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

Ook een intensief voetbalweekendje
voor Egmondse voetbalclubs

BOOM

autoservice

(van de redactie) Er viel voor de landelijke clubs veel te winnen of te verliezen dit weekend, maar
dat gold ook voor de Egmondse voetbalverenigingen. Adelbert en Zeevogels moesten aan de bak
voor lijfsbehoud, Egmondia zat aan de goede kant van de streep en moest proberen de periodetitel binnen te slepen. Twee van de drie haalden hun doel. Egmondia kan zich opmaken voor het
toetje en proberen een plekje in de derde klasse te veroveren; Zeevogels haalde het begeerde punt
binnen voor lijfsbehoud in diezelfde derde klasse. Adelbert moet nog een keer de mouwen flink
opstropen: er volgt een beslissingswedstrijd om degradatie tegen concurrent WMC.

DORPSGENOTEN

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers
Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744
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Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
GlorieFoto
aan de
start van de halve
waarbij hij finishte in de tijd van
(aangeleverd):
Bij marathon,
de
2.12’55”.
Komende
zondag
2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
laatste
reguliere
wedstrijd
de nam
trein op
weg naar afscheid
Ravensteinvan
voor de NS-wandeling ‘Land van RavenEgmondia
stein’,
mooie wandeling
van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
Keeseen
Hottentot
als assistentop de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
trainer. Kees maakt in zijn
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.
‘afscheidsjaar’ nog wel even
het tweede elftal kampioen.
Hij blijft actief bij Egmondia
als jeugdtrainer. Op de foto
Kees met zijn kampioenen…

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Nu ook
Pedicure

Voorjaar in Egmond

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

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…



Voor Egmondia verliep het weekend wellicht het mooist: na de 1-0 zege op Apollo ‘68 kon de balans worden
opgemaakt: maar liefst 8 overwinningen uit de laatste 9 wedstrijden! Dan ben je de terechte periodekampioen.
De eerste stap naar de derde klasse kan komende zondag worden gezet als Egmondia aantreedt tegen HSV Sport
op het eigen sportcomplex. Voor trainer Peter Tania is het al uniek dat hij elk van de vijf jaar dat hij trainer is bij
Egmondia de nacompetitie heeft gehaald. Het zou de verdiende kroon op het werk zijn als deze (voor hem laatste

       
 
nacompetitie bij Egmondia) kan worden beloond met promotie naar de derde 
klasse.
      
Adelbert-trainer Albert de Waard kon zich minder vermaken afgelopen zondag.
Zijn
ploeg
ging
kansloos
met

 
 voor
de
 
6-0 ten onder in de uitwedstrijd tegen Dynamo uit Ursem. Deze ploeg, die verder
gaat
nacompetitie,
was

duidelijk een maatje te groot voor Adelbert. Maar De Waard miste ook het heilige
vuur. Adelbert moet dus nog

    
één keer laten zien dat ze waardig zijn om in de vierde klasse te spelen.

 
Voor Zeevogels liep het seizoen zondag af. Het behaalde punt in de uitwedstrijd
tegen Beemster
was voldoende
om helemaal veilig te zijn. Concurrent WSV’30 verloor bovendien, dus toen bleek het gat met de vierde plaats
van onder (die verplichtte tot nacompetitie om degradatie) ineens vier punten. Ruim voldoende voor handhaving.
Volgend jaar nieuwe ronde nieuwe
kansen.
Foto (aangeleverd):
Voorjaar in Egmond

Voor het tweede
wel!

