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

Grootschalige uitruk voor omgeslagen vaartuig bij Egmondse kust

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
12 wo 3:02 5:36 14:00 17:56
13 do 2:05 6:08 14:56 18:27
14 vr 2:44 6:45 15:25 19:01
15 za 3:20 7:19 15:50 19:39
16 zo 3:34 7:55 16:05 20:08
17 ma 4:16 8:25 16:35 20:46
18 di 4:57 8:59 17:15 21:25
19 wo 5:36 9:49 18:10 22:35 LK

Aan het eind van een zonnige zondag gonsde het ineens van de
ambulances met sirenes die richting Egmond aan Zee reden. De
KNRM, de ERB en een traumahelikopter ‘vlogen’ eveneens richting
de Egmondse kustlijn en dat alles was naar aanleiding van de
melding dat sprake was van een omgeslagen vaartuig voor de
Egmondse kust. Dat bleek te gaan om een varende variant van de
bierfiets, de barboot. De in totaal elf opvarenden kwamen met de
schrik vrij.

Chrysanten
stekken
- voor al uw tuinplezier -

Centrale inkoop
“de Westrand”
Lamoraalweg 65 - Egmond a/d Hoef
Tel: 06-10661963

BOOM

Foto (aangeleverd): De barboot, meer aanlegplaats dan vaartuig.

autoservice

En verder deze week in Dorpsgenoten:
- Horizon speelt ‘Chess, de musical’
- Korenfestival in Watertoren op 2e Paasdag
- Tweede woning voor verhuur niet gewenst,
vindt Kies Lokaal
- Nieuwe galerie in Egmond aan Zee
DORPSGENOTEN

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

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238

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

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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Kloknieuws
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Woning
VERKOPEN?
GRIEPGOLF

Opheffingsuitverkoop!

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.

OFBel dé Kruijff onder de makelaars
INBRAAK072-5070818
GOLF?
info@kruijffmakelaardij.nl

Nu ook
Pedicure

Kijk verder in de krant

Voorjaar in Egmond

Egmond
aan
zee
Voorstraat 92 – Egmond
aan
Zee
Voorstraat 114
06-12955593
Tel 072 506 11 74
www.schoonheidssalondessa.nl

Voor het eerste
hebben wij geen
DORPSGENOTEN ZOEKT EEN
oplossing…


Zaai nu! en profiteer in de zomer
!!



SERIEUZE
BEZORGER
Voor het tweede

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

      
      

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

 jaar vermogensgarantie
Full Black zonnepanelen, Nederlands fabricaat, 10 jaar productgarantie, 25
    

In de Top 10 als best geteste panelen, windbelasting tot 170 KmPu


Garanties volgens de Europese garantiewetgeving, Nederlandse
servicedesk
Aanbieding gebaseerd op een dakpannendak.

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

wel!



072-5061201 of info@belleman.nl



DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT

Overige
combinaties
op aanvraag
mogelijk
Foto (aangeleverd):
Voorjaar
in Egmond

Prijzen zijn exclusief btw, montage en transport. Inclusief panelen, bekabeling, solax omvormer, montagematerialen.

Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Schoonheidssalon
Egmond a/d Hoef versierd
met vele narcissen
en krokussen
opgratis
de Herenweg
Btw-teruggave
(21%
!) wordt
door ons geregeld.
Linda IJssennagger-Zentveld
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniZent Schoonheidssalon
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
Mosselaan 61
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
1934
Egmond
aan den Hoef
Blauwe Distellaan
22, RA
1931VC
Egmond

Bridgeclub
Egmond
aan Zee
Meer informatie:
www.durensa.nl
of bel voor een

DORPSGENOTEN
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en

Vervolg barboot

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

SERIEUZE
BEZORGER
LIEVE ANITA
LIEVE VRIENDIN

06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
afspraak
06-14576342
zentschoonheidssalon@gmail.com

Tel: 06 42 08 60 22 (24/7) Tel: 06 81 35 81 10 (24/7)
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Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

WINTER

Kerkdiensten

45 jaar intense vriendschap!!!!!!

