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

Op een mooie pinksterdag…:

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
19 wo 5:36 9:49 18:10 22:35 LK
20 do 6:25 11:24 19:04 23:45
21 vr 7:36 12:45 20:24
22 za 1:15 8:44 13:56 21:54
23 zo 2:14 10:05 14:41 23:15
24 ma 3:06 11:35 15:28
25 di 0:14 3:49 12:20 16:07
26 wo 1:46 4:29 13:34 16:49 NM

BOOM

‘En dan ben je zomaar 60 jaar verder’(van de redactie)

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

Laten we zeggen dat die verkering ervoor op zijn minst teleurstellend was verlopen voor Gerard Belleman. Nooit meer
een vrouw voor mij, dacht hij nog. Maar toch sprak hij, als Hoever, een keertje af met Nel de Wit van Derp. De oudste
dochter van de bakker. Op zo’n mooie pinksterdag, u kent ze wel. Lekker een stukje fietsen, even zitten op een duintje
en toen vertelde Nel dat zij regelmatig om 4 uur ’s morgens (voor de meesten ’s nachts) bij haar vader in de bakkerij
moest helpen. Gerard Belleman (86 jaar): ‘Dat sprak mij aan, want die verkering ervoor werkte juist niet, omdat ik
gewend was bij te springen bij mijn vader in de drukkerij. Daar was ook altijd werk. Nel kwam uit een vergelijkbaar
ondernemersgezin en dus moest ze als kind ook bijspringen.’ Komend weekend (officieel op 24 april) vieren ze hun
diamanten huwelijksfeest. Samen met kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Ze vertellen met trots over hun
kinderen (Jeroen, Saskia, José en Robert) en kleinkinderen, die allemaal prima terecht zijn gekomen. ‘Zeker in deze tijd

DORPSGENOTEN
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Kloknieuws
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Woning VERKOPEN?

Opheffingsuitverkoop!

Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Voor
een passende
uitvaart
met in de tijd van
Glorie aan de start van
de halve
marathon, waarbij
hij finishte
2.12’55”. Komende
zondag
2
april
gaan
we
met
onze
wandellefhebbers
met
een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’
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
bereikbaar
op de fiets richting Heiloo Dag
waar en
we nacht
om 08.49
uur de trein nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk
gratis
met
de trein gereisd worden.
06-49412728 of 072-5115238

GRIEPGOLF
Bel dé Kruijff onder de makelaars
OF
072-5070818
INBRAAKinfo@kruijffmakelaardij.nl
GOLF?

Nu ook
Pedicure

Kijk verder in de krant
Egmond aan zee

Voorstraat 114
Voorstraat 92 – Egmond
aan506
Zee
Tel 072
11 74
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

www.uitvaartverzorgingduin.nl
Voorjaar
in Egmond

Voor het eerste

Zaai nu! enhebben
profiteer
in de zomer !!

wij geen


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

Voor het tweede
wel!

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

   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.

  

Overige combinaties op aanvraag mogelijk

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

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

Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
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Kerkdiensten

Egmondse Almanak

Ouderochtend 26 april
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Ferry Karssen
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Btw-teruggave (21% !) wordt gratis door ons geregeld.

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

SERIEUZE
BEZORGER

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
Meer
www.durensa.nl
06 informatie:
10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com
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Voor uw gehele administratie

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

WINTER

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

KNIERTJE
WIJKER-GLAS
072-5061201
of

info@belleman.nl
† Egmond aan Zee,

Weduwe van Huibert Wijker, † 7 maart 2011

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

* Egmond aan Zee,
16 mei 1926

Palsma

9,-

Esther en Gilbert
BOVAG
Robin en Lotte, Noa

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Arie en Mirjam
Tevens doen wij, aircoservice,
schadereparaties
Sam
en
Eva, Jenny
in- en verkoop of zoekopdrachten.
Liz PA Egmond aan den Hoef
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl
Jan en Marja • Tel. 072-5061228
Emil

KINDEROPVANG DEIlsePOPPENKAST
en Dusty

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

06-1057 8724

Flexibel en incidentele opvang mogelijk

z

De
begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 22 april om
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
z
Geenuur
wachtlijsten
11.30
op de Algemene Begraafplaats te Egmond aan
Zee.
Wij begeleiden moeder Kniertje lopend om 11.00 uur
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
vanaf de Prins Hendrik Stichting naar haar laatste rustplaats, waarvoor wij u uitnodigen om met ons mee te lopen.