Woning VERKOPEN?
BelDORPSGENOTEN
dé Kruijff onder de makelaars
072-5070818
ZOEKT EEN

ZENT

Nadat
jaren terug
Egmond-Binnen in de narcissen
is gezet, was nu ookop losse
Schoonheidssalon
En enkele
verder
in Dorpsgenoten:
- Visserijdag
schroeven
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
Linda
IJssennagger-Zentveld
Slotkwartier
biedt
veel
mogelijkheden
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
geweest.
HetVan
is prachtig
geworden met
dank aan
onze ondernemersvereniSantiago
naar
Santiago
Zent Schoonheidssalon
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
Mosselaan 61
Waterpoloër
Roel
Versteeg
Nederlands
jeugdkampioen
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
1934 RA Egmond aan den Hoef

Column K.D. de Bocht

SERIEUZE
BEZORGER

info@kruijffmakelaardij.nl

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

Bridgeclub Egmond aan Zee
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

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
Helaas
ziet voor
het er
uit datPastorie
de Egmondse
Zo 2 ‘Tafelen
de naar
Vastenactie’,
E-B 17u Visserijdag 2017
hetzelfde
lot beschoren
is als
vele andere
mooie evenementen
Zo 2 Kerkdienst
OLV Onbevlekte
Ontvangenis,
Egmond/Zee,
10u
Zo 2niet
Kerkdienst
Adelbertus,De
Egmond/Binnen,
die
meer H.
doorgaan.
reden is dat 10u
er vanuit de inwoners
Di 4 Snuffelen
de bijbel,
E-Binnen
van
het dorp,indie
vaak Parochie
in groten
getale15u
het evenement bezoeken,
Woe 5,respons
Kienen, de
Schulp,
geen
komt
op 14u
de vele oproepen om hulp op de dag zelf.
Woehoewel
5 Vastenmeditatie,
protestantse
19.30uzijn bij deze mooie dag,
En
er al meerdere
vrijwilligersKerk,
betrokken
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u
kunnen zij dit niet alleen. We hebben echt meer mensen nodig voor eenvoudige werkzaamheden. De organisatie is daarom dringend op zoek naar:
- vrijwilligers voor de op- en afbouw van het evenemententerrein (incl. het
heen en weer rijden van materialen van en naar onze container in EgmondBinnen. (tussen 07.00 en 10.00 en tussen 16.00 en 18.00 uur)
- vrijwilligers voor de bar (diensten tussen 9.00 en 20.00 uur) (18+)
is donderdagavond
overmacht
winnaar
-Alkmaarder
vrijwilligersFerry
voorKarssen
de lotenverkoop
(diensten met
tussen
10.00 en
16.00 uur)
geworden
van
de
wekelijkse
wedstrijd
in
Akersloot
om
de
Kids
- vrijwilligers voor de kinderactiviteiten (diensten tussen 10.00and
enParents
16.00
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
uur)
Jan Verdonk
die vanuitvan
kansloze
positie
wistSmidstraat
op te stomen
naar
-Henk
vrijwilligers
voor senior,
het aanleggen
het geluid
in de
(tussen
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
08.00
en 09.00 uur)
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
Meld
je snel
aan via
info@egmondse-visserijdag.nl
of Egmond
06 513 aan
919
Castricum
3. Wilfred
Knegt
Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior
81
anders
is het
laat enaan
verdwijnt
een
publiekstrekde Hoef
5. Niels
BrasteEgmond
de Hoef 6.(opnieuw)
Henk Louwe
Alkmaar
7. Dirk
ker
vanEgmond
de eerste
orde
ons
dorp.Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
Dekker
aan Zee
8. uit
Jarno
Betlem
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

Egmondse Visserijdag afgelast?!?

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

50 jaar JOEB: Pietjes Punk Band

Voor uw gehele administratie

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

Thee-aanbieding
april en mei
Administratiekantoor

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

WINTER
THEE
€ 0,25 KORTING
ALLE SOORTEN

Voor:per
- Verwerking
bedrijfsverpakking
administraties en samenstelling jaarAlleen
tegen -inlevering
van deze bon
rekeningen
belastingaangiften
- adviezen
op fiscaal
en
Stem
ook op Wereldwinkel
De Egmonden
bedrijfseconomisch
terrein
http://rabo.nl/nkl/raboclubkas2017

of

072-5061201 of
info@belleman.nl
Live @ Café de Werf

www.uitvaartverzorgingduin.nl

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

OpheffingsDrogisterij
uitverkoop!
Parfumerie

20 mei
GARAGE DEzaterdag
EGMONDEN
Memphis

Palsma

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

-

BOVAG
Aanvang 20.00 uur

Kijk verder in de krant

€

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Egmond aan zee
Voorstraat 114
Tel 072 506 11 74