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

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

Guurtje en Joop

072-5061201
ofGerard
Ineke en
Jeanne en Jaap
info@belleman.nl

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

Palsma

Egmondse Almanak
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
Spiegel
in erg
de Schulp
Het 29
wasToneelgroep
allemaal veel
minder
dan het20.15u
leek, vertelt Henk Biesboer, woordDo
30 Toneelgroep
in de
Schulp
voerder
KNRM statinSpiegel
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zagen20.15u
het die middag zelf gebeuren en
Vr
31 Toneelgroep
in de Schulp
maakten
er meldingSpiegel
van. Vervolgens
zijn20.15u
we meteen uitgerukt, maar tegen
Vrij
31 dat
Fotodag
PostaanZee,
10umeesten alweer uit het
de tijd
we bijErfgoeddocumenten,
de barboot aankwamen,
waren de
Vrij
31en
Verstillende
Abdij 13.00u
water
in bootjes wandeling
bij vriendenv.a.
enDe
anderen
die in de buurt waren. Niet zo
Vrij
Lezing
Lourdes-Santiago,
PostaanZee,
19u
veel31
loos
dus.’ pelgrimstocht
Gaat dit nu nog
een staartje krijgen?
Biesboer:
‘Dat lijkt mij
APRIL
1 Toneelgroep
de Schulp
niet. DitZafenomeen
vindt Spiegel
al zo’n 7injaar
plaats 20.15u
en er is eigenlijk nooit echt iets
Za
Kerkdienst
Alacoque,
Egmond/Hoef,
19uook gewoon gezellig op die boot,
aan1de
hand geweest.
De jongens
zaten nu
Zo
‘Tafelen
voor de Vastenactie’,
E-B 17u
die 2meer
als aanlegplaats
dient danPastorie
als vaartuig.
Daar drinken en eten ze
Zo
Kerkdienst
OLV Onbevlekte
Ontvangenis,
Egmond/Zee,
10u bootjes. Op
dan2wat
en vervolgens
gaan ze weer
naar de kust
met hun eigen
Zo
Kerkdienst
H. Adelbertus,
een2bepaald
moment
kapseisdeEgmond/Binnen,
de boot, doordat10u
te veel mensen bovenop
Di
Snuffelen
in de bijbel,
Parochie
15u
aan4 één
kant zaten.
Daarmee
raakteE-Binnen
een aantal
mensen te water. Dat het zo
Woe
de Schulp,
groot5,is Kienen,
opgeschaald,
heeft14u
meer te maken met het feit dat mensen vanaf
Woe
5 Vastenmeditatie,
Kerk,
het strand
het veel ergerprotestantse
inschatten dan
wij.19.30u
Daarbij wordt bij de meldinWoe
5 Flierefl
uiters jubileum-uitvoering,
Hanswijk, 20.15u
gen dan
aangegeven
dat het om 10-12 opvarenden
zou gaan. Dat klopte
uiteraard wel, maar dan wordt het al snel opgeschaald vanuit de kustwacht
of de meldkamer. De jongens kwamen bij het botenhuis aan waar ze al die
ambulances, politie en hulpverleners zagen. Toen schrokken ze uiteraard wel
van al die ophef. Na controle door ambulancepersoneel werd iedereen snel
‘gezond verklaard’ en konden ze hun dag voortzetten. Uiteindelijk viel het dus
allemaal best mee. Gelukkig.’
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
die vanuit
wist op teHorizon
stomen naar
Na Ciske
de Rat senior,
2016 werd
het kansloze
volgenspositie
Theatergroep
weer
plaatsgenoot
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Uitslag:
1. Ferry
Alkmaar 2. Vincent
Beentjes
den.wist
Uiteraard
speelt
Horizon
ookKarssen
deze voorstelling
met een
live
Castricum
Wilfred Knegt
Uitgeest
Henk Jan Verdonk
senior
Egmond
aan
orkest (153.leden).
De musical
is 4.
geschreven
door Tim
Rice,
met mude
Hoef
Niels Bras
Egmond aan
de Hoef
6. Henk (ABBA).
Louwe Alkmaar
7. Dirk
ziek
van5.Benny
Andersson
en Björn
Ulvaeus,
Rice liet
zich
Dekker
Egmond
aan Zee
Jarno
Betlem
Krommenie
Chris
Kemp Egmond
voor het
schrijven
van8.dit
stuk
inspireren
door9.het
bloedstollende
aan
de Hoef 10. Ramon vanschaken
de Laarschot
Hoorn
wereldkampioenschap
in 1972
op IJsland, een strijd tussen
de legendarische Rus Boris Spasski en de excentrieke Amerikaan
Bobby Fischer.

GARAGEEindelijk
DE EGMONDEN
rust

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

Drogisterij
Parfumerie

BOVAG

”Tante”
Anita
Al jaren een vertrouwd
adres voor
uw APK en onderhoud.