Julianastraat
Julianastraat 60
60
Egmond
Egmond aan
aan Zee
Zee
www.belmeteen.nl
www.belmeteen.nl

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

Ervaar de waarde
van uw tuin!

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker
Speciaal woord van dank aan de medewerkers van
de Prins Hendrik Stichting.

Correspondentieadres:
liefst met ervaring 18-20 jaar.
Ineke Wijker
Voor een
Winkelmanplantsoen
9 langer periode
1931 VV Egmond aan Zee

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

T 06 538 12 076

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

TEL: 06 23610857

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Bridgesoos Torenduin

Allergie
Acupunctuur

Uitslag 10 april 2017: 1.Fam.dGoede 68,75 2.Fam. Zwart 61,50
3.W.Huiberts en R.Baltus 50,25 4.Fam. vGulik 49,75 5/6. Fam.tBück
46,50 5/6.D.dKlerck en T.Rosendaal 46,50 7.H.Boot en P.Brouwer 44,50
8.L.Schmink en R.Wijker 32,25

S.V. Prins Hendrik
De uitslagen van maandag 10 april: E-klasse: Arie Wijker 100; Dirk Roele 99;
Richard van Ham 99. A-klasse: Marco Konijn 99; Jaap de Graaf 96; Tim Pannekeet 97. B-klasse: Willem Reemst 98; Mieke v.d.Outenaar 98; Jaap Schipper
94. Pistool: Arie Wijker, Carlo Zwaan en Dirk Roele 47.

P

z
Dagopvang
Moeder
Kniertje is thuis in haar kamer in de Prins Hendrik
z
Buitenschoolse opvang
Stichting
app.nr.
waarbegeleiding
gelegenheid is tot condoleren op
z
Tieneropvang
met145
huiswerk
donderdag
z
Opvang per20
uurapril van 19.30 tot 20.00 uur.

Bel voor een afspraak

bij MTB Kids & Parents

15 april 2017

GARAGE DE Ineke
EGMONDEN

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

€

of bel voor een afspraak 06-14576342

Dankbaar voor alles wat zij in haar liefdevolle en
toegewijde leven voor ons heeft betekend, geven wij u kennis
van het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma
en overgroot oma

Administratiekantoor

Drogisterij
Parfumerie

Blauwe Distellaan 22, 1931VC Egmond
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Voorstraat 96a • 1931 AN Egmond aan Zee • 072-506 1363

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.

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT

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

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

Op 23 april zijn

Corry en Henk van Duin

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

60 jaar getrouwd.

Wij feliciteren ze met deze mijlpaal.

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

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Wij feliciteren onze ouders en onze opa en oma

Gerard en Nel Belleman

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

AUTORIJSCHOOL

BV de Werf

KARE LS

met hun 60-jarig huwelijk op maandag 24 april 2017

DE WER
v.
F
b.

e

gm

e
ond aan z

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

DORPSGENOTEN

Saskia en Rob
Famke
Fleur

José en Ron
Sidney en Mandy
Sebastiaan

Robert en Eva
Joep

e

Het bestuur nodigt leden en
donateurs uit voor de voorjaarsvergadering zaterdag 22 april,
welke zal worden gehouden in
de Soos/Loods te Egmond aan
Zee. Aanvang: 15.00 uur.
Agenda en notulen zijn beschikbaar op www.bvdewerf.nl

SIDNEY uit de BOOT
in de PRIJZEN
GEVALLEN

Jeroen en Joëlle
Jérôme

Burg. Eymaplein 2
1931GC Egmond aan Zee
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Progamma Oranjecomité Egmond Binnen