9,-

2

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
www.cafedewer
f.nl
in- en verkoop of zoekopdrachten.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
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Het ondenkbare, onaanvaardbare
is gebeurd. Onze
KINDEROPVANG
DE POPPENKAST

Bel me Teen!

onvervangbare,
lieve
Opvang
voor kinderen van
0-13Joke
jaar. is, terwijl ze volop in het

medisch pedicure

P

leven stond en daar intens van genoot,
Dagopvang
Buitenschoolsegeheel
opvang onverwacht overleden.
z
Tieneropvang
met
huiswerkeen
begeleiding
Wij
kunnen
leven zonder haar
z
Opvang per uur
nauwelijks
voorstellen.
z
Flexibel en incidentele
opvang
www.cafedewer
f.nl mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
z
Geen wachtlijsten
z

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

z

Johanna Clasina van Lint – Strunk

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Joke

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Amsterdam
13 mei 2017
GEVRAAGD:
Cees
Snackbar medewerker

11 januari 1947

Cindy en Arnold

liefst met ervaring 18-20
jaar.
Dyanne
Anouk
Voor een langer periode

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

Correspondentieadres
TEL: 06 23610857
Zeeweg 79
1931 VK Egmond aan Zee

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

In het kader van het naderende 50-jarig jubileum van JOEB laat
Dorpsgenoten de komende weken een aantal bands de revue
passeren die ook in het begin van JOEB al furore maakten. Deze
week: Pietjes Punk Band.

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
17 wo 4:30 8:36 16:55 21:00
18 do 5:16 9:15 17:34 21:54
19 vr 6:06 10:24 18:45 23:16 LK
20 za 7:05 12:06 19:45
21 zo 0:26 8:05 13:06 21:30
22 ma 1:36 9:35 14:06 22:51
23 di 2:30 10:56 14:52 23:56
24 wo 3:15 11:55 15:41

Allergie
Acupunctuur

De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 22 mei
om 11.30 uur in de aula van crematorium Waerdse
Landen, Krusemanlaan 5 in Heerhugowaard.
Na afloop is er een informeel samenzijn in de koffiekamer van het crematorium.

Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

Joke hield van witte bloemen.

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Zoveel bloemen, zoveel kaarten, zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en zoveel troost.
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van

Tiny Twisk-Ruiter
Foto (aangeleverd): Pietjes Punk Band
Pietjes Punk Band maakte van 1977 tot 1979 furore met enkele legendarische concerten waaronder het optreden in Het Wapen van Egmond-Binnen
samen met The Bintangs met een complete Derper motorclub in de zaal;
het optreden in J.O.E.B. waarbij het publiek na het afgaan van de rode
rookbom massaal de zaal verliet en de Slag in Ursem waarna de burgemeester punkconcerten verbood in het dorp. De Egmond-Binders Pietje
Punk, Johnny the Bucket, Billy the Bullet, Robbie Beton en Fer Ravotta
speelden muziek van o.a. The Sexpistols, Ramones, Stranglers en eigen
werk waaronder het nummer SSD over de opkomst van het Neo Nazisme.
Na 40 jaar zullen zij het 50-jarig jubileum van J.O.E.B. festival op zaterdag
8 juli spectaculair openen.

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

Wim en Joke
Jos en Marjon
en kleinkinderen
Egmond, mei 2017

Soul-Connection
Soul-Connection

Lieve mensen.
Wat geweldig dat u met zovelen bent gekomen om met ons ons
50jarig huwelijksjubileum te vieren.
Het was hartverwarmend.
Ook al zijn we niet meer compleet, we zijn na alle
verdriet gesterkt door de dienst in de kerk
en het feest in het Verenigingsgebouw. We gaan weer dapper verder
met ons leven en tellen onze zegeningen.

