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

ARO-commissie Provincie NH
positief over fusielocatie Egmonderstraatweg
Tijdens haar vergadering heeft de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) van de
Provincie Noord-Holland zich recentelijk positief uitgelaten over de vernieuwde inrichting van de
beoogde fusielocatie aan de Egmonderstraatweg. Dat betekent voor de voetbalclubs een belangrijke stap op weg naar een fusie op die plek. De ARO volgt de ruimtelijke ontwikkelingen in de
provincie en geeft aan waar bijsturing gewenst is of houdt ongewenste ontwikkelingen tegen.
Ze fungeert als een soort welstandscommissie. Zonder de instemming van de ARO heeft een ontwikkelingsplan sowieso weinig tot geen kans van slagen. Die instemming is er voor de beoogde
fusielocatie nu dus wel in hoge mate. Als alles goed gaat vergaderen deze week 4Gedeputeerde
DORPSGENOTEN
Staten over de plannen.

Kloknieuws

Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl
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De ARO-commissie dacht inmiddels al zover mee met de presentatie van de gemeente dat ze het had over
aanpassingen aan de gebouwen, zodat ‘daar ook kleinere diersoorten gebruik van konden maken, waarmee de
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Bridgeclub Egmond aan Zee
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en verkoop
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Foto (redactie): De beoogde
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Voorjaar in Egmond
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Woning VERKOPEN?
BelDORPSGENOTEN
dé Kruijff onder de makelaars
072-5070818
ZOEKT EEN

SERIEUZE
BEZORGER

info@kruijffmakelaardij.nl

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

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

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 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
DORPSGENOTEN
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
(van
de redactie)
Zo 2 Kerkdienst
Adelbertus,
10u zijn bedrijf Durensa.
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Hij specialiseert zich daarmee op het implementeren van milieuWoe 5, Kienen,endeenergiebesparende
Schulp, 14u
vriendelijke
systemen. Daarvan kennen we
Woe
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Vastenmeditatie,
Kerk,van
19.30u
er al de nodige, zoalsprotestantse
het toepassen
PV-systemen (met zonWoe 5 Fliereflen
uiters
jubileum-uitvoering,
Hanswijk,
20.15umet zijn bedrijf
nepanelen)
LED-verlichting.
Naast
dat Dubbeld

Er valt nog veel energiewinst te
halen, maar dan wel nú beginnen

daarvoor ook hoogwaardige kwaliteit systemen levert, zijn er nog
twee – wat meer bijzondere – besparingsmogelijkheden: het gaat
dan om het gasverbruik en het waterverbruik.

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

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

Voor uw gehele administratie

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

voor een wijk in
Dag en nacht bereikbaar
EGMOND
AAN ZEE
06-49412728 072-5115238

Administratiekantoor

WINTER

Nijverheidsweg 31d
Voor:
- Verwerking
bedrijfs1851
NW Heiloo
administraties
en samenstelling
T 072
532 42 18 jaarrekeningen - belastingaangiften
F 072 532 42 19
- adviezen op fiscaal en
E info@TR-assurantien.nl
bedrijfseconomisch terrein
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

OpheffingsDrogisterij
uitverkoop!
Parfumerie
Palsma

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

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

Kijk verder in de krant

€

Egmond aan zee
Voorstraat 114
Tel 072 506 11 74

9,-

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
10 wo 1:10 4:36 13:20 16:55 VM
11 do 1:15 5:11 14:00 17:28
12 vr 1:44 5:45 14:35 18:06
13 za 2:14 6:15 14:47 18:39
14 zo 2:34 6:55 14:55 19:16
15 ma 3:15 7:25 15:25 19:46
16 di 3:56 7:55 16:04 20:15
17 wo 4:30 8:36 16:55 21:00

2

of

072-5061201 of
info@belleman.nl
Grote GERANIUM en PERKPLANTEN

www.uitvaartverzorgingduin.nl

GARAGE DE
MARKT
metEGMONDEN
veel koopjes
BOVAG open
ook zondag

Al jaren een
vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
- voor al uw kerstplezier - ook 's zondags geopend -

Tevens doen
wij, aircoservice,
schadereparaties
Centrale
inkoop “de Westrand”
Lamoraalweg
65 - Egmond
a/d Hoef - Tel: 06-10661963
in- en
verkoop
of zoekopdrachten.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl
• Tel. 072-5061228
10 MEI 2017
- NR. 633

DANKBETUIGING
KINDEROPVANG

Bel me Teen!