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN DINSDAG 18 APRIL
TOT EN MET DONDERDAG 27 APRIL
VRIJDAG 28 APRIL ZIJN WE WEER GEOPEND
EN STAAN WE GRAAG VOOR U KLAAR
Lid van de Euroflorist

Bloembinderij De Duinroos

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

Tijdens Koningsdag zijn er weer de nodige activiteiten in Egmond-Binnen, zoals een ballonnenwedstrijd. Uitdelen van
ballonnen begint bij de Schulp om 10.15 uur! Ballonnen zijn alleen verkrijgbaar bij De Schulp. Om 10.15uur kun je een
ballon halen waaraan je je kaartje met gegevens kunt knopen. Om 10.30uur vertrek vanaf De Schulp onder begeleiding van de fanfare een rondje door het dorp richting Kerkplein. Kom met je mooiste verkleedkleding, versierde fiets of
mooiste zelfgemaakte kroon naar De Schulp want er wordt een mooie prijs verloot onder de mooist verklede koning/
koningin/koets! Op het kerkplein aangekomen zullen wij met zijn allen de ballonnen oplaten. De ballon die de meeste
kilometers gevlogen heeft en waarvan het kaartje aan ons is teruggestuurd krijgt een leuke prijs! Daarna hebben we
leuke activiteiten en spelletjes zoals levend tafelvoetbal, bungee run en een springkussen in petto! Opgeven uiterlijk
voor 25april bij oranjecomite.egmondbinnen@gmail.com. Na de spelletjes bieden wij ook dit jaar weer de mogelijkheid om deel te nemen aan een kleine vrijmarkt. Dit zal plaatsvinden op het Kerkplein langs de speeltuin en de kerk
op een eigen kleedje. Je kunt hier je spulletjes verkopen. Het is de bedoeling dat de kinderen dat onder toezicht van
een ouder doen. Dus kom snel in actie en ruim je kamer op! Na 14.00 uur neemt JOEB het van ons over en zal er een
gezellige muziekmiddag/avond plaats vinden op het kerkplein. Een goede reden om dus lekker in Egmond Binnen te
blijven!
Progamma:
10.15 verzamelen bij de Schulp en uitdelen ballonnen
10.30 start verklede/versierde optocht vanaf de schulp
11.00 loslaten ballonnen en uitleg spelletjes op het kerkplein
12.45 einde spelletjes
13.00 start vrijmarkt op eigen initiatief
14.00 start muziek JOEB

Het Huis van Hilde
Basisschool De Branding heeft een project over
archeologie gedaan. De heer Cor Prins heeft
daarvoor in elke klas verteld over zijn werk
als archeoloog. Daarna is de school naar het
Huis van Hilde geweest, een archeologisch
museum in Castricum. Er is veel informatie
over vroeger. Erg interessant, want ze
hebben mensen uit heel veel eeuwen geleden
nagemaakt. Dat vonden de kinderen heel cool.
Ook kun je er zelf dingen onderzoeken, zoals
oude borden en scherven en er is een archeo
logische opslagruimte, waar oude potjes en
schoenen liggen, maar ook een skelet. Echt heel gaaf om te zien. Het Huis van Hilde is echt een aanrader.
Foto (aangeleverd): het Huis van Hilde

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Stiltewandeling
Tijdverdrijfslaan 1
Herenwega/d
162 Hoef
Egmond
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

Pasen staat voor overgang: van het leven naar de dood en van de dood naar het leven, van het aardse naar het goddelijke leven, naar het geheim van ons leven in het hier en nu. Of de overgang van de ogenschijnlijke rust in de winter
naar het uitbundige nieuwe leven in het voorjaar, zou je ook nog erbij kunnen bedenken. Nieuw leven. Wat betekent
nieuw leven voor jou? Alles wat in bloei staat ? De geboorte van een kind of de geboorte van een idee? Je voornemen
om het dit keer helemaal anders aan te pakken? Interessant thema. We vertrekken om 7.00 uur vanaf het Nachtegalenpad, we verzamelen bij het PWN informatie bord.

06 20 100 550

Bridgeclub Egmond aan Zee
SCHILDERSBEDRIJF

Uitslag 13 april 2017
1.Bep Dekker en Thea Rosendaal 59,38 2.Cees Imming en Theo vGulik 54,17 3.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 52,08
4.Mar en Nico Imming 45,83 5.Petra en Bert Maureau 44,79 6.Piet en Ditte Greeuw 43,75

VAN DE GIESEN

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

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

Afgelopen zaterdag werd de paas- oftewel de eierenwedstrijd gehouden, een soort warming up voor het komende
seizoen. Alle visspulletjes worden zo weer even gecontroleerd. Er kwamen maar liefst 17 vissers op af, die met zijn
allen 235 vissen op het droge kregen. De eerste vijf waren: 1e A. Dekker met 37 stuks, 2e M.v.Wanrooi met 34 , 3e
J. Walta 28, 4e Th. Minneboo 23, 5 e W. Verbaan 21 stuks. Na een gezellige nazit met altijd weer een mooie verloting
in ‘t Rode Hert ging iedereen met een tevreden gevoel weer naar huis. De start van de competitie is op 30 april op de
Slotgracht in Egmond aan den Hoef.

Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio
Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

De hele week door Essentrics
en Pilates. No nonsense sfeer,
vriendelijke prijzen, kleine
groepen, voor iedereen
toegangelijk, alle leeftijden met aandacht
voor klachten en blessures!
NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ!!!!!!
www.wilma-pilates.nl
tel:0725066145 of 06-21287899

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

acne, psoriasis, rosasea en eczeem
diabetische en reumatische voet
Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30 uur

Duinweg 4 - Telefoon 072-5065077
mail2zensitive@gmail.com
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Vrijwilligers Hanswijk exposeren
in ‘hun’ Dorpshuis

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

Foto’s (aangeleverd): Twee van de schilderijen die is te zien op de expositie.

Egmondse Almanak
EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
APRIL
Woe 19 Kienen, De Schulp, 14u
Woe 19 Dorpsraadcafé, Hanswijk, 20u
Do 20, Huiskamerproject, de Schulp, 14u
Vrij 21 Wandelen, De Schulp, 10u
Zo 23 Stiltewandeling v.a. Nachtegalenpad
Di 25 fitheidstest, de Schulp, 13u
Woe 26 Hanswerkcafé, Hanswijk 14u
Woe 26 klaverjassen, de Schulp, 14u
Do 27 Koningsdag
Vrij 28 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Vrij 28 repair café, De Schulp, 12u
Vrij 28 wandelen, De Schulp 10u

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€

Diesel Service Kennemerland

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

Aad Peetoom en Hilde Belleman exposeren nog tot 15 juli hun vertrouwde
dorpshuis de Hanswijk te Egmond aan den Hoef. Beiden zijn er vrijwilliger;
Aad als bestuurslid en Hilde als lid van kunstcommissie. Aad Peetoom heeft
al sinds zijn jeugd interesse in tekenen en schilderen, maar vanaf 2007 is
hij actief begonnen met schilderen. Aad gebruikt hiervoor zijn eigen foto’s.
Meestal maakt hij zijn geliefde Egmond aan den Hoef en omstreken tot zijn
onderwerp, maar ook dieren en bloemen. Hij schildert met acrylverf op doek,
mdf-plaat of hardboard. Als een schilderij echt goed gelukt is, raakt Aad
er zelf niet op uitgekeken. Bijna ieder jaar staat Aad op de kunstmarkt in
Egmond aan de hoef. ‘Ik vind dat een mooie manier om mijn schilderijen aan
de mensen te laten zien’, zegt hij. Vaak geniet hij van de leuke en positieve
opmerkingen van mensen die geïnteresseerd zijn in zijn werk. Ook werkt hij
in opdracht. Dat is wel een uitdaging. Het werk van Aad is al een paar keer
tijdens een expositie van de Egmondse kunstenaars in de Kapberg te zien
geweest en in wat kleinere exposities.
Hilde Belleman toont naast acrylwerk, enkele aquarellen. Ze is geboren in
Vlaanderen en heeft haar opleiding genoten aan de kunstacademie St. Lucas
te Gent (B), waarbij zij zich specialiseerde in reclametekenen en industriële
vormgeving. in de jaren 80 ruilde ze het Vlaamse land in voor het historische
dorp Egmond, waarna schilderen en tekenen een belangrijke hobby voor
haar bleef. In haar werken zijn zomerse taferelen op het strand, stillevens
en het Corsicaanse landschap te zien. Het prettigst werkt ze staande met
aquarel. De werken zijn figuratief en behoeven eigenlijk geen uitleg. Vanaf
de 80er jaren heeft ze veel tentoonstellingen in Vlaanderen gehad, maar ook
is haar werk te zien in de 2-jaarlijkse Egmonder tentoonstelling in Galerie
de Kapberg . Samen met Aad heet ze u van harte welkom om een kijkje te
nemen op de tentoonstelling. I.v.m. de beperkte openingstijden van dorpshuis
de Hanswijk verdient het aanbeveling om voor een bezichtiging contact op te
nemen met de beheerder.