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

€

9,-

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

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

KINDEROPVANG
DE POPPENKAST
Gevraagd Medewerkster

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

Salaris conform CAO recreatie - Info; 0622424944
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
U IT VA A RT VE RZO RG I N G

Pieter DGEVRAAGD:
ekker
Snackbar medewerker

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Theatergroep Horizon schaakt!

voor schoonmaakwerkzaamheden
P

Dagopvang
z
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang
met huiswerk begeleiding(mei t/m oktober)
In Groepsaccommodatie
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
Vrijdag 10.00-14.30
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
van 17.00-20.00 óf maandagochtend
8.30-11.30
zZondag
Geen wachtlijsten
z

Een goed verzorgde uitvaart
hoeft niet duur te zijn

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,-

Vraag gratis uw laatste-wensenmap aan

• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!
• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze

liefst met ervaring 18-20 jaar.
• Mogelijkheid totVoor
een
een langer periode
kosteloze voorbespreking

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

T 06 538 12 076

Voor meer info:
TEL: 06 23610857
WWW.UITVAARTDEKKER.NL

Dag en nacht bereikbaar via

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

www.rotteveeltuinen.nl
T.
072 507 01 21 marcel@wiegers.net

072 - 589 54 53

Allergie
Acupunctuur

Omdat

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

ieder
vaarwel

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

bijzonder

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

is...
Henny Stoop
Foto (redactie): Schaken, Koude Oorlog en romantiek centraal in de
musical ‘Chess, uitgevoerd door Horizon.
De musical is voor het eerst in 1984 opgevoerd met Murray Head als een
van de hoofdrolspelers. Nu gaat Theatergroep Horizon dus de uitdaging aan.
Een schaaktweekamp tussen twee grootmeesters vormt het decor voor deze
musical over de onmogelijke liefde tussen de Russische schaker Anatoly en
de Amerikaanse Florence. Zij is de assistent van Anatoly's tegenstander, de
extravagante en opvliegende Amerikaanse grootmeester Freddy. Als de Rus
overweegt over te lopen naar het Westen, beseft hij dat hij zijn familie nooit
meer terug zal zien. De KGB-agent Molokov probeert de Rus te overtuigen
mee terug te gaan. Anatoly neemt dan een beslissing die voor alle partijen
verregaande gevolgen heeft. Het verhaal speelt zich af tijdens de Koude
Oorlog, waarin de wereldmachten tegenover elkaar stonden. Sportwedstrijden
werden door beide kampen gebruikt voor propagandadoeleinden. Alle voorstellingen zijn in Theater de Vest: donderdag 13 april, 20.15 uur met Diana
Borst – Hof als Florence; vrijdag 14 april, 20.15 uur met Dana Vermeulen als
Florence. En tenslotte op zaterdag 15 april, 14.30 uur met Dana Vermeulen en
zaterdag 15 april 20:15 uur met Diana Borst-Hof. Kaarten bestellen? Ga naar
www.theatergroephorizon.nl of mail kaartverkoop@theatergroephorizon.nl.

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

www.capella-uitvaartverzorging .nl

GARAGE DE EGMONDEN

Huisontruimingen
en bezemschoon
opleveren

BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

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

www.kringlooptol.nl
06 36 33 43 33

DORPSGENOTEN

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
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Heldere uitleg over de e-bike

Rocker Remi alweer 65 jaar!

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

Dinsdag 18 april organiseert ontmoetingscentrum PostaanZee opnieuw een ebike informatiemiddag. Bezoekers maken in vogelvlucht kennis met de wereld
van de e-bike. Zij kunnen vragen stellen, een stukje proberen en eventuele
onbekendheid overwinnen. De middag start om 14.00 uur en iedereen is van
harte welkom. PostaanZee is aan de Voorstraat 82a in Egmond aan Zee. Een
vrijwillige bijdrage voor de koffie en thee wordt op prijs gesteld.

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

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

Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen
Tel. 072-5071100
06-24522085

2e Paasdag Korenfestival
Sporthal De Watertoren
Ook deze Paasdagen organiseert Shantykoor De Zâalnêelden voor de 4e maal
een korenfestival. De koren treden op 17 april vanaf 11.50 uur tot 17.10 uur
op, met na afloop een spetterend optreden van de rockformatie The Explorers.
Dit jaar wordt er ook een podium gegeven aan de stichting KIKA die fondsen
werft ter bestrijding van kinderkanker. Door middel van de verkoop van
beertjes en een verloting van foto’s geschonken door bekende fotografen zoal
Jos Kramer, Cor Mooij, Sjef Kenniphaas, Peter de Graaff , Roland Stam en Rob
Glas wordt geld ingezameld.
Het organiserend koor Shantykoor De Zâalnêelden onder leiding van Laura
Zwart heeft een flink repertoire waarbij werkliederen over de wereldzeeën
worden gezongen in het Derps, maar ook in het Nederlands, Frans, Duits,
Spaans en zelfs Zweeds. Er worden hiermee optredens gedaan door het hele
land. De sporthal wordt speciaal ingericht met professionele sfeerverlichting
en geluidsweergave. Tevens is er gelegenheid de inwendige mens te versterken, waarvoor een ruimte is gecreëerd.

Foto (redactie): Roy, Kelly en Remi Beukers (vlnr) in actie tijdens het
feest.

Postduivenvereniging
de Toekomst Egmond-Binnen

Niemand ontkomt er aan. Afgelopen week tikte het klokje ook voor Remi
Beukers alweer de 65 jaar aan. Hij vierde dat met veel van zijn muzikale
vrienden in café ’t Slotje in Egmond aan den Hoef. Een live optreden met
veel muziek uit zijn roemruchte jaren met Howling Hurricanes, Razor Blade,
Human Race en (nu nog altijd) Memphis viel de gasten ten deel. Dat Remi
veel met zijn broers speelt en heeft gespeeld was al bekend. Tijdens deze
avond traden voor de gelegenheid ook zoon Roy en dochter Kelly samen met
vader Remi op.

notaris:

Afgelopen zaterdag was de start van het duivenseizoen 2017 met een wedvlucht vanuit Roosendaal.
Datum 08-04-2017. Aantal duiven mee 279, afstand 125 km, aantal deelnemers 9. Uitslag:
1e P.C. Sentveld , 2e Arie Tromp, 3e J.W.J. Hoekstra, 9e Dirk v/d Reep, 17e
Comb. Apeldoorn , 24e P.C. Hopman, 25e Comb. Zentveld en van de Berg.
Aanstaande vrijdag 14-04-2017 inkorven voor een wedvlucht vanuit Sint
Niklaas (België).

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

S.V. Prins Hendrik

1934 BA Egmond aan den Hoef
072-5066171

De uitslagen van maandag 3 april: E-klasse: Cor Wijker 100; Dirk Roele 99;
Arie Wijker 99. A-klasse: Nico Tuls 99; Roland Sloot 98; Jaap de Graaf, Gerrit
Gravemaker en Yvonne Krab 97. B-klasse: Willem Reemst 98; Leo Bakker 96;
Jaap Schipper 94. Pistool: Dirk Roele 48; Arie Wijker 48; Richard van Ham 47.

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

Nu ook
Pedicure

06 20 100 550

EXPOSITIEHanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
APRIL Woe 12 Handwerkcafé, Hanswijk, 14u
Woe 12 klaverjassen De Schulp, 14u
Do 13 Huiskamerproject, De Schulp, 14u
Do 13, schoolproject Boswaid, 14.30u
Do 13 Lezing, Huys Egmond, 20u
Do 13 Chess, de musical, de Vest, 20.15u
Vrij 14 wandelen, de Schulp, 10u
Vrij 14, paasviering st Jozefschool E/Hoef, 9u
Vrij 14 Chess, de musical, de Vest, 20.15u
Za 15 Chess, de musical, de Vest 14.30u
Za 15 Chess, de musical, de Vest, 20.15u
Ma 17 Korenfestival in de Watertoren, vanaf 11u
Woe 19 Kienen, De Schulp, 14u
Woe 19 Dorpsraadcafé, Hanswijk, 20u

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

Paasviering Sint Jozefschool
Op Goede Vrijdag 14 april is er om 9.00 uur een Paasviering in de kerk. De
kinderen van groep 7 voeren een paasmusical op voor alle kinderen van de
Jozefschool en natuurlijk nodigen wij ook alle ouders, familieleden, buren en
verdere belangstellenden van harte uit bij deze viering aanwezig te zijn. De
kinderen komen eerst om 8.30 uur naar school en om 8.45 uur vertrekken wij
gezamenlijk naar de kerk. We hopen op een volle kerk met 230 kinderen en
vele belangstellenden.

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Tekenbureau

Nieuwe galerie in Egmond aan
Zee

Nieuwbouw

Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen
Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772
E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl

Verbouw
Onderhoud

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

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis

AUTORIJSCHOOL

Renovatie

In de Voorstraat 117 is een nieuwe galerie geopend. Sebastiaan Groot uit
Egmond werkt en exposeert daar en laat u graag zijn prachtige schilderkunst
zien. Er staan ook beelden en schelpencollages. Voor een klein of groot
cadeau voor een kleine of grotere beurs kunt u bij Sebastiaan zeker iets
vinden. Stapt gerust eens binnen. Het verplicht tot niets, ook voor een gezellige praatje bent u van harte welkom. We zijn geopend zaterdag en zondag
vanaf 11 uur. Als de braderie in juni begint zijn we ook geopend. Tot ziens in
de galerie.

KARE LS

Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW), Persoonsgebonden
Budget(PGB) en Particuliere Thuiszorg

Praat mee in het Dorpsraad-café
Onder dit motto nodigt de Dorpsraad inwoners van Egmond a/d Hoef uit om
mee te komen praten over zaken als de eigen leefomgeving of een idee om
samen met de buren iets in de straat te organiseren. Maar ook verkeerssituaties in het dorp kunnen onderwerp van gesprek zijn of andere zaken over het
dorp die inwoners bezighouden. Op elke 3e woensdag van de maand vergadert de dorpsraad in dorpshuis de Hanswijk en is iedereen welkom. Meestal
is de wijkcoördinator van de gemeente hierbij ook aanwezig. Het volgende
‘café’ is op woensdag 19 april vanaf 20.00 uur.

Neem voor een vrijbljivend kennismakingsgesprek contact op met A-zorg Arina,

DORPSGENOTEN

Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706
info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226
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Driemaster op bezoek bij de
KNRM
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Iedere woensdag en donderdag
3 gangen verrassings menu € 19,95

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

!

et goed

‘zit’ h
Bij ons

Lamoraalweg 74, 1934CB Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

MU ZI e k W e r

t
k p La a S

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

Gitaar•Piano•Zang
slagwerk•Keyboard
Blokﬂuit•Viool

Foto (aangeleverd): Overhandiging van de check aan Henk Biesboer, KNRM.

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Op dinsdag 4 april heeft groep 7/8 van meester Edwin de Groot een bezoek
gebracht aan de KNRM. De Driemaster vindt de binding met Egmond aan Zee
en alles wat ertoe doet in het dorp erg belangrijk. De reden van het bezoek
was deze keer extra speciaal. Juf Sylvia van Ulzen was onlangs zestig jaar
geworden en in plaats van het vragen van cadeaus, had zij van iedere gast
op haar verjaardagsfeest een bijdrage gevraagd voor de KNRM. De bijdrage
leverde een mooi resultaat op. De KNRM is al vele tientallen jaren onderdeel
van Egmond aan Zee en het is erg belangrijk om binnen het dorp voldoende
vrijwilligers te hebben. Zonder de KNRM is de veiligheid op zee niet goed
geborgd en zij kunnen niet zonder vrijwilligers. Gelukkig lukt het met het
aanbod van vrijwilligers goed in Egmond aan Zee om de KNRM draaiende te
houden. Mooi detail is dat meester Edwin de Groot ook zelf vrijwilliger is bij
de KNRM en de ERB en al aan vele reddingsacties zijn bijdrage heeft geleverd.
Op de foto wordt de cheque met het bedrag overhandigd aan de heer Henk
Biesboer van de KNRM. Tegelijkertijd hebben de kinderen van groep 7/8 een
rondleiding gekregen, waarin ze veel verteld en uitgelegd is over de boot van
de KNRM en de boot en auto van de ERB en waarbij opviel hoe aandachtig zij
luisterden naar de voorlichting.

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

Afdeling Noord-Kennemerland
Alzheimer
Café Egmond aan Zee

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

organiseert een
bijeenkomst op dinsdag
april 2017
Alzheimer
Café18Egmond

Het thema van deze
avond is:
“Omgaan

met veranderend gedrag”

Alzheimer
Café Egmond aan Zee
“Omgaan met veranderend gedrag”

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

Drogisterij
Parfumerie

aan Zee

Afdeling Noord-Kennemerland

Het thema van deze avond is:
organiseert een bijeenkomst op dinsdag 18 april 2017

ap.beukers@quicknet.nl

Spreker:

Pascalle Schmitz, casemanager van Geriant

organiseert een bijeenkomst op dinsdag 18 april 2017
Voor wie:
Spreker:

Mensen met dementie, hun naasten, belangstellenden,
Pascalle Schmitz, casemanager van Geriant
hulpverleners en iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd

Het thema van
deze avond
is:
Voor wie:
Mensen met dementie, hun naasten, belangstellenden,

KIES Lokaal maakt zich zorgen over het groeiend aantal ‘tweede woningen’
dat aan de woningmarkt onttrokken wordt. Dat lijkt de partij een ongewenste
ontwikkeling. De leefbaarheid in de wijken staat hiermee onder druk, nu al
meer woningen, veelal door mensen van buitenaf, worden gekocht met de
bedoeling deze recreatief te verhuren. Janina Luttik: ‘Vanuit de inwoners
bereiken ons berichten dat hun leefomgeving onder spanning komt te staan,
doordat vakantiegangers zich nu eenmaal gedragen als vakantieganger/
toerist en niet als betrokken burger. Wij zien liever dat jongeren, doorstromers
en senioren de kans krijgen om iets te kopen, waardoor de leefomgeving
niet verder nadelig wordt beïnvloed. We horen binnenkort welke acties de
gemeente wil gaan nemen om het kopen van een tweede woning, met als
doel het hele jaar door recreatief te verhuren, terug te dringen.’ Om aan haar
standpunt nog meer gewicht toe te kennen, heeft KIES Lokaal in de commissievergadering van 16 februari j.l. aan het college officieel gevraagd wat zij
van plan is te gaan doen om de genoemde ontwikkeling tegen te gaan. Heeft
u vragen dan kunt u bellen naar 0622138985 of vind informatie op www.
kieslokaal.nu.

Uitslag 6 april:Bep Dekker en Thea Rosendaal 61,46 2.John en Marjorie Hopman 57,29 3.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 52,08 4.Piet en Ditte Greeuw
47,92 5.Nico Imming en Theo vGulik 46,88 6.Petra en Bert Maureau 34,38

Afdeling Noord-Kennemerland

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

KIES Lokaal: Tweede woning voor
recreatieve verhuur niet gewenst

Bridgeclub Egmond aan Zee

06-49704045

http://muziekwerkplaatsegmond.nl

€

9,

-

Tijden:

De (gratis) koffie en thee staan klaar vanaf 19.00 uur
hulpverleners en iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd
Het programma is van 19.30 – 21.00 uur

Het Grand Café, Zorgcirkel Prins Hendrik
“Omgaan
metis van
veranderend
gedrag”
Het programma
19.30 – 21.00 uur
Voorstraat 41, 1931 AH Egmond aan Zee

Tijden:
Plaats:
Plaats:

Toegang:

De (gratis) koffie en thee staan klaar vanaf 19.00 uur
Tel.: 088 559 13 00
Het Grand Café, Zorgcirkel Prins Hendrik
Voorstraat 41, 1931 AH Egmond aan Zee
Gratis; aanmelden is niet nodig
Tel.: 088 559 13 00

Informatie:
e.post@zorgcirkel.com / v.vd.molen@zorgcirkel.com
Toegang:
Gratis; aanmelden is niet nodig

Spreker:

Pascalle Schmitz, casemanager van Geriant

Informatie:

Voor uw gehele administratie
Voor wie:
Administratiekantoor

e.post@zorgcirkel.com / v.vd.molen@zorgcirkel.com

Mensen met dementie, hun naasten, belangstellenden,
hulpverleners en iedereen die in het onderwerp is geïnt

Tijden:
WINTER

Voor
-

-

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

Voor een luisterend oor en advies kunt u bellen met:
- De Alzheimer-telefoon: 0800 5088 (7 dagen per week van 9.00 tot 23.00 uur)
- Geriant: 072 527 03 90 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur)
een luisterend oor en advies kunt u bellen met:
- Steunpunt Mantelzorg Noord-Kennemerland (Humanitas)
De Alzheimer-telefoon: 0800 5088 (7 dagen per week van 9.00 tot 23.00 uur)
Telefoon: 072 540 18 00
Geriant: 072 527 03 90 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur)
e-mail: kantoor.nkl@humanitas.nl
Steunpunt Mantelzorg Noord-Kennemerland (Humanitas)
Telefoon: 072 540 18 00
e-mail: kantoor.nkl@humanitas.nl

De (gratis) koffie en thee staan klaar vanaf 19.00 uur
Het programma is van 19.30 – 21.00 uur
Het Grand Café, Zorgcirkel Prins Hendrik
Voorstraat 41, 1931 AH Egmond aan Zee
Tel.: 088 559 13 00

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

Gratis; aanmelden is niet nodig

Soul-Connection
Informatie:

e.post@zorgcirkel.com / v.vd.molen@zorgcirkel.com

Soul-Connection
Soul-Connection

GRIEPGOLF
OF
Voor een luisterend oor en advies kunt u bellen met:
- De Alzheimer-telefoon:
0800 5088 (7 dagen per week van 9.00 tot 2
INBRAAK- Geriant: 072 527 03 90 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 17.0
- Steunpunt
Met de Luisterkind Methode help
ik jou GOLF?
en jeMantelzorg Noord-Kennemerland (Humanitas)
Telefoon: 072 540 18 00
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.

JOOOI

Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
Geen
bezoek
aan een praktijk alles gaat via
de mail
info@soul-connection.nl
de mail info@soul-connection.nl

kind met vragen
en problemen. e-mail: kantoor.nkl@humanitas.nl
Christine Dekker
Christine Dekker

www.soul-connection.nl
www.soul-connection.nl
wekelijkse column van KD de Bocht
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat Voor
via het eerste

SCHILDERS- EN
Het leek wel oorlog zondag eind van de dag. Allemaal sirenes en eende
drukte
mail info@soul-connection.nl
van belang richting het strand. Daar bleek de barboot te zijn omgeslagen en
GLASZETBEDRIJF
de ‘opvarenden’ waren te water geraakt. Mooi dat het allemaal wel meeviel,
Christine Dekker
maar het was me nogal een heisa zo met al die hulpdiensten. Een tijdje
geleden was er net zoveel ophef over de bierfiets in Amsterdam. Een algeheel
verbod op die bierfiets werd uiteindelijk niet gevraagd, wel werden dewww.soul-connection.nl
eisen
aan de ‘fiets’ wat bijgesteld. Een barboot is een leuk ding, maar wordt het
Anna van Burenlaan 82
dan niet tijd om ook daar wat eisen aan te stellen? Reddingsvesten aan
1934 GV Egmond aan den Hoef
boord, een reddingsboot ernaast, een kapitein met vaarbewijs, lichtpistool en
Telefoon: 072 - 506 54 27
uiteraard voldoende noodvoorraad om een langer verblijf op zee te kunnen
vanwonderen@quicknet.nl
overleven. O nee, die voorraad was er al…

hebben wij geen
oplossing…

EGMOND

www.schildersbedrijfegmond.nl
Mobiel: H.M.H. van Wonderen
06-51 22 39 77
5

K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

DORPSGENOTEN

Voor het tweede
wel!
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Een reis door de tijd met de Boswaid

www.the atergro ephorizon.nl

DE MUSICAL
Muziek door Benny Andersson en Björn Ulvaeus
Teksten van Tim Rice, vertaling Petra van Eerden
Gebaseerd op een idee van Tim Rice

DORPSGENOTENMet

de wereldhits
“One Night In Bangkok” en “I Know Him So Well”

JOOOI
13,
14
EN 15 APRIL
wekelijkse column van KD de Bocht
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INGEZONDEN

Foto (aangeleverd): Kinderen van de Boswaid bezig met het schoolproject

Taakstelling bijna gehaald!!!!!!!!
Elk jaar is er op de Boswaid een schoolproject waar alle groepen bij betrokken zijn. Dit jaar was het thema ‘TIJD’’. In de
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TAQA THEATER VEST ALKMAAR

Kloknieuws

Hoedenseizoen weer ten einde

Het taalcafé is jarig!

VHS video naar
D euro
B
DVD 18,-

Troostdag voor nabestaanden

Egmondia zet goede reeks voort
Foto (aangeleverd): Egmondia
doet
Finaleplek
voor Seychell
Petiet op NK Ermelo
goede zaken tegen Alcmaria Victrix.

40 soorten Tapas

* particuliere was * bejaardenwas
Tapas
verrassingsmenu
* hotelwas
* verhuur linnen

€ 19,50 p.p

* restaurantwas
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Noord-Holland. De uiteindelijke winnaar (13
jaar) kwam uit Weert.

wasserij

Feestje in Spaanse sfeer?
Vraagdubbelblank
naar de mogelijkheden.
Lijtweg 56 • Bergen NH

Telefoon
072-5812331
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
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.
•
•
•
•
•
•
•

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

TEL.
072-507 0200

ALUMINIUM
& P
RVS LASSEN

Pieterschotsmanstraat 7
1931 AS Egmond aan Zee
Tel. 072-506 1241 - Mob. 06-1965 1152
WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NLwww.houtenboslassen.nl
De Poppenkast

DORPSGENOTEN

KINDEROPVANG

Elke donderdag op
Huisontruimingen
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur
en bezemschoon
Rondleidingen-in-Egmond.nl:
opleveren
• Warm gebakken SLIPTONG SUPER STUNT

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

5,50

Zalig pasen begint bij

Gemak dient de mens!

10 voor € 10,00

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
Historisch Egmond hebben ze er zin in en staan ervaren gidsen
€ te stellen is.hetBijverleden
gereed om u mee te nemen op een tocht9door
en u onderweg alles te vertellen over de rijke Egmondse
5
historie. Kijk voor meer informatiepeop www.rondleidingen-in-egmond.nl of bel met 06-51689620 (Martijn).

• Ouderwets gerookte MAKREEL
p/s vanaf € 3,00
2 voor € 4,50
www.kringlooptol.nl
• Diverse
soorten
06 36 33
43 33SALADES ZALM, KRAB en MAKREEL
3 voor € 5,00
lekker voor de paasdagen p/b € 2,-

Verse

HULP...VAKANTIE!
Grote GAMBA'S
Voor de maand augustus is Welbox

TOP-KWALITEIT

Maak uw
paasbrunch
extra
2,
luxe met

zonder kop

naar een betrouwbare
SLIPTONG op=opopzoekvan
kilo € 17,50

van kilo € 15,95

Alleen tegen inlevering van deze bon
vakantiehulp

kilo € 12,50
3 kilo € 35,-

Alleen tegen inlevering van deze het
bon betreft receptiewerkzaamheden

max. 5 kilo per klant

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

kilo € 10,-

Kilo 12.50

Kilo  10.00

r 100

gr.

€

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

500 gram

GRATIS Culinaire Verrassing

o.a. Lamsham, Aspergedruppels,
Feta-zontomaatpaté, Truffelgevogeltepaté

✄

Bij aankoop van 1e kilo kaas

€

Bakkerij ‘t Stoepje

2,95

€

per 100 gr
.

Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een slagroomtaart cadeau!!!

✄
Voorstraat 136 1931 AP Egmond aan Zee
072 506 25 65 info@winckeltje.nl www.winckeltje.nl

Houten- en
laminaatvloeren
Tel 0651 219635
Stichting Kinderopvang De Egmonden is een actieve en springlevende organisatie voor
professionele kinderopvang. Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind en bieden
een veilige basis waarin uw kind wordt uitgedaagd om te ontplooien. Omdat kinderopvang méér
is dan opvang en verzorging terwijl u werkt!

Meer informatie kunt u
vinden op onze website
www.kinderopvangegmond.nl

• Kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
• Naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar
• Peuterspeelzalen voor kinderen van 2 tot 4 jaar
• Gastouderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar

f les

Vanaf heden alle
Spaanse Iberico Bollota
vleeswaren in ons
assortiment

vloeren

We bieden opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12
jaar in Egmond Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond
aan Zee en Bergen

g r o te

Nieuw

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

HOLLANDSE KAS BLOEMKOOL 2 voor € 1,50
VERSE ANDIJVIE OF SPINAZIE
kilo € 1,50
Vol op Hollandse asperges en aardbeien voor veiling prijzen

6, 95

Ook een groot assortiment paasbonbons

GROENTE & FRUIT

Actie geldig bij inleveren bon

€

Cava Jaume Sera

Slagroomsoesjes
20 voor € 2,50 en 50 voor € 5,Dagverse appel/kaneel slof
€ 2,Paas amandelstaaf
nu € 1,Luxe paaskoeken
6 voor € 5,Volop paas afbakbroodjes 10 voor € 1,50 en 20 voor € 2,50

JAAP DAVIDSON

3,95

kleine fles

elke donderdag op uw weekmarkt

Altijd een opvangvorm die bij u past

00 gr.

per 1

vele luxe
paasvleeswaren & paté’s

3,95
500 gram 3,95
FRANSE KAASJES het hele assortiment 3 stuks 5,00
GEITENKAAS lekker belegen
Hollandse GATENKAAS

95
2,

U bent van harte welkom om een kijkje te
komen nemen. Neem gerust contact met ons
op via telefoonnummer 072-5072153 of
info@kinderopvangegmond.nl. Ook kunnen
wij een berekening van de kosten voor u
maken. We helpen u graag verder!

Nieuwe
aardappelen
- voor al uw tuinplezier -

Centrale inkoop
“de Westrand”
Lamoraalweg 65 - Egmond a/d Hoef
Tel: 06-10661963

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

Colofon Dorpsgenoten

De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt op € 12,- per keer ex.
Een keer per maand of los tarief is dit € 18,25 (of 15,50 factuur
via mail). Voor de voorpagina rekenen wij een toeslag van 50%.
Wijzigingen in vaste advertenties € 3,-. Prijzen zijn ex. BTW. Het
aanleveren van uw advertentie kan via e-mail en fax. Uiteraard kunt
u het ook brengen. Copy t.b.v. redactie kunt u alleen per e-mail
aanleveren. Deadline is maandagmorgen 11.00 uur.