DE POPPENKAST

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

Wij mochten ons 60-jarig huwelijk vierenP
met
z
Dagopvang
onze
familie,
kinderen
en
kleinkinderen.
z
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang
met huiswerk
Hun
aankondiging
wasbegeleiding
aanleiding tot een
z
Opvang per uur
kleurrijke
bloemenzee,
een
stroom gelukwensen,
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
hartverwarmende
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ woorden, die ons verlegen
De Poppenkast
z
Geen wachtlijsten
maakten,
ons verrasten, verwonderden en ons
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
ontroerden.
Hoe kunnen wij u allen bedanken !
Wij vragen ons af waarom wij dit alles mogen
ervaren. We hebben het geluk dat we dit kunnen
beleven én mogen delen
TE MIDDEN VAN U EN DANK ZIJ U ALLEN.
God zij dank.
liefst met ervaring 18-20 jaar.

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

Ervaar de waarde
van uw tuin!

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

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

Voor een langer
periode
Hartelijke
groeten van

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl
Mosselaan
53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net

Gerard en Nel Belleman

TEL: 06 23610857

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

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

Foto (aangeleverd):
Rene Dubbeld: ‘Woningen energieneutraal maken staat voorop.’

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

bijzonder

SCHILDERS- EN
GLASZETBEDRIJF

is...

EGMOND

Henny Stoop

Anna van Burenlaan 82

1934 GV Egmond aan den Hoef
Dubbeld: ‘We leveren totaaloplossingen om als bedrijf of particulier volledig
Telefoon: 072 - 506 54 27
energieneutraal te kunnen draaien. De zonnepanelen en LED-verlichting zijn
vanwonderen@quicknet.nl
inderdaad al wat bekender als milieuvriendelijke manieren om energie te
E.J. Potgieterweg 27 Heiloo • Telefoon: 072 532 0345
www.schildersbedrijfegmond.nl
besparen, maar wat mensen vaak nog niet weten is de enorme impact die
w w w. c a p e l l a - u i t v a a rt v e r z o r g i n g . n l
Mobiel:
H.M.H.
van
Wonderen
06-51
22
39
77
dergelijke toepassingen hebben. Als we niet onze kinderen en kleinkinderen
met een levensgroot probleem willen opzadelen, moeten we echter wel nu
Soul-Connection
beginnen met investeren in een milieuvriendelijke toekomst.’
Manieren om bijvoorbeeld veel gas te besparen en het verbruik van drinkwaSoul-Connection
ter voor allerlei onzin-dingen - zoals de wc doorspoelen of de was te doen
– terug te dringen, zijn echter veel minder bekend. Toch kunnen ook daar
juist forse besparingen gehaald worden. Dubbeld: ‘In plaats van gas kun je
gebruik maken van langegolf infraroodverwarming. Dat is overigens niet te
Met de Luisterkind Methode help ik jou en je
vergelijken met de bekende infraroodsauna of ‘de infrarood’ lamp bij spierpijn
Met de
Luisterkind
Methode
help ik jou en je
kind
met
vragen en
problemen.
kind met vragen en problemen.
en dergelijke. Hier gaat het om langegolf infrarood. Dat wordt verspreid via
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
panelen die je in je kamer of elke andere ruimte kunt hangen, waarnaMet
die de Luisterkind
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
Methode help ik jou en je
de
info@soul-connection.nl
de mail
mail info@soul-connection.nl
infraroodwarmte de objecten in de ruimte direct verwarmt. Zo’n paneel kan
kind
met
vragen
en
overigens net zo goed een schilderij zijn of een paneel met een foto van je
Christine
Dekker problemen.
Christine Dekker
www.soul-connection.nl
www.soul-connection.nl
kinderen erop. Dan denk je iedere keer dat je het lekker warm hebt weer aan
de toekomst van die kinderen…’
Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
Voor het terugdringen van het gebruik van relatief duur drinkwater heeft Dude mail info@soul-connection.nl
rensa systemen om regen/hemelwater en zelfs om rioolwater te hergebruiken.
‘Dat kan tot 75.000 liter drinkwater per jaar schelen. Afhankelijk van het doel
waarvoor je het water nodig hebt, kun je regenwater of rioolwater gebruiken.
Christine Dekker
Altijd verantwoord uiteraard.’
Dubbeld heeft met Durensa een missie: ‘Stel je eens voor datwww.soul-connection.nl
je je
hele huis en/of bedrijf op die manier energieneutraal kunt maken.
Dan zijn we pas écht goed bezig. Het moet ook. Anders ziet de
toekomst er somber uit.’