9,-

voor reparatie van verdelerpompen en verstuivers
voor de merken: BOSCH/C.A.V./LUCAS/
ZEXEL/DENSO/DELPHI/SIMMS/...
testen van common rail injectoren volgens testplan incl. print rapport

www.dskl.nl / info@dskl.nl ma-vr 08.00-17.00 uur

tel: 06-44558182

Prinses Marijkelaan 3a - 1934 EA Egmond a/d Hoef

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

STOPCONTACT

IN
BADKAMER?

WINTER

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

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

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

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

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

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

Soul-Connection

40 soorten Tapas

Soul-Connection

Soul-Connection

JOOOI

Tapas verrassingsmenu

€ 19,50 p.p

Met de Luisterkind Methode help ik jou en je
Met de
Luisterkind
Methode
help ik jou en je
kind
met
vragen en
problemen.

wekelijkse column van KD de Bocht

Feestje in Spaanse sfeer?
Vraag naar de mogelijkheden.

kind met vragen en problemen.

Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via

Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
Tijdens Pasen herdenken we de lijdensweg van Christus, maar weet uMet
wat pas
de Luisterkind
Methode help ik jou en je
de
info@soul-connection.nl
G e ope nd v an wo t/m zon v an af 17.30 uur
de mail
mail info@soul-connection.nl
echt een lijdensweg is? Proberen om met een redelijk mooie Eerste Paasdag
kind met Christine
vragen
en
problemen.
Ingang achter D'Oude Clipper • Smidst raat 3, 1931 EX Egmond aan Zee
Dekker
Christine Dekker
op een terras ergens in Egmond (of nabije omgeving) een kop koffie met
tel: 072 8888805
www.soul-connection.nl
www.soul-connection.nl
een gebakje te pakken te krijgen. Man, het lijkt wel oorlogsgebied. Het dorp
zit bomvol toeristen, dagjesmensen en anderen die willen genieten van
een bezoek aan een praktijk alles gaat via
Geen
lekker lang weekend op of aan het strand. En dan daarna effe lekker zitten
de mail info@soul-connection.nl
op een terrasje. Fout. Bijna net zo kansloos als op Tweede Paasdag naar de
meubelboulevard een koopje bemachtigen. Dat is dan wel het verschil met
Kerstmis waar veel mensen het juist in huiselijke kring zoeken. Pasen is
een
Christine
Dekker
‘familiefeest’ en dan gaan we lekker met zijn allen op pad. Schoonmoeder
www.soul-connection.nl
mee op de imperial, want anders is die ook maar alleen. En iedereen weet
het
beter. We gaan naar dat terras. Nee, daar is niks aan. Oké, dan naar die. Daar
Suzan Tervoort
zitten we in de wind. Bij de 3e optie kennen ze me al, daar mag ik niet meer
komen. Kortom, we maken er volgend jaar gewoon weer een thuisparty van:
Mosselaan 57, 1934 PJ Egmond a/d Hoef
volproppen tijdens de brunch en dan uitgestrekt op de bank klagen over Max
06 21 83 47 93
Verstappen die uitvalt.
facebookcom/Suzansleerlingenbegeleiding
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
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Jubilarissen Prins Hendrik en Agnes

DORPSGENOTEN ZOEKT EEN

SERIEUZE BEZORGER

Zorgcirkel Prins Hendrik en Agnes zetten tijdens de jaarlijkse
vrijwilligersfeestavond hun vrijwilligers met een
12,5-jarig jubileum in het zonnetje.
De jubilarissen ontvingen een boeket bloemen en een
cadeaubon. Op de foto v.l.n.r. Jans Blok,
Verula van der Molen, vrijwilligerscoördinator en
Corry Wittebrood. Niet op de foto Bob Wiedeman,
Petra van der Molen en Leen Zwart.
Allen van harte gefeliciteerd.
Foto (aangeleverd): De jubilarissen

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

072-5061201 of info@belleman.nl

NL Doet Dag bij Heegemunde
Op 9 april hebben zo 'n 20 vrijwilligers activiteiten rondom
Heegemunde ( Egmond-Binnen) uitgevoerd. Het tuin
huisje en voormalig kippenhok is mooi opgeknapt en
rondom zijn tegels mosvrij gemaakt. Ook is het fietsenhok
nog geschilderd. Het was prachtig weer en de bewoners
willen iedereen bedanken voor hun inzet.
Bewoners commissie Heegemunde.

GAS - CV - WATER - RIOOL - ZINK- en DAKWERKEN

Telefoon 5065495 - Mobiel 06-50671232
info@ijssennaggerloodgieters.nl
Prinses Margrietlaan 22 - 1934 EL Egmond aan den Hoef

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Foto (aangeleverd): Vrijwilligers tijdens NL Doet
bij Heegemunde

Ferry Karssen herpakt zich met ritwinst

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

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

De Poppenkast

Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond de absolute winnaar geworden van de wekelijkse wedstrijd om de Kids
and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup in Akersloot. Na vorige week niet in goede doen te zijn geweest, was
Ferry Karssen ditmaal niet te houden. Solerend van begin tot eind kon hij na afloop de felicitaties in ontvangst nemen.
Uitslagen: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Wilfred Knegt Uitgeest 3. Marcel Hink Heiloo 4. Henk Louwe Alkmaar 5. Henk
Jan Verdonk senior Egmond aan de Hoef.

KINDEROPVANG

OPHEFFINGSVERKOOP!
KOLBERTS

JACKS

V-HALS PULLOVERS

ook grote maten en
lengtematen

korte en lange modellen in de
modekleuren

vele modekleuren

59,- 89,- 119,KATOENEN
ZOMERPANTALONS
van Traffic

nu

59,90

69,- 89,-

nu

129,-

MODIEUZE SHIRTS

zeer aantrekkelijke prijzen!

2 voor

49,90

98,-

Egmond aan zee
Voorstraat 114
Tel 072 506 11 74

DORPSGENOTEN

69,90

POLO’S - VESTEN SWEATSHIRTS

lange en korte mouw
diverse merken

2 voor

2 voor

39,95
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Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

• Holl. MAATJES HARING

TOP-KWALITEIT

4 voor € 5,00

per stuk € 1,50

• Ouderwets gerookte MAKREEL

www.kdvegmond.nl

• Verse ZALMFILE

072-571 20 45

van kilo € 23,50

Paasmusical ‘Opa Knoest’

Nicole Weijling-Dissel troeft mannelijke lopers af
De Heerhugowaard City Night Run werd op de vijf kilometer met overmacht
gewonnen door Nicole Weijling-Dissel in een tijd van 18 minuten en 6
seconden. Zij troefde hiermee zelfs haar snelste mannelijke concurrent, Martin
Bronder, af. Die eindigde tweede, in een tijd van 18.15. Een grote groep van
meer dan 1200 lopers stond klaar op deze koude vrijdagavond. Vanaf de start
nam een groep van zo’n 10 lopers meteen het initiatief, waarbij Nicole kon
aanhaken. Zij passeerde vervolgens de een na de ander en na vier kilometer
liep zij alleen aan de leiding en stond die niet meer af. ‘Ik liep zo makkelijk
dat ik maar gewoon doorging en de mannen op sleeptouw probeerde te
nemen, maar die konden niet aanhaken. Ik ben ontzettend blij dat ik in mijn
oude vertrouwde omgeving met al die honderden mensen langs de kant die
mij aanmoedigden, kon winnen’, aldus Nicole na afloop. Op de tien kilometer
won Yvonne Hak bij de dames in 37.07 en bij de heren zegevierde Pip Tesselaar in 35.26. Foto (Cor Mooij): Nicole Weijling opnieuw succesvol

deze week kilo

€ 15,00

Warm Gebakken KIBBELING

vloeren

250 gr € 4,00
Alleen tegen inlevering van deze bon
heerlijk gekruid

Houten- en
laminaatvloeren

2e half pond € 1,50

Tel 0651 219635

ZENT

Kilo 12.50

Kilo  10.00

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

Thee-aanbieding april en mei

ALLE SOORTEN

THEE € 0,25 KORTING
per verpakking

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

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

GRASKAAS
Oude LUXE KAAS

2,95
500 gram 3,95
2 stuks10,500 gram

KIPROLLADES

Bij aankoop van 1e kilo kaas

GRATIS Bak Geraspte KAAS

✄

Groep 7 van de Sint Jozefschool uit Egmond aan den Hoef schitterde in de
Paasmusical “Opa Knoest ….” De kinderen van de Jozefschool hadden de
afgelopen 6 weken hard gewerkt om de Paasmusical “Opa Knoest vertelt
…….” goed neer te zetten. Woensdagavond en vrijdagochtend waren er
voorstellingen in de aula van de school en in de kerk voor ouders, opa’s en
oma’s en alle kinderen van de school. Er werd uit volle borst meegezongen
door alle juffen, meesters en kinderen. De musical vertelde het paasverhaal
en was een weergave van het prentenboek “Opa knoest vertelt het Paasverhaal”. De pianobegeleiding was van Wim Noteboom. Het waren fantastische
optredens. Foto (aangeleverd): Sint Jozefschool met paasmusical

2 voor € 4,50

per stuk € 3,00

NIEUW in De Egmonden
Gastouder Sacha voor
kinderen van 0 - 4 jaar

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Slagroomsoesjes
Oranje Fondant Pencees
Grote Gevulde Koeken
Oranje Tompouce

20 voor € 2,50 en 50 voor € 5,5 voor € 3,00 en 10 voor € 5,5 voor € 3,00 en 10 voor € 5,4 voor € 3,00 en 8 voor € 5,-

Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 4 appel kaneel muffins GRATIS!!!

GROENTE & FRUIT

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

ZOETE KIWI’S
1 kilo € 2,50
HOLLANDSE ASPERGES
per pond € 2,50
NIEUWE OOGST PERSSINAASAPPELEN 3 kilo € 2,50
Actie geldig bij inleveren bon

✄

D B
uBBeL
oeT
oor

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

mr. Erica van NimwegenDijkstra

wasserij
dubbelblank

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg
197
Lijtweg 56 • Bergen NH

Telefoon
072-5812331
1934 BA
Egmond
aan den Hoef

072-5066171

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
in- en verkoop of zoekopdrachten.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • info@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

Colofon Dorpsgenoten
De pagina’s van DORPSGENOTEN worden
verdeeld in 35 blokken (voorpagina 30). Een
blok wekelijks komt op € 12,- per keer. Een
keer per maand of los tarief is dit € 18,25.
Voor de voorpagina rekenen wij 2x tarief.
Wijzigingen in vaste advertenties € 3,-.
Prijzen zijn ex. BTW. Het aanleveren van uw
advertentie kan via e-mail of fax. Uiteraard
kunt u het ook brengen. Copy t.b.v. redactie
kunt u alleen per e-mail aanleveren.
Deadline is maandag 11.00 uur.

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