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.
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

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

Zeevogels E1: Kampioenen!

Jan en Manon Hille

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

Geen bezoek aan een praktijk alles gaat via
- ‘gewoon’ goed
de mail info@soul-connection.nl
- moderne middelen

Hartelijk welkom in de

GEZINSDIENST

- een stabiele basis
- veilig en vertrouwd

Christine Dekker

“Ken jij Maria?”

www.soul-connection.nl

Zaterdag 20 mei
aanvang 17.00 uur

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

In de Oud-Katholieke kerk, Voorstraat 112, Egmond aan Zee

U wilt toch ook het beste voor uw kind?

Foto (aangeleverd): Op de platte kar door het dorp…

m.m.v. het ritmisch koor ”The Seasingers”

Uw

In een rechtstreeks duel met titelconcurrent AFC is de E1 van Zeevogels
afgelopen zaterdag kampioen geworden. Zeevogels won overtuigend met
5-1 en ging daarna op de platte kar door de Hoef.

FOTO

op canvas

al vanaf 25 euro

MTB uitslag
Uitslag mannen; 1 Henk Verdonk junior Egmond a/d Hoef 2 Jan Langeveld
Bakkum 3 Henk Jan Verdonk senior Egmond a/d Hoef 4 Henk Louwe Alkmaar 5 Boris Eltink Egmond aan Zee. Uitslag vrouwen 1 Femke Mossinkhoff Akersloot 2 Eva Langeveld Bakkum.

Verbluffende kwaliteit

E

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
T
072 506 1201
info@belleman.nl • I www.belleman.nl
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Egmonder Roel Versteeg Nederlands jeugdkampioen waterpolo

50

JAAR

OPROEP aan alle leden van alle
bands en/of DJ's die ooit in JOEB
hebben opgetreden en alle vrijwilligers en bestuursleden vanaf 1967.
Op zaterdag 27 mei om
14.00 uur willen wij een
GROEPSFOTO van al
deze mensen maken uit
het heden en verleden, in
de stijl van Sgt. Pepper

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

Mensendieck voor o.a.
houding, ontspanning,
ademhaling en chronische pijn.
Tel. 06 128 14 115
Mensendieck Praktijk Bergen Egmond Schoorl

Foto (aangeleverd): Team ZV de Zaan O13 met links voor Roel Versteeg

Afgelopen weekend werd in Zaandam gestreden om het NK waterpolo
jeugd onder 13 jaar. De Egmonder Roel Versteeg speelt bij ZV De Zaan
en heeft met zijn team gewonnen van De Zijl Zwemsport uit Leiden, Polar
Bears uit Ede, ZPC De Hof uit Markelo en MNC Dordrecht. De finale tegen
Hanswijk 1a, 1934 CP Egmond aan den Hoef
U staat voor de klas, zit veel achter de computer te werken of brengt de hele dag pakketjes
Polarvan
Bears
werd
een
zinderende finale. Na een achterstand van 5-1 wist
rond ... Iedereen heeft zo zijn eigen houding en manieren
bewegen,
maar
sommige
gewoontes zijn niet goed voor het lichaam. Dan kunnen
klachten
ontstaan
aan
bijvoorbeeld
De
Zaan
terug
te
komen
met een eindstand van 9-9. De wedstrijd werd berug, nek of schouder. Ook door bepaalde afwijkingen of ziekten, denk aan reuma, scoliose of
astma, kunt u problemen krijgen met uw bewegingsapparaat.
slist met penalty’s en eindigde met een 15-16 in het voordeel van De Zaan.

Fit met Mensendieck!

mail mensendieckegmond@gmail.com

Uit onderzoek
blijkt steeds vaker dat we te weinig of niet goed bewegen. Dit leidt tot
www.mensendieckegmond.nl
allerhande klachten. Die kunnen voorkomen worden als u tijdig naar de
Mensendieck
Egmond
oefentherapeut gaat.Praktijk
Maar wat
doet die oefentherapeut Mensