arie Wijker 100; Cor Wijker 99.
Pedicure
GOLF?
A-klasse:
Nico Tuls 100; Jaap de Graaf 98; Marco
Konijn 98. B-klasse: Willem Reemst 100; Michael Bekkers 97; Jaap

sel Manege Groot op de Eredivisie wedstrijd in Capelle. Daar kunnen zij als ze zich plaatsen bij de eerste 4 verzekeren
van een startplek op het NK. Dat zal op 2 juli in Haarlem worden verreden. Meet informatie op www.kccegmond.nl of
www.manegegroot.nl.

Schipper
94. Pistool:
Arie Wijker
49; Carlo Zwaan 47; Yvonne Krab 43.
Voorstraat
92 – Egmond
aan Zee
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

DORPSGENOTEN
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Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…



OPHEFFINGSVERKOOP!
Voor het tweede
wel!

          
      

      


    



KOLBERTS

V-HALS PULLOVERS

JACKS

  

vele modekleuren
DORPSGENOTEN
nu
ZOEKT EEN
2 voor
129,39,95
69,90

ook grote maten en
korte en lange modellen in de
Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
lengtematen
modekleuren
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.

59,- 89,- 119,-

ZENT
Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

69,- 89,-

Bridgeclub Egmond aan Zee

SERIEUZE
BEZORGER
POLO’S - VESTEN -

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

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

KATOENEN
ZOMERPANTALONS

Voor uw gehele administratie
MODIEUZE
SHIRTS
Administratiekantoor
lange en korte mouw
WINTER
diverse merken

Kerkdiensten
van Traffic

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

2 voor

59,90

98,-

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

2 voor

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

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

Egmondse Almanak
EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Egmond aan zee
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Voorstraat 114
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Tel 072 506 11 74
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

Nicole Weijling derde bij
Parelloop Brunssum

€

9,-

Afgelopen zondag 2 april werd in Brunssum (Limburg) de 29e Parelloop
gehouden met de internationale Top Run 10km voor genodigden top atleten.
Ook de Egmondse atlete Nicole Weijling-Dissel had voor deze wedstrijd
een invitatie ontvangen. ‘Een voor mij lange afstand maar ook een goede
vermogensprikkel voor straks een mooi baanseizoen’, aldus Nicole Weijling.
‘Vanaf de start liep ik gelijk erg lekker. Omstandigheden waren prima en mijn
lichaam voelde sterk. Helaas voelde ik al vrij snel mijn beide voeten branden.
In de 2’de ronde van 5 km was de pijn zo sterk dat ik hierdoor helaas niet
lekker meer liep, maar stoppen is geen optie. Ik was ontzettend blij toen ik de
finish over kwam. Direct werd mij een kaart omgehangen met de mededeling
dat ik zo het podium op mocht, omdat ik 3e Nederlandse dame was. Een verrassing en voor mij een eer om samen met Kim Dillen en Brit Ummels op het
podium te mogen staan. Hierna toch maar even door naar de EHBO….”
DORPSGENOTEN

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

18-20 jaar.
periode

De Poppenkast

KINDEROPVANG

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

D B

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

Bediening medewerkers:
Fulltime en parttime . minimaal 16 jaar
Keuken medewerkers:
Fulltime en parttime . minimaal 16 jaar
Verhuur: Sterke jongens !

Lijtweg 56 • Bergen NH
Mosselaan
53, Egmond072-5812331
a/d Hoef www.wiegers.net
Telefoon
T. 072www.dubbelblank.nl
507 01 21 marcel@wiegers.net

en enthousiast team werken stuur dan je motivatie
naar badegmond1@quicknet.nl
of bel met Robin Coule 0622235868.

uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331
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Egmondse Almanak

Geopend geopend donderdag
t/m zondag vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 16,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

06 20 100 550
ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

P
De Poppenkast

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

KINDEROPVANG

Ook voor ramen en kozijnen

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

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

DORPSGENOTEN ZOEKT EEN

SERIEUZE BEZORGER
voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

072-5061201 of info@belleman.nl

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

INGEZONDEN

Geachte mevrouw Melker,
Helaas is de politieke werkelijkheid complexer dan die soms lijkt. KIES Lokaal
en de huidige raad hebben te maken met beleid dat door bestuurders voor
ons is vastgesteld. KIES Lokaal zet zich actief in voor aanpassingen van
het bestaande woonbeleid. Hierbij gaat het om langdurige en zorgvuldige
processen. Daar komt bij dat gemeentelijk beleid moet passen binnen hogere
wet- en regelgeving. Wat is waarheid? De afgelopen periode wordt er veel
onterecht geroepen en geschreven in lokale kranten en op social media. Vaak
lees je dan halve waarheden waardoor bepaalde zaken helaas onjuist worden
geïnterpreteerd. Ambtenaren en bestuurders van de gemeente kunnen zich,
zeker als het om persoonlijke dossiers gaat, niet altijd publiekelijk verdedigen.
In de kwestie van bewoning in de manege hebben 5 partijen KL, D66, CDA,
PVDA en GL, 17 raadsleden (van de totaal 23), aangegeven achter het college
besluit te staan. Al die 17 raadsleden hebben uitvoerig alle mogelijkheden
onderzocht. Al die 17 raadsleden betreuren het dat mw. S haar woning
moest verlaten. Daarbij is het in dit soort complexe situaties, waarbij het om
individuele belangen gaat, ongewenst om privacygevoelige informatie op
straat te gooien. Inwoners mogen verwachten dat hun zaak ‘vertrouwelijk’
en zonder schending van privacy wordt behandeld. Bij de aanstelling van
een ambtenaar en bij installatie van bestuurders moet hiervoor een eed/
geheimhoudingsplicht afgelegd worden. U mag verwachten van ambtenaren/
gemeentelijk bestuurders dat uw zaak en persoonlijke gegevens niet op straat
komen te liggen. Daarnaast kun je een antwoord of uitleg niet altijd vervatten
op één A4 tje. Wij nodigen u daarom uit en dit geldt voor iedereen als u vragen heeft over bepaalde college-/raadsbesluiten of (individuele) kwesties om
een afspraak te maken met de wethouder, een raadslid of een ambtenaar.
Zo’n gesprek kan veel onduidelijkheden wegnemen en voorkomt onterechte
beschadiging van inwoners én/of ambtenaren/bestuurders. Graag tot ziens.
Namens de fractie van KIES Lokaal, Janina Luttik-Swart.

Visclub De Egmonden
Op de afgelopen jaarvergadering zijn de leden akkoord gegaan met de
nieuwe regels voor het nieuwe seizoen. Dit is gedaan om nog meer vissers
aan de waterkant te krijgen en de competitie nog spannender te maken.
Onze wedstrijdleider is geworden A. Dekker, heeft men vragen, opmerkingen
of suggesties, bel of mail hem even. Onze secretaris B. Leyen heeft aangegeven dat dit het laatste jaar is. Wie stelt zich beschikbaar? Tevens werden de
winnaars bekend gemaakt. A. Dekker werd met een nipte voorsprong 1e met
116 punten gevolgd door de altijd goed vissende J. Walta 114 punten. Als 3e
eindigde H. Konijn (helaas niet aanwezig) 106 punten, B. Leyen werd 4e 105
punten en de laatste, maar
zeker niet de minste werd
J. Peetoom met 87 punten.
Heren vissers, gefeliciteerd.
De paaswedstrijd is op zaterdag 15 april waar we op
een grote opkomst rekenen.
Meer informatie op www.
visclubdeegmonden.nl.
Foto (aangeleverd):
De prijswinnaars…

wekelijkse column van KD de Bocht
Weet u wat het mooiste is als het weer lekker weer wordt? Lekker op een
terrasje gaan zitten en eens op je gemak mensen bekijken. Erg leuk. Dat kun
je zonder ook maar de minste gene doen, want geen mens die er erg in heeft
dat je zit te kijken. Ze zitten namelijk allemaal op hun telefoon te turen. Zelfs
van generaties waar je het niet van zou verwachten… Denk je dat ze lekker
met zijn tweetjes op een terrasje zitten te genieten van het lekkere weer en
een drankje…? Nee hoor. Ze zitten met het thuisfront te eppen of effe een
selfie te maken van die punt appeltaart of dat Proseccootje. Daar hebben ze
thuis niet van terug. Losers. Jullie zitten een beetje thuis in de tuin zeker?
Kijken hoe ze daarop reageren. Het leven is prachtig, zeker online. Man, wat
hebben we het goed. Maar een normaal gesprekje voeren is er niet meer bij.
Het worden allemaal van die epnekken: hoofd naar beneden en maar staren
of je al weer contact hebt met één van je hondervierenvijftig vrienden. Nou ja,
vrienden. Die andere epnekken die hebben ingestemd met jouw verzoek om
vrienden te worden. Alleen is ook maar alleen, toch? Die echte vrienden zijn
al drie keer voorbij gelopen en hebben geprobeerd aandacht te trekken. Niet
gelukt. Gaat ook niet meer lukken. Tenzij ze online komen. Wat een wereld.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

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

EXPOSITIE Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
APRIL Woe 5, kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u
Do 6 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Do 6 Huiskamerproject, De Schulp, 14u
Do 6 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u
Vrij 7 wandelen, de Schulp, 10u
Vrij 7 Schoolvoetbal, v.v. St. Adelbert, 13.15u
Vrij 7 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u
Za 8 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u
Zo 9 Filmmiddag in de Schulp 14.30u

JOOOI

Nu ook
Pedicure

DORPSGENOTEN

Colofon Dorpsgenoten

TEL: 06 23610857

wasserij
dubbelblank

KARE LS

TEL.
072-507 0200

liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor
een
langer
periode
Ben je gemotiveerd
en wil
je graag
in een jong

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

AUTORIJSCHOOL

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Natuurbeleving
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker
zoek naar nieuwe medewerkers.

ABA

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang liefst
per uur met ervaring
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
Voor een langer
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
z
Geen wachtlijsten
z

TEL: 06 23610857
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

•
•
•
•
•
•
•

P
Snackbar medewerker

z

GARAGE DE EGMONDEN

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

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

Strandpaviljoen Bad Egmond is voor komend seizoen ( Of langer ) op

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
Foto (Cor Mooij): Nicole Weijling-Dissel (rechts) op het podium

BOVAG
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GARAGE DElaEGMONDEN
ats Zee
s
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a
f
ndvoor uw APK en onderhoud.
tie oadres
ivertrouwd
Al jaren een
n
gm
efidoen E
d
Tevens
wij,
aircoservice, schadereparaties
Nu in-in
en verkoop of zoekopdrachten.
KINDEROPVANG
DE POPPENKAST
GEVRAAGD:

Bel me Teen!
Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

072-5061201 of
info@belleman.nlrjaar

49,90
Voorstraat 96a • 1931 AN Egmond aan Zee • 072-506 1363
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SWEATSHIRTS
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KAPSALON

Annet Gaarthuis
Alleen op afspraak
Ook 's AVONDS
06 - 4430 4853
Egmond-Binnen

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

• Warm gebakken SCHOL

mooie dikke

per stuk € 2,- 3 voor € 5,50 6 voor €

• Ouderwets gerookte ZALMBUIK

deze week heel kilo € 12,50

• Verse VISROERBAK

KABELJAUW, ZALM EN SCHOLFILET

kilo € 12,50

• Verse WIJTING

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

10,00

3 kilo € 6,00

kilo € 2,50

Hollandse MAATJES HARING
p/st € 1,50 - 4 voor € 5,50

Kom kijken en laat u informeren.
Maak een afspraak: 072 5061661
info.driemaster@isobscholen.nl

Alleen tegen inlevering van deze bon

TOP-KWALITEIT

U wilt toch ook het beste voor uw kind?

5e GRATIS

op=op

DORPSGENOTEN
Kilo 12.50

Kilo  10.00

STOPCONTACT

mr. Erica van NimwegenDijkstra
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197

Kijk dan eens in uw
groepenkast:
Zit daar geen
Aardlekschakelaar
(s) van 0,03 A?

1934 BA Egmond aan den Hoef
072-5066171

PUUR

PEDICURE SALON
Margreth Kool

(gediplomeerd pedicure)

Dan wordt het
hoog tijd om met
ons contact op te
nemen!

Herenweg 168, Egmond a/d Hoef

06-53192755

www.puur-pedicure.nl

Soul-Connection
Soul-Connection
Soul-Connection

Bijvoordeel
aankoop
van
1 weer
kilois kaas
ander
van het
mooie
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 20
na voor
elke 2€ à2,50
3 auto’s
rij weer
Slagroomsoesjes
en 50devoor
€ 5,wachten
totdat
het
stoplicht
op
rood
was
en
de
slagboom
weer
open
ging.
Brood haantjes
5 voor € 3,50
Menig fietser werd bijna de dupe van de zwaar geïrriteerde automobilisten
Verse
aardbeien
ringen
met
room
of
amandelspijs
4
voor
€
6,en
voor € 10,die botweg het fietspad blokkeerden, zo graag wilden ze verder.8StresskipAppel
kaneel
en kersen
met amandelspijs
4 vooreven
€ 5,-open.
en 10Kunvoor
€ 10,pen.
Doe
de volgende
keerslofjes
het raampje
van je auto
je alsnog
genieten
vande
het advertentie
lekkere zonnetje. in en elke betalende klant
Lever
K.D. de Bocht cadeau!!!
- kddebocht@ziggo.nl
ontvangt een slagroomtaart
e

GRATIS Culinaire Verrassing

Bakkerij ‘t Stoepje

WOEKERPOLIS?
Check uw polissen!

Ho

VHS
naar
JAAP video
DAVIDSON
DVD
18,- heel
euro
ZOETE
KIWI
kilo € 2,50

Tro

GROENTE & FRUIT

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

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.
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via

de tweede
DVD van de zelfde2video
voorvoor
12,- euro
MOOIE
AARDBEIEN
dozen
€ 2,50
VERSE HOL. SPINAZIE OF ANDIJVIE heel kilo € 1,00

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

Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
Wilma´s Pilates &
de mail info@soul-connection.nl

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

Actie geldig bij inleveren bon

40 soorten Tapas

Essentrics Studio

Christine Dekker

Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

Tapas verrassingsmenu

De hele week door Essentrics

www.soul-connection.nl
en Pilates. No nonsense sfeer,

Goed uit elkaar, samen scheiden?
Het beste voor de kinderen!
Maak een afspraak met onze mediator
mr. Win-Yi Lam
MfN-registermediator
Gespecialiseerd in
echtscheiding

085-0020809
info@pieterdorhout.nl
www.pieterdorhout.nl
Mosselaan 67 | 1934 RA Egmond aan den Hoef

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

Voor
huisv
Egmo
Het is
van p
wonin
zonde
gram
aan b
Wone
overn
is gek
pakke

elke donderdag op uw weekmarkt

✄

Ervaar de waarde
van uw tuin!

wekelijkse
column van KD de500 gram
Bocht
Oude
BOERENKAAS
4,95
Met
dit mooieBELEGEN
weer ziet alles KAAS
er ineens een stuk aangenamer
uit. Blijkbaar
Romig
500 gram
2,95
werkt de zon heel direct op onze stemming. Iedereen die je tegenkomt en
spreekt
is meteenKAAS
een stuklekker
vriendelijker.
Eindelijk eens wat
KOMIJNE
belegen
500straling
gram die
2,we95wél
willen (ook al is zelfs die straling in (te) hoge doses niet goed voor ons). Een

✄

notaris:

info@overwegendnotariaat.nl

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Ta

Bij u op de markt

IN
BADKAMER?

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

JOOOI

ING

De Woerdense Kaasboer

€ 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
Mensendieck Praktijk Bergen Egmond Schoorl

Mensendieck voor o.a.
houding, ontspanning,
ALUMINIUM
&DAKWERKEN
ademhaling
en chronische pijn.
Fit met Mensendieck!
GAS - -CV
- WATER
- SANITAIR
- RIOOL
- RVS
ZINKen
GAS
CV
- WATER
- RIOOL
- ZINKen LASSEN
DAKWERKEN
Tel. blijkt
06 128
14vaker
115dat we te weinig of niet goed bewegen. Dit leidt tot
Uit onderzoek
steeds

Telefoon 5065495 - MobielPieterschotsmanstraat
06-50671232 7

allerhande klachten. Die kunnen voorkomen worden als u tijdig naar de
oefentherapeut
gaat. Maar wat doet die oefentherapeut Mensendieck eigenlijk?
mail mensendieckegmond@gmail.com

1931 AS Egmond aan Zee
U staat www.mensendieckegmond.nl
voor de klas, zit veel achter de computer te werken of brengt de heleinfo@ijssennaggerloodgieters.nl
dag pakketjes
rond ...Mensendieck
Iedereen heeftPraktijk
zo zijn eigen
houding en manieren van bewegen, maar sommige
Tel. 072-506 1241 - Mob. 06-1965 1152
Egmond
gewoontes zijn niet goed voor het lichaam. Dan kunnen
klachten
ontstaan
aan
bijvoorbeeld
Prinses Margrietlaan 22 - 1934 EL www.houtenboslassen.nl
Egmond aan den Hoef
rug, nek of1a,
schouder.
door bepaalde
afwijkingen of ziekten, denk aan reuma, scoliose of
Hanswijk
1934 CPOok
Egmond
aan den Hoef
astma, kunt u problemen krijgen met uw bewegingsapparaat.

Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode gericht op het
behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door een onjuiste houding en
beweging tijdens dagelijkse activiteiten. De oefentherapeut maakt u bewust van uw eigen
fysieke mogelijkheden en coacht u bij het aanleren van gezond beweeggedrag. Het doel van
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