Soul-Connection

Praat mee in het Dorpsraad café
Onder dit motto nodigt de dorpsraad inwoners van Egmond a/d Hoef uit
om op woensdag 17 mei mee te komen praten over zaken als de eigen
leefomgeving. Meestal is de wijkregisseur van de gemeente hierbij ook aanwezig. Het “café “ is op woensdag 17 mei vanaf 20.00 uur In dorpshuis De
Hanswijk. Verenigingen, stichtingen en actiegroepen in Egmond aan den Hoef
kunnen tot 17 mei bij de Dorpsraad een financiële bijdrage aanvragen voor
activiteiten die de saamhorigheid en leefbaarheid van het dorp versterken.
Deze aanvragen dienen schriftelijk en gemotiveerd én onder voorwaarde van
een schriftelijk verslag achteraf te worden in gediend bij het secretariaat
van de Dorpsraad: Pr. Irenelaan 60 Egmond aan den Hoef / email: fbpeet@
hetnet.nl. Op 17 mei worden deze aanvragen door het bestuur geëvalueerd.
Andere punten op de agenda van het DorpsraadCafé zijn o.a. leefbaarheids
initiatieven, Lawaaipapegaai en GoedZo. Website van de Dorpsraad:www.
dorpsraadegmondaandenhoef.jouwweb.nl.

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee – 06-12955593 – www.schoonheidssalondessa.nl
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Thuis wonen kan veiliger

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?
Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…

Huisontruimingen
en bezemschoon
opleveren
Lamoraalweg 53B
Industrieterrein de Weidjes
1934 CC Egmond aan den Hoef

Voor het tweede
wel!

www.kringlooptol.nl
06 36 33 43 33

ZENT

Op 11 mei van 09:30-12:00 uur in Ontmoetingscentrum PostaanZee
wordt een workshop ‘Langer veilig thuis wonen’ verzorgd i.s.m.
Evean, brandweer en Medipoint.
In deze workshop krijgen mensen uitleg hoe ze ongelukken en brand in en
om huis kunnen voorkomen. Ook krijgen ze tips over hoe je met eenvoudige
hulpmiddelen de woning aanpast voor meer gemak in de toekomst. Deelnemers gaan in de workshop actief aan de slag. Zij kijken welke risico’s er in en
om hun huis zijn en wat de oplossingen zijn. Ook leren zij een vluchtplan te
maken en ontdekken zo de snelste route naar buiten bij brand. Tot slot kan
iedereen vragen stellen aan de deskundigen over bijvoorbeeld hun woonsituatie, zorg of welzijn. Wie mee wil doen, is op donderdag 11 mei van harte
welkom bij PostaanZee (Voorstraat 82A, 1931 AN Egmond aan Zee).

New Voice voor moederdag
Op 13 mei (de zaterdagavond vóór moederdag) verzorgt het koor New Vocie
ook de muzikale ondersteuning van de viering in de Adelbertuskerk. Op
moederdag zélf moet er natuurlijk worden gezorgd voor een ontbijtje op bed.
Daar heeft u zondagochtend dan ook alle tijd voor als u op zaterdagavond
al naar de kerk (én naar New Voice) bent geweest. En natuurlijk wordt er
zaterdagavond ook al een beetje aan de moeders gedacht!

Eerste ‘Tour Culinair Egmond’

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

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket
in de Egmonden!

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

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

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

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

De Poppenkast

REcoverED

KINDEROPVANG

Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

remibeukers@gmail.com

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

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

ABA

AUTORIJSCHOOL

KARE LS

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

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

www.garagedeegmonden.com • info@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

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!

Altijd een opvangvorm die bij u past

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

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!

DORPSGENOTEN

Foto (redactie): Amuses en lekkere hapjes tijden Tour Culinair
Egmond
Op zondag 21 mei kunt u tussen 12:00 en 17:00 uur genieten van borrels
en amuses tijdens de allereerste Tour Culinair Egmond. Laat u verrassen door
topkoks en geniet van heerlijke amuses met bijpassende wijnen. De volgende
8 restaurants doen mee: Wapen van Egmond, Natuurlijk, De Schelp, EAZEE,
Westenwind, d’Oude Clipper, Van Speijk en Restaurant Zuiderduin. U kunt een
passe-partout kaart kopen voor slechts € 44,50 per persoon waarmee u bij
de deelnemende restaurants een glas wijn en amuse nuttigt. U kunt de route
zelf bepalen, enkel het startpunt (eerste restaurant) staat vast. Dit ontvangt u
per mail enkele dagen voorafgaand aan het evenement. Het evenement wordt
georganiseerd door Egmond.nl in samenwerking met de deelnemende restaurants en Egmond Events. Heeft u iets te vieren? Op zoek naar een origineel
kado voor Moederdag? Bestel nu tickets voor Tour Culinair Egmond! Ook ideaal als bedrijfsuitje of gezellige middag met vrienden, familie, teamgenoten en
andere enthousiastelingen! Tickets zijn te koop via www.culinairegmond.nl.

Zing meeaanZee bij PostaanZee
Samen zingen is iets wat een mens blij stemt en niemand is er te oud of
te jong voor. A.s. donderdag belooft het weer een heerlijke zangmiddag te
worden in PostaanZee. Een ieder is zonder opgave welkom. Of er nu minder
of wat meer geluid uitkomt, het gaat erom samen bekende liedjes te laten
klinken. Nummers uit de tijd van de arbeidsvitaminen op de radio en deze
keer ook een aantal vlotte liedjes van Annie Schmidt en Harry Bannink uit ‘Ja
zuster nee zuster’. De leiding is in handen van Willem Rasch op de piano en
(deze keer) Carla Kager. De liedjes worden op een groot scherm geprojecteerd
en er zijn ook papieren versies.
ZingmeeaanZee is elke 2e donderdag van de maand – dus ook a.s.
donderdag 11 mei tussen 14.00 uur (inloop, het zingen begint wat
later) en 16.00 uur met een koffie- en theepauze. Het ontmoetingscentrum PostaanZee, Voorstraat 82a, vraagt voor deze activiteit een vrijwillige bijdrage.

Kloknieuws
Wat een fantastische ontvangst viel ons afgelopen vrijdag ten deel bij het
Monument in Egmond aan Zee na de 135 kilometer lange bevrijdingsvuurestafette vanuit Wageningen. De vele belangstellenden, wethouder Jan Mesu,
het 4-5 mei comité, shantykoor de Zâalnêelden, de Prins Hendrik Stichting,
het was werkelijk hartverwarmend, enorm bedankt hiervoor. Het was voor ons
een prachtig besluit van 40 jaar loopgroep de Klok. Aanstaande zaterdag 13
mei hebben we dan ook de laatste ‘afsluitingsdag’ van ons bestaan. We gaan
voor een fantastische dag waarna we met grote voldoening terug kunnen
kijken op een enerverend 40-jarig bestaan van loopgroep de Klok.
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Zeevogels JO7-1 opnieuw kampioen!

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

Foto (aangeleverd)
Op de foto; boven van links naar rechts; Coach Jacco Walta, Tim Schotvanger, Max Dekker, Ruben
Schuit, Jip de Laleijne, Tim Noteboom, Ruben Abbink, coach Vincent Noteboom.
Onder van links naar rechts; Bas Baltus, Noud Kemps, Matthijs Ligthart, Duncan Schotvanger, Sven
Walta, Luuk Tervoort en Rick Bras

40 soorten Tapas
Tapas verrassingsmenu

De jongens van Zeevogels onder 7 jaar zijn voor de tweede keer dit seizoen kampioen geworden. Na de gewonnen
winterstop startten de jongens de 2de ronde voor de voorjaarscompetitie. Alle 11 wedstrijden werden weer gewonnen.
Totaal scoorden de jongens 207 doelpunten en kregen ze er 43 tegen, wat voor deze ronde een superuitslag bleek!
Na de laatste thuiswedstrijd tegen HSV konden de bloemen en medailles worden uitgereikt door de coaches Vincent
en Jacco. De dag werd feestelijk voortgezet met traditiegetrouw de rondgang door het dorp op de platte kar en
bowlen in Egmond aan Zee. Bedankt familie Zomerdijk voor het regelen van de kar! Van harte gefeliciteerd jongens!
Jullie hebben het verdiend!

€ 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

Postduivenvereniging
de Toekomst Egmond-Binnen
Zaterdag 29-04-2017 stonden de duiven in Quievrain, waar de duiven om 09.30 uur gelost konden worden.
De eerste duif arriveerde om 12.14.35 uur met een gemiddelde snelheid van 90,5 km per uur. Aantal duiven mee 324,
afstand 248 km, aantal deelnemers 12. 1e P.C. Sentveld ,4e Comb. Zentveld en van de Berg, 6e Arie Tromp, 8e Comb.
Apeldoorn , 12e J.W.J. Hoekstra, 13ee Dirk v/d Reep, 63e J.P.S. v/d Molen, 66e P. Laan, 79e Anton Stam. Zaterdag
06-05-2017 stonden de duiven in Chimay, waar de duiven om 10.10 gelost werden. De eerste duif arriveerde
om 13.47.02 uur en kwam met een gemiddelde snelheid van bijna 78 km per uur naar huis. Aantal duiven mee 284,
afstand 281 km, aantal deelnemers 10. 1e P.C. Sentveld, 2e Arie Tromp, 3e Comb. C. en J. Apeldoorn, 12e Zentveld en
van de Berg, 13e J.W.J. Hoekstra, 37e Dirk v/d Reep, 49e P.C. Hopman, 59e P.Laan.
Aanstaande vrijdag 12-05-2017 inkorven voor een wedvlucht vanuit Quiévrain tot dan.

Online catalogus Hoeverveiling:
zaterdag de échte veiling…
Aanstaande zaterdagavond, om 20.00 uur gaat de Hoeverveiling van start. De jaarlijkse veiling in
Egmond aan den Hoef ten bate van kerk, jeugdwerk, sport- en muziekverenigingen. In dorpshuis Hanswijk staan dan alle aangeboden goederen opgesteld om verkocht te worden door de drie veilingmeesters. Maar u kunt nu al bieden op kavels via de online catalogus op www.hoeverveiling.nl.
De catalogus staat boordevol met zo’n 250 kavels aan goederen en diensten die zijn ingebracht. Opvallend hierin is
dat het vissen met de viskotters weer terug is in het aanbod. U kunt bieden op een dag vissen met de Aljo of met de
De Eems. Ook te koop een kubieke meter mest, voor de liefhebber. Verder een bonte schakering van goederen en diensten zoals, een massage, Egmond-vlag, fotoshoot, samenlevingscontract laten afsluiten, bloemen en planten, kaartjes
voor de Toppers, een dag metselen. En ook vele taarten zijn aangeboden die altijd gretig aftrek hebben vanwege het
feit dat het de volgende dag Moederdag is. Vanwege het succes van vorig jaar wordt ook dit jaar weer een rondtoer in en om Egmond aangeboden, deze rondtoer, die Natural History Tour wordt genoemd zal u langs bekende en
onbekende plekken in Egmond leiden en wordt afgesloten met een bijeenkomst op historische grond. Deze rondtoer
zit als een rode draad in het veilingaanbod. Daarnaast kunt u ook een etentje bij mensen thuis of in een restaurant
proberen te bemachtigen. Op de website www.hoeverveiling.nl staat alle informatie over deze veiling, onder andere
de catalogus kunt u daar vinden. Ook is het mogelijk op een aantal geselecteerde kavels alvast online een bod uit te
brengen. Dit bod kan op de veilingavond zelf overboden worden, zo niet is de online koper de nieuwe eigenaar van de
kavel. Neem dus een kijkje op de website.
Bezoekers en kopers zijn welkom, want zonder kopers geen veiling. Het is bovendien een traditionele en gezellige
avond. Bij binnenkomst krijgt u een kopje koffie aangeboden. En als u om 20.00 uur maakt u kans om de exclusieve
welkomstprijs in ontvangst te nemen. Kortom u moet er een keer geweest zijn om het mee te maken. Zaterdagavond
13 mei, dorpshuis Hanswijk, aanvang 20.00 uur.

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

Verbouw
Renovatie
Onderhoud

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis
Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW), Persoonsgebonden
Budget(PGB) en Particuliere Thuiszorg
Neem voor een vrijbljivend kennismakingsgesprek contact op met A-zorg Arina,
Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706
info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

Periodetitel Egmondia nog niet binnen
Aan de zegereeks van 7 overwinningen is voor Egmondia een einde gekomen. De mannen van trainer
Peter Tania moesten tegen K.S.V. met een gelijkspel genoegen nemen. Bij Egmondia ontbraken door
schorsingen Sean Mooij en Carlo Smit.
In de 10de minuut was Rick Blok al dichtbij de openingstreffer. Kort daarna was er weer een mogelijkheid voor Egmondia. De gastheren hadden regelmatig een paar pittige charges voorhanden om Blauwwitten af te stoppen. De tweede
helft begon met een veldoverwicht van K.S.V. Al snel stond de 1-0 op het scorebord. Dit bracht Peter Tania er toe wat
aanvallende impulsen te brengen. Hij wisselde en invaller Justin Recourt stond aan de basis stond van de gelijkmaker
van Rick Blok. Een kwartier voor tijd kwam Egmondia aan de leiding. Dennis Blaauboer kopte schitterend raak 1-2.
Zo leek Egmondia in een niet al te beste wedstrijd toch de drie punten mee naar Egmond aan Zee mee te kunnen
nemen. Echter in de laatste minuut van de officiële speeltijd wist K.S.V. de bal nog binnen te schieten 2-2. Gezien het
spelverloop misschien een terechte uitslag, maar het was voor Egmondia zuur om de overwinning in de laatste minuut
te moeten prijs geven. Volgende week speelt Egmondia thuis tegen Apollo en bij een overwinning is de derde periode
titel een feit, waardoor Egmondia nog gaat deelnemen aan de nacompetitie. Hopelijk worden de mannen van Peter
Tania dan aangemoedigd door een talrijk publiek. Het is altijd gezellig in de kantine van Egmondia.

DORPSGENOTEN

Nieuwbouw
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Bakkerij de Haan 65 jaar!!!

Succesvolle Open Dag KNRM

JUBILEUMAANBIEDING

Vrijdag 12 mei

GEVULDE KOEKEN
PAKJE SPECULAAS

van 1,20 nu 0,90
van 3,50 nu 2,75

Foto (redactie):
Henk Biesboer: ‘Groot succes voor Open Dag KNRM.’

Zaterdag 13 mei

Met zo tussen de 1200 en 1300 bezoekers was de Open Dag van de KNRM
afgelopen zaterdag een groot succes. Het weer werkte mee, niet te veel wind
en een lekker zonnetje, en dat zorgde ervoor dat vele enthousiastelingen
richting het boothuis kwamen om zich voor een boottochtje op de Adriaan
Hendrik te laten inschrijven. Tevens waagden zo’n 155 mensen de trip naar
de top van de vuurtoren. Henk Biesboer, woordvoerder KNRM station Egmond
aan Zee: ‘Dat meevaren kon direct als je al donateur was, maar voor wie
die dag donateur werd, kon zich eveneens verheugen op een spectaculair
vaartochtje. Het leverde ons daarmee niet alleen veel waardering op voor het
werk van de KNRM, maar ook sloten zo’n 40 nieuwe donateurs zich aan bij
de (landelijk) al meer dan 90.000 trouwe volgers. Uiteraard zijn we daar erg
blij mee, want zonder die donateurs is ons werk onmogelijk. We krijgen geen
geld van de overheid en dat willen we ook niet. We willen als KNRM zelf ons
beleid kunnen uitzetten en uitvoeren. Maar daar hebben we dus wel geld
voor nodig. Gelukkig gaat dat nog steeds goed, alhoewel het af en toe best
‘billen knijpen’ is in de begroting. We willen natuurlijk alle sponsors bedanken
die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Dat varieert van het beschikbaar
stellen van prijzen voor de verloting en de kadetten en gehaktballen die we
konden verkopen tot het plaatsen van een grote kraan naast de ingang van
het boothuis. Allemaal hartelijk dank daarvoor.’

TOMPOUCEN van 1,60 nu 1,25
van 7,25 nu 6,50
SLOFFEN
voor alle klanten en kinderen een kleine attentie!!!
BAKKERIJ

