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Open dag KNRM Egmond aan Zee in teken van verbouw tot Maritiem Centrum met ERB

BOOM

autoservice

Zaterdag 6 mei aanstaande organiseert de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
haar landelijke open dag op 45 locaties. Dé dag om actief kennis te maken met het reddingwerk op
het water, de professionele vrijwilligers en het materieel van de KNRM. Voor het station Egmond staat
de dag (en de opbrengsten) in het teken van de realisatie van één Maritiem Centrum waarin KNRM en
ERB samen onderdak moeten gaan vinden.
De vrijwilligers van de KNRM kunnen alleen hun werk doen dankzij de vrijwillige bijdragen van mensen die de Redding
Maatschappij een warm hart toedragen. En voor die mensen is de Nationale Reddingbootdag. Als dank voor die vaak
jarenlange steun halen de vrijwilligers komende zaterdag alles uit de kast. Spectaculaire demonstraties, rondleidingen,
films en activiteiten voor kinderen. En het allermooiste: jong en oud mogen, net als een echte redder, mee op de reddingboot. Deze zaterdag is ook een uitgelezen moment voor niet-donateurs om kennis te maken met de KNRM en om
in te schrijven als nieuwe donateur.
Al meer dan 90.000 donateurs gingen
voor en voor slechts 25 euro per jaar sluit
u ook aan.
U kunt ook Redder van een bepaald
KNRM-station worden. Sinds kort heeft
de KNRM dat mogelijk gemaakt. U ziet
dan direct wat er met uw bijdrage wordt
gedaan.
Ook het boothuis van de KNRM Egmond
zet de deuren op zaterdag 6 mei open
en u bent van harte welkom. De reddingboot de Adriaan Hendrik vaart
vanaf 10.00 uur zijn rondjes met aan
boord donateurs of degene die zich
als donateur aanmelden. Voor deze
vaartocht, maar ook voor een bezoek aan
de vuurtoren, kunt u zich aanmelden in
het boothuis. In dit boothuis zijn tevens
diverse activiteiten en is koffie en zijn
broodjes verkrijgbaar. Het bijzondere van
dit jaar is dat de KNRM samen met de
ERB al enkele maanden druk bezig is met
het voorbereiden van de verbouw van
het boothuis tot een Maritiem Centrum.
Daarin moeten beiden dan onderdak
DORPSGENOTEN
4
vinden in een onderkomen zonder
scheidingmuren, wat de intensieve
samenwerking tussen de KNRM en de
ERB accentueert.
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Woning VERKOPEN?

Kloknieuws

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

Nu ook
Pedicure

Voorjaar in Egmond

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
3 wo 5:20 10:26 18:40 22:54 EK
4 do 6:36 11:35 20:04
5 vr 0:16 7:55 12:56 21:14
6 za 1:30 9:14 13:59 22:24
7 zo 2:29 10:24 14:55 23:30
8 ma 3:19 11:35 15:45
9 di 0:27 3:58 12:30 16:19
10 wo 1:10 4:36 13:20 16:55 VM

06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing… Voor een passende uitvaart met

Ook
rond


Bevrijdingsdag
& Hemelvaart
staan we voor
u klaar!


een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’

Voor het tweede
Dag en nacht bereikbaar
wel!
06-49412728 of 072-5115238

 
 
 4 mei)
    
Dodenherdenking
(donderdag
Gratis
 08.00
 - 
19.00 uur.    
parkeren!
 Bevrijdingsdag (vrijdag 5 mei)
uur.
 08.00
 - 20.00
 
  
Hemelvaart (donderdag 25 mei)

08.00 - 20.00 uur.
Egmond aan Zee: Voorstraat 90

    

www.uitvaartverzorgingduin.nl

  

Supermooi perkgoed !!

ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
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.

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
44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
40,63

‘Expeditie van Egmond tot
Groningen’ in Hoeve Vredevelt
Kerkdiensten
(van
de redactie)

Bas
van Nieuwburg
in zijn speech bij de opening van
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Deo
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

OpheffingsDORPSGENOTEN
uitverkoop!

Chrysantenstekken 20 voor € 5.95
Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

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

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

Fotogroep Egmond/Egmond aan Zee:
succes bij regionale fotowedstrijd
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Het wijkteam en de kinderen bedanken

voor
een wijk
in
DE VOMAR
Heiloo
voor de fantastische
EGMOND
AAN ZEE
en heerlijke bijdrage

Administratiekantoor

WINTER

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

Dankzij072-5061201
de Vomar werd hetof
een fijne
zaterdag met heel veel blije
info@belleman.nl
kindersnoetjes.

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

REcoverED
BOVAG

Palsma

GARAGE DE EGMONDEN

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

EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 5,
Kienen, deBas
Schulp,
14u
Foto
(redactie):
van Nieuwburg:
‘Kunst verbindt mensen met elkaar.’
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5expositie,
Flierefluiters
jubileum-uitvoering,
Hanswijk,
20.15u
‘Deze
die in
meer dan 60 werken
vooral veel
laat zien van de (sfeer
van) boerenerven en het leven daar rond omheen, biedt een (nostalgisch)
inkijkje vanuit het perspectief van de kunstenaar als toeschouwer. Gezien de
grote opkomst vandaag, leeft dat hier blijkbaar heel erg. Ook wel logisch als
je weet dat er hier in Egmond en omgeving ook veel van dit soort boerenerven zijn en er waarschijnlijk dus veel herkenning is. Dat is ook de reden van
het succes van de Hoever Huis- en Hoftoer tijdens het Hoever Dorpsfeest.’
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aanvervolgens
de hoek ook
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Uitslag:
1. Ferry
Karssen
Alkmaarkonden
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Slotweg/Weg
de Oude
Veert).
Tijdens
de opening
de bezoekers
Castricum
3. huis
Wilfred
Uitgeest
4. Henk Janbewonderen,
Verdonk senior
aan
overal
in het
hetKnegt
werk van
Van Nieuwburg
vanEgmond
de zitkamer
de Hoef
5. Niels
Egmond
aan dedaarbij
Hoef 6.letterlijk
Henk Louwe
7. Dirk
tot
de zolder.
De Bras
bezoekers
kwamen
bij de Alkmaar
kunstenaar
over
Dekker
8. Jarno Betlem‘BoerenErfgoed’
Krommenie 9. ChrisisKemp
Egmond
de
vloer.Egmond
Voor wieaan
ookZee
is geïnteresseerd:
te zien
op
aan de
Hoef 10. Ramon van
de Laarschot
Hoorn
alle
zondagmiddagen
in mei
van 13.00
tot 17.00 uur, tijdens de
Hoeverkunstmarkt op zaterdag 10 juni en op afspraak aan de Weg
naar de Oude Veert 5 in Egmond aan den Hoef. Zie ook: www.
basvannieuwburg.nl.

SERIEUZE
BEZORGER

Remi +adres
Edwinvoor
Beukers
Al jaren een vertrouwd
uw APK en onderhoud.
10 strings 2 voices

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

9,-

€

Egmond aan zee
Voorstraat 114
Tel 072 506 11 74

Tel: 0725061488 nelisbaltus.nl

2
Voor uw gehele administratie

Drogisterij
Parfumerie

Egmondse Almanak

ZOEKT EEN
Kijk verder in de krant

Schoonheidssalon

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

KINDEROPVANG
DE POPPENKAST
DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

P
SERIEUZE BEZORGER

medisch pedicure

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
z
Geen wachtlijsten
z
z

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

voor een wijk in
De ZEE
Poppenkast
EGMOND AAN
072-5061201 of info@belleman.nl
d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ
KINDEROPVANG

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Ervaar de waarde
van uw tuin!

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

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

ervaring
18-20
jaar.
Goedliefst
uit met
elkaar,
samen
scheiden?
eenvoor
langer
HetVoor
beste
deperiode
kinderen!
Maak een afspraak
met onze mediator
TEL: 06 23610857

T 06 538 12 076

www.rotteveeltuinen.nl
Mosselaan
53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net
T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

mr. Win-Yi Lam
MfN-registermediator
Gespecialiseerd in
echtscheiding

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

085-0020809
info@pieterdorhout.nl
www.pieterdorhout.nl

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

Mosselaan 67 | 1934 RA Egmond aan den Hoef

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

AUTORIJSCHOOL

KARE LS

Foto (aangeleverd Marga Rezel): Marga Rezel succesvol met fotoserie over familiehotel De Vassy.
Nadat vorig jaar Wil Hoekstra al succesvol was, was het nu Marga Rezel
die de eer van Fotogroep Egmond/Egmond aan Zee hoog hield tijdens de
regionale fotowedstrijd onlangs in Heerhugowaard. De leden van de Afdeling
Noord-Holland noord leverden hun uit 5 foto’s bestaande serie bij de jury in.
Die kreeg vervolgens anderhalf uur de tijd om 22 series te beoordelen. Marga
Rezel werd met haar serie over activiteiten achter de schermen in een klein
familiehotel (de Vassy) in Egmond aan Zee door de jury geselecteerd. Als
voorbereiding op deze serie volgde Marga een Foto Mentoraat dat ook dit
jaar weer geleid werd door Harry Sikkenk. Het was Marga haar eerste fotoserie, maar na dit succes smaakt het maken van series zeker naar meer! Deze
wedstrijd wordt ieder jaar in alle landelijke regio’s van de Fotobond gehouden
en is de voorbereiding voor een van de belangrijkste wedstrijden van deze
Bond, namelijk Foto Nationaal.

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

GARAGE DE EGMONDEN

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

BOVAG

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
Kom kijken en laat u informeren.
Maak een afspraak: 072 5061661
info.driemaster@isobscholen.nl

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

U wilt toch ook het beste voor uw kind?

www.garagedeegmonden.com • info@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
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Adelbert JO9-1 kampioen
WOEKERPOLIS?
Check uw polissen!

Ook voor ramen en kozijnen

vloeren

Houten- en
laminaatvloeren

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Foto (aangeleverd): De kampioenen van Adelbert
Vorige week zaterdag is Adelbert JO9-1 kampioen geworden in de 2de klasse
door directe concurrent Vitesse ’22 JO9-1 met 1-2 te verslaan in Castricum.
Een geweldige prestatie van de (jonge)mannen uit Egmond Binnen.

Tel 0651 219635

Dodenherdenking in De Egmonden

ZENT

STOPCONTACT

Egmond aan den Hoef: Herdenkingsbijeenkomst in de R.K. kerk . Aanvang:
19.15 uur, met medewerking van het koor ‘Soli Deo Gloria’ o.l.v. Wim Noteboom. Sprekers; burgemeester Hetty Hafkamp en pastoor Nico Mantje. Om
20.00 uur: Herdenking bij het monument voor de kerk m.m.v. muziekvereniging ‘Lamoraal van Egmont’ o.l.v Michael de Graaf.
Egmond aan Zee: Herdenkingsbijeenkomst in de P.K.N. kerk. Trompstraat
2 . Aanvang: 19.00 uur. Met medewerking van het Oud –katholiek kerkkoor
o.l.v. Laura Zwart-Vuil. Orgelspel door Jan Hille. Sprekers; ds.H. R. Hummelen en wethouder Odile Rasch. Aansluitend 19.30 uur Stille Tocht naar het
monument. Om 20.00 uur: Herdenking bij het monument voor de ingang van
de begraafplaats.
Egmond Binnen: Herdenkingsbijeenkomst in de Abdij kerk . Aanvang:
19.00 uur. Pianospel door Mariëlle Zentveld. M.m.v. het koor “B’lief”o.l.v.
Judith Wognum. Sprekers wethouder Hugo Snabilie en pastoor Rudolf Scheltinga. Om 20.00 uur: Herdenking bij het monument aan de Abdijlaan m.m.v.
muziekvereniging Eensgezindheid

IN
BADKAMER?

Praktijk Rootzsj: begeleiding
voor kinderen en leerkrachten

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

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

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

06 20 100 550

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

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

Sinds een aantal maanden is Egmond een praktijk in begeleiding
voor kinderen en leerkrachten rijker. Eigenaresse Joyce KempsLiefting: ‘Na ruim veertien jaar voor de klas, merkte ik steeds meer
dat mijn passie naast het lesgeven ligt bij het begeleiden van de
kinderen, die om welke reden dan ook even niet lekker in hun vel
zitten of ander gedrag vertonen. Ik geloof erin dat je veel beter
kunt functioneren en presteren, wanneer je goed in je vel zit en
helemaal jezelf kan zijn….’

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

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

Visclub De Egmonden

Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio

Na de warming up van de Paaswedstrijd werden de hengels nu uitgegooid
voor het echte werk. Er was een goede opkomst, temeer daar er ook nog een
aantal meededen aan de Nipro wedstrijd aan het strand (klasse vissers). Hoewel het water nog vrij koud is, werd er toch redelijk gevangen. Dat Jan Walta
vorig seizoen nipt werd verslagen door A. Dekker en belust was op revanche
was te merken. Hij werd 1e met 47 vissen gevolgd door P. v.d. Woude met
20 stuks, gedeeld 3e werden H. Konijn en A. Dekker. De volgende wedstrijd is
de combi in de vijver op 14 mei. Het is dan wel Moederdag, maar dan laten
we moeders met rust en gaan lekker vissen. De standen en uitslagen kan je
vinden op onze site.

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

Foto (aangeleverd): Joyce Kemps-Liefting
De nadruk ligt tegenwoordig echter vooral op prestaties en hierbij raakt het
sociaal emotioneel welbevinden op de achtergrond. En dan komt Rootzsj…
Joyce: ‘De essentie ligt voor mij in de basis: kinderen en leerkrachten mogen
zijn wie ze zijn en kunnen omgaan met de verschillen.’ Rootzsj biedt ondersteuning, advies en hulp aan kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 18
jaar (én hun ouders of leerkrachten) op gebied van gedrag, hoogsensitiviteit
en sociaal emotioneel welbevinden. ‘Het allerbelangrijkste hierbij is, dat een
kind zich gehoord en gezien moet voelen. In een fijne omgeving in mijn praktijkruimte aan huis of eventueel bij het kind thuis, geef ik het kind de hulp
die bij hem of haar past. Ik geloof erin dat kinderen in de basis alles in huis
hebben om te worden wie ze zijn. Soms liggen die middelen wat verborgen of
worden ze om andere redenen nog niet gebruikt. Ik zal dan de mogelijkheden
afstemmen op het kind. Ieder kind is immers uniek.’ Ook voor leerkrachten
kunnen er verschillende redenen zijn waardoor die ervaart dat hij niet volledig
zichzelf kan zijn voor de klas of dat hij niet het beste uit zichzelf kan halen
wanneer hij lesgeeft. Rootzsj kan daarin begeleiden door middel van bijvoorbeeld counselling gesprekken, die inzicht geven in de moeilijkheden en hoe je
ze het hoofd kan bieden of op kunt lossen. Meer informatie: www.rootzsj.nl.
Voor contact: info@rootzsj.nl.

Egmondse Almanak
MEI Woe 3, do 4, vrij 5, Stilte retraite, Lioba klooster
Woe 3 Kerkdienst, OK st Agnes 09.00u
Do 4 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Do 4 Nationale dodenherdenking
Vr 5 Bevrijdingsestaffetteloop Voorstraat ca. 14.30u
Za 6 Try Out concert Lamoraal, Dorpshuis, 20u
Zo 7 Kerkdienst, OK st Agnes, 10u
Zo 7 Open dag, Manege Groot, 10u
Zo 7 IVN wandeling, Watertoren, 10u
Woe 10 Handwerkcafé, Hanswijk 14u
Woe 10 Kerkdienst, OK st Agnes 9.00u

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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Maatregelen rondom
zwanennest Slotkwartier

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

Foto (redactie): Maatregelen om zwanen
rust te geven tijdens broeden.
Het is lente en net als alle andere vogels zijn ook de zwanen volop in de
weer om een nest te bouwen en te bebroeden. Zo ook in het Slotkwartier in
Egmond aan den Hoef waar sinds half april een zwaan aan het broeden is.
De gemeente Bergen heeft het terrein uit voorzorg met hekken afgeschermd.
Deze hekken fungeren als barrière en laten voorbijgangers zien dat afstand
houden gepast is.

Palsma

Zoals elk jaar bij Koningsdag wordt een aantal mensen in het zonnetje gezet
vanwege hun bijzondere verdiensten voor de maatschappij. In de Egmonden
werden op woensdag 25 april onderscheiden: Mevrouw M.A. Edel-Blankestijn
te Egmond aan den Hoef (onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau);
de heer ing. A.J. Grahmbeek te Egmond-Binnen (onderscheiding: Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau); de heer C.J.A. Sal te Egmond aan Zee (onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau); De heer E. Buis uit Egmond aan
Zee tenslotte, kreeg op maandagavond zijn onderscheiding (onderscheiding:
Lid in de Orde van Oranje-Nassau).

S.V. Prins Hendrik
Het schietseizoen zit er op! Wie in moest halen heeft dat gedaan, de punten
kunnen geteld worden, de prijzen besteld, wie wordt Koningschutter 2017? Op
10 juni is de afsluitavond. De uitslagen van maandag 24 april: E-klasse:
Arie Wijker 100; Cor Wijker 100; Richard van Ham, Dirk Roele, Carlo Zwaan 98.
A-klasse: Roland Sloot 100; Gerrit Gravemaker, Jaap de Graaf, Marco Konijn,
Nico Tuls 98. B-klasse: Mike Bekkers 98; Jaap Schipper 95; Mieke v.d.Outenaar
95. Pistool: Richard van Ham 48; Arie Wijker 48; Dirk Roele 46.

Tweede ophaaldag Rommelmarkt
ten bate van Eensgezindheid
De voorbereidingen voor de 47ste grote rommelmarkt van Muziekvereniging
Eensgezindheid die op 10 juni plaatsvindt in Egmond-Binnen zijn in volle
gang. De eerste grote inzamelactie was een groot succes. De twee grote
inzamelactie vindt plaats op aanstaande zaterdag 6 mei en de derde volgt op
27 mei. Het aanbieden van spullen kan bij Piet Apeldoorn - 5061324, Vincent
Pepping – 5065601 of Piet Zonneveld - 5065517.

€

40 soorten Tapas

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

Drogisterij
Parfumerie

Lintjes in de Egmonden

9,

-

Tapas verrassingsmenu

€ 19,50 p.p

Feestje in Spaanse sfeer?
Vraag naar de mogelijkheden.

G e ope nd v an wo t/m zon v an af 17.30 uur

Ingang achter D'Oude Clipper • Smidst raat 3, 1931 EX Egmond aan Zee
tel: 072 8888805

‘Koffiemolen’ binnenkort
in oude glorie terug

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Kloknieuws
Olof Glorie was de afgelopen weken weer actief in de regio met o.a. de
volgende wedstrijden: vrijdag 14-4: Heerhugowaard, de City Run, 10km in
49’31”; maandag 17-4: Assendelft, 10 Engelse Mijl in 1.26’31”; zondag
23-4: Santpoort, de Pim Mulierloop, 10 Engelse Mijl in 1.27’30”. Komende
donderdag/vrijdag richten we ons op het welslagen van onze estafette met
het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Egmond over een afstand van
135 kilometer. We verwachten vrijdag om ongeveer 15.00 uur het Monument
in Egmond aan Zee te bereiken voor de plechtigheid aldaar. We hopen daarbij
op groot aantal toeschouwers.

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

twee jaar renoveren van het achtkant van de molen van Berkhout, in de
Soul-Connection Na
volksmond "de Koffiemolen" werd afgelopen maandag de nieuwe kap van de

Soul-Connection

Soul-Connection

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

JOOOI

Foto (aangeleverd): Oud ambachtswerk aan de ‘Koffiemolen’

ap.beukers@quicknet.nl

kind met vragen en problemen.

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

molen, in delen naar het terrein achter restaurant Smakelijk gebracht waar hij
de komende twee weken in elkaar zal worden gezet door de molenbouwers
van de Firma Poland. Voor de liefhebbers van timmerwerk en oud ambacht
een absolute must om even te komen kijken, want het zal niet vaak voorkomen dat je de details van een molenkap van zo dichtbij kan bekijken. Nadat
alles in elkaar is gezet zal hij opnieuw met riet gedekt worden, waarna de kap
eind mei op zijn plaats boven op het achtkant zal worden gehesen en dan is
het wachten alleen nog op de wieken...

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

wekelijkse column van KD de Bocht

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

Dag Manege Groot

Op zondag 7 mei a.s. tijdens de open dag is iedereen van harte welkom om
Dit is weer de tijd waarin iedereen wordt herinnerd aan het feit dat het
niet bezoek aan een praktijk alles gaat
Geen
zelfvia
te komen bekijken wat er allemaal is gebeurd bij Manege groot. Vanaf
altijd zo vanzelfsprekend was dat je je (grote) mond kon opentrekken. Wellicht
10.00 uur staat de koffie met taart klaar. Deze open dag zit boordevol met
de
mail
info@soul-connection.nl
dat de herdenking van 4 mei en de viering van 5 mei dit jaar nog weer een
shows van bijv. de Keyserlijke Carrousel, voltige, springen etc. Iedereen is van
andere impact heeft, gezien de ontwikkelingen in de wereld. Nu weet ik wel,
harte welkom om langs te komen; het programma zit van 10.00 uur tot 17.00
je kunt niet het leed van de hele wereld op je nemen, maar toch. Het Christine
doet
Dekker
uur bomvol leuke, interessante en mooie activiteiten.
wel goed dat – ook in de Egmonden - steeds vaker de jeugd ook deelneemt
aan de diverse activiteiten rondom de herinneringen aan iets wat we www.soul-connection.nl
nooit
meer willen. Blijkbaar dringt bij de nieuwe generaties het besef door dat we
het hier zo slecht nog niet hebben. Wist u trouwens dat ongeveer 70% van
Ter voorbereiding van de deelname aan de Open Nederlandse Fanfare
de werkenden graag wil dat 5 mei een vrije dag wordt? Dat blijkt uit het
Kampioenschappen heeft Lamoraal van Egmont aanstaande zaterdagavond
Nationaal Vrijheidsonderzoek 2017, uitgevoerd in opdracht van het Nationaal
6 mei, in samenwerking met Sursum Corda uit Andijk en Ons Genoegen
Comité 4 en 5 mei. Als dat nou het enige is waar je je druk om maakt…
uit Wognum, haar try out in Dorpshuis Hanswijk. Aanvang 20 uur, kaarten
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
verkrijgbaar aan de deur à 5 euro.

Try Out Lamoraal van Egmont

DORPSGENOTEN

5

3 MEI 2017 - NR. 632

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

Alleen op vrijdag 5 en zaterdag 6 mei 2017

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Diverse soorten perkplanten en hangpotten vanaf € 1.99
* 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

OPHEFFINGSVERKOOP!
KOLBERTS

JACKS

V-HALS PULLOVERS

ook grote maten en
lengtematen

korte en lange modellen in de
modekleuren

vele modekleuren

KATOENEN
ZOMERPANTALONS
van Traffic

nu

59,90

69,- 89,-

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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Rondje van Roghman rond Slotkwartier
blijkt schot in de roos

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

Je ziet nu regelmatig mensen geïnteresseerd kijken naar de informatiepanelen die alweer even langs
de paden in het Slotpark in Egmond aan den Hoef staan. Het ‘Rondje van Roghman’, de tekenaar van
de prenten, voert langs vijf strategisch geplaatste informatiepanelen en biedt belangstellenden een
interessante aanvulling om te leren kijken naar hoe het is en hoe het was.
Op de kantelbare panelen staan reproducties van prachtige tekeningen van de kasteelruïne, gemaakt in 1645 door
de kunstenaar Roelant Roghman. Deze tekenaar tekende wat hij zag en romantiseerde er niets bij, zoals vele van zijn
tijdgenoten wél deden. Hierdoor
zijn de tekeningen 350 jaar later
een zeer waardevolle informatiebron en bevinden de originelen
zich dan ook terecht in de collecties van grote musea als het
Rijksmuseum. De speurtocht voor
kinderen die op de achterzijde
van de panelen wordt toegelicht,
draait om de personages Tommy
en Anouk en is verkrijgbaar in
Huys Egmont: kosten € 1,50 per
deelnemer. Voor meer informatie,
zie www.huysegmont.nl/buiten.

• Holl. MAATJES HARING

AKT

ALTIJD VERS SCHOONGEMA

4 voor € 5,00

per stuk € 1,50

• Ouderwets gerookte ZALM BUIK
van kilo € 15,00

op=op

deze week kilo € 10,00

• Emmer BRAADHARING ±8stuks

(eigen inleg)

van kilo € 7,95 TOP-KWALITEIT deze week €

5,95

Verse Hollandse

Warm gebakken

KABELJAUWFILET

LEKKERBEK

Alleen tegen inlevering van deze bon

Alleen tegen inlevering van deze bon

TOP-kwaliteit

van kilo € 20,-

op=op

kilo € 12,50

mooie
grote

op=op

2 voor € 7,-

3e GRATIS
3,

Oude LUXE KAAS
500 gram
Kilo  10.00 De Woerdense Kaasboer

Foto’s (redactie): Rondje Roghman laat zien hoe het écht was rond het Slotkwartier.
Kilo 12.50

Egmondia blijft op stoom

Bij u op de markt

Ook de 7de wedstrijd van de derde periode wist Egmondia winnend af te sluiten. Met 2-0 was Egmondia te sterk voor Westzaan. Hiermee boekten de derpers de 7de overwinning op rij boekte en zijn met
21 punten hard op weg is naar de vorm van nacompetitie.
Rick Blok bracht in de 12de minuut de 1-0 voorsprong op het scorebord. Daarna zakte Egmondia iets in en daarom
kwam Westzaan wat beter in het spel. De wedstrijd leek rustig door te lopen richting de rust. Een vermeende elleboogstoot van Sean Mooij betekende rood en Egmondia moest verder met tien man. Jos Hopman bracht in de blessuretijd
de 2-0 eindstand nog op het bord. Nog twee reguliere competitiewedstrijden en dan weten wij of de nacompetitie
daadwerkelijk voor Egmondia gaat plaatsvinden.

GRASKAAS
NOORDHOLLANDSE extra pittig

Geslaagd voor EHBO

500 gram

BIOLOGISCHE KAAS lekker belegen 500 gram
Bij aankoop van 1e kilo kaas

2,95
3,95
3,95

GRATIS culinaire VERRASSING

Wandeling in de Wimmenummerduinen
Tijdens de maandelijkse natuurwandeling van het IVN, zondag 7 mei, gaan we op zoek naar wat er al bloeit en
luisteren we naar wie er al zingen. We beginnen om 10 uur bij Sportcentrum De Watertoren in Egmond aan Zee. Van
te voren opgeven is niet nodig, wel zelf zorgen voor een toegangskaart voor het Noord-Hollands Duinreservaat van
PWN (zie PWN.nl). Een donatie (richtlijn 2,50 euro) wordt op prijs gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen,
hanneke@ivnnkl.nl of bellen: (072)5337601; kijk ook op www.ivn.nl/nkl.

500 gram

95

✄

59,- 89,- 119,-

nu

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Slagroomsoesjes
Saucijzenbroodjes
Gevulde Koeken
Foccaccia paprika groene olijf
Appel kaneel muffins

20 voor € 2,50 en 50 voor € 5,5 voor € 2,50
5 voor € 2,50
2 voor € 1,3 voor € 1,-

Tegen inlevering advertentie krijgt elke betalende klant een zak witte puntjes cadeau!

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

De leerlingen van groep 8 van de Sint Jozefschool in Egmond aan den Hoef hebben allemaal met goed gevolg het
jeugd EHBO A examen afgelegd. De examinatoren waren onder de indruk van de vaardigheden van de hele groep: de
stabiele zijligging, de Rautek-greep het verbinden van vingers, handen en armen, het aanleggen van een mitella of het
toepassen van de Heimlich-greep, niemand draaide zijn hand er voor om. Alle leerlingen hebben met veel enthousiasme de lessen gevolgd.

Aanmelden HoeverDorpsfeest
en HoeverKunstmarkt
Op zaterdag 10 juni en zondag 11 juni zullen dit jaar weer respectievelijk de HoeverKunstmarkt en het HoeverDorpsfeest worden
gehouden. Er zullen tal van activiteiten worden georganiseerd waar momenteel door het bestuur de laatste hand aan wordt
gelegd. Ook dit jaar kunt u zelf weer een kraam huren om uw kunst en koopwaar aan te bieden. Voor meer informatie en om
verzekerd te zijn van een goede plek kunt u zich reeds aanmelden op www.hoeverkunstmarkt.nl of www.hoeverdorpsfeest.nl.

WIJ ZOEKEN PER DIRECT PERSONEEL
VOOR DE KOFFIEMOLEN
EN ONS RESTAURANT

Reactie: restaurantsmakelijk@gmail.com of 06-13617691

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.

Actie geldig bij inleveren bon

✄

Foto (aangeleverd): Geslaagd voor EHBO diploma!

ZOETE KIWI’S
10 voor € 2,50
PERSSINAASAPPELS MAROC
3 kilo € 2,50
HOLLANDSE AARDBEIEN 2 dozen voor € 3,50

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
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

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

P
De Poppenkast

KINDEROPVANG