Abdijlaan 7 - EGMOND-BINNEN
072-5061554

MU ZI e k W e r

t
k p La a S

Egmondse Almanak

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

PASFOTOSERVICE

Gitaar•Piano•Zang
slagwerk•Keyboard
Blokﬂuit•Viool
06-49704045

http://muziekwerkplaatsegmond.nl

VHS video naar
DVD 18,- euro

Primera Het Hoekstuk
Het Hoekstuk 4
1852 KX Heiloo
Tel. 072 - 533 52 58

de tweede DVD van de zelfde video voor 12,- euro

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

Vissuper & Visboet

GEVRAAGD!
voor het seizoen

...even naar Primera

www.primera.nl

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

vanaf 16 jaar

voor enkele avonden vanaf 18.00 uur

JOOOI

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

verkoper/-ster
schoonmaakster

EXPOSITIE Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MEI Woe 10 Handwerkcafé, Hanswijk 14u
Woe 10 Kerkdienst, OK st Agnes 9.00u
Vrij 12, Kerkdienst, OK st Agnes 15u
Za 13 Hoever Veiling, Hanswijk, 20u
Zo 14 Kerkdienst, OK st Agnes10u
Zo 14 Filmmiddag in de Schulp 14.30u
Woe 17 Kerkdienst, OK st Agnes, 09.00u
Vrij 19, Concert aan Zee, PostaanZee, 15u
Za 20 Kerkdienst plus Sea singers, OK st Agnes, 17u
Za 20 Memphis, De Werf Egmond aan Zee
Zo 21, Tour Culinair Egmond, Egmond aan Zee
Zo 21 Kerkdienst plus zalving, OK st Agnes, 10u
Zo 21 Stiltewandeling v.a. Nachtegalenpad
Woe 24 Kerkdienst, OK st Agnes, 09.00u
Woe 24 Handwerkcafé, Hanswijk, 14u
Do 25 Kerkdienst, OK st Agnes, 10u
Vr 26 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Za 27 Vespers en lof met Mannenkoor, OK st Agnes, 19u
Zo 28 Kerkdienst plus H. Doopsel, OK st Agnes, 10u
JUNI Do 1 Roparun Slotpark 13.00u
Do 1 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Wo 14 Buitenspeeldag Egmond-Binnen
Woe 14 Handwerkcafé, Hanswijk 14u
Zo 18 Filmmiddag in de Schulp 14.30u
Woe 28 Handwerkcafé, Hanswijk 14u
Vr 30 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u

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

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

info: 06-53211742 - 072-5067819
DORPSGENOTEN

wekelijkse column van KD de Bocht
Als de KNRM haar jaarlijkse Open Dag in Egmond houdt, kijk je elke keer
weer je ogen uit. Veel belangstelling voor hun werk, veel mensen die willen
meevaren, altijd leuk op zo’n bootje, toch? Nu was het deze editie wel ‘erg
makkelijk weer’. Dan kan eigenlijk iedereen meevaren. Geen kunst. Het
grootste probleem is om bij opkomend tij toch droge voeten te houden bij
het in- en uitstappen. Daarom des te meer waardering voor de mensen van
de KNRM die er op uit gaan als het juist geen mooi weer is. Als door de wind
wél de oren van je kop waaien en je van hoge golven vanaf zee amper het
strand kan zien. Als je dan op strand wat vakantiegangers - weliswaar binnensmonds, maar toch - hoort zeuren over het feit dat ‘alweer die truck met
donateurs voor het vaartochtje langskomt’, krijg je de neiging om die mensen
in de ‘slag van ’t zeetje’ te mikken. Kijken of het dan nog zo vervelend is voor
je hondje als die truck langskomt…
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
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INGEZONDEN:

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

Vandalisme op de Torensduin
Egmond aan Zee heeft een rijk maritiem verleden als vissersdorp.
Ooit telde het dorp 50 visschuiten en had het meerdere vuurbakens, waarmee de vissers hun positie op zee konden bepalen en
waarop zij weer veilig konden thuisvaren. De hoge duinen waarop
deze bakens zich
bevonden, de Vureboetsduin bij de
Van Speyktoren
en de Torensduin achter het
Egmonds Museum
zijn markante
onderdelen van
ons dorp en hebben een grote
cultuurhistorische
waarde.

• Warm gebakken SLIPTONG

10 voor € 10,00

5 voor € 5,50

• Ouderwets gerookte MAKREEL

2 voor € 4,50

p/st vanaf € 3,00

• Verse SCHELVIS of STOOFPOON
TOP-KWALITEIT

Verse

op=op

SLIPTONG

van kilo € 15,95

Alleen tegen inlevering van deze bon

deze week heel kilo €

Verse

4,95

diepvries-tip

DORADE filets

mooi los

van kilo € 20,- gevroren

Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 10,- kilo € 10,-

op=op

Survival weekend JOEB

Drogisterij
Parfumerie

€

9,

-

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

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

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

Foto (Remi Klinkhamer): De Survivors van Egmond-Binnen
Afgelopen weekend hebben 31 jongens en meiden van 13 en 14 jaar uit
Egmond-Binnen zich weer geweldig “cool” vermaakt tijdens het JOEB
Survival Weekend in Wilgje Buitensport te Buren. Het weekend met een GPSwandeltocht op vrijdagavond afsluitend met een kampvuur (en de hele nacht
niet slapen), de highrope en spannend survivalparcours op zaterdag (waar
iedereen in het koude water belandde) om vervolgens tot 23.00 uur wakker
gehouden te worden rond het kampvuur en techno-workouts door Teun de
Jumper, werd zondag afgesloten met een steptocht door de mooie omgeving
van Buren in de Neder-Betuwe. Het JOEB Survival Weekend wordt sinds 2009
elke twee jaar georganiseerd door de stichting Vrienden van JOEB. Dus in
2019 de volgende voor de 13- en 14-jarigen.

Bij u op de markt

GRASKAAS

500 gram

Belegen en extra belegen 18% VET KAAS 500 gram

30 plus KAAS

500 gram

Bij aankoop van 1 kilo kaas

2,95
3,95
3,95

e

✄

Palsma

Bak Geraspte KAAS GRATIS

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Slagroomsoesjes
Moederdag appeltaart
Gevulde Moederdag harten
Roomboter Super krentenbollen

20 voor € 2,50 en 50 voor € 5,1 voor € 3,- en 2 voor € 5,10 voor € 3,50
8 voor € 3,-

Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 3 saucijzenbroodjes
cadeau!!!

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

SUPER PERSSINAASAPPELS
3 kilo € 2,50
DOOS HOLLANDSE AARDBEIEN 2 voor € 3,00
HOLLANDSE ASPERGES
heel kilo € 5,00
Actie geldig bij inleveren bon

✄

De Vureboetsduin was ooit volledig omhekt. Een aantal jaren geleden zijn er
wandelpaden en een uitkijk aangelegd. Het zicht op zee, dat op de wandelboulevard door een opgestoven zeeduin aan het oog is onttrokken, is op deze
paden bewaard gebleven. Heel mooi, maar het duin heeft wel flink te lijden.
Overal ontstaan kriskras paadjes, diepe stuifgaten en het zand spoelt tijdens
stortregens langs de steile klimmetjes naar beneden tot op het trottoir. Vorig
jaar is op ons aandringen een enkel klimmetje behekt, maar nu was het echt
weer tijd de gemeente op de voortgaande erosie te wijzen. Na constructief
overleg met ondermeer Hans Bake, de nieuwe groencoördinator van de
BUCH, zal binnenkort het teveel aan paden met duindoorn worden bezet
en de kwetsbaarheid en de waarde van het Vureboetsduinduin op bordjes
worden aangegeven.
Al tien jaar lang beijvert een tweetal leden van ‘de Parel’ zich met het onderhoud en het schoonhouden van de trap en het uitzichtpunt van de Torensduin.
Voorwaar geen eenvoudige opdracht, maar de mannen deden het met plezier
voor het dorp. Maar de laatste jaren is de Torensduin een geliefde hangplek
van de jeugd geworden en is er sprake van baldadigheden en vernielingen.
Steentjes die naar beneden worden gegooid, twaalf meter leuning gesloopt,
het prachtige oriëntatiebord met namen ingebrand, padtegels kapot geslagen
en het duin af gegooid, dode bomen en vorige week zelfs een pallet op het
pad getrokken enz. André van Ham en Kees Heeres hebben steeds alles zo
goed mogelijk hersteld, bierblikjes, wietzakjes, patatbakjes opgeruimd en
grint weggebezemd, maar ze zijn het nu even helemaal zat. We zijn in overleg
met de wijkagent en de jongerenwerker om deze ergerlijke activiteiten op de
Torensduin, maar ook bij de Uitkijktoren, een halt toe te roepen. U kunt ons
daarbij behulpzaam zijn door het melden van vandalisme bij de MOR – Melding Openbare Ruimte – onder nummer 8880000 of de politie: 0900-8844.
Tenslotte nog een positief bericht. Ook ons Nijntje heeft behoorlijk te lijden
onder het, in dit geval leuke speelgedrag van de jongste jeugd. Zij wordt
heel binnenkort, is ons beloofd, weer opgeknapt door de gemeente. Namens
vereniging Dorpsbelangen Egmond ‘PAREL’ aan Zee, Gerjan Zwaan.

Oude LUXE KAAS
500 gram 3,95
Kilo  10.00 De Woerdense Kaasboer

Kilo 12.50
Voorstraat 96a • 1931 AN Egmond aan Zee • 072-506 1363

Foto (Gerjan
Zwaan): Torensduin in de
verdrukking

DORPSGENOTEN ZOEKT EEN

SERIEUZE BEZORGER
voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

072-5061201 of info@belleman.nl

Colofon Dorpsgenoten
notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

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.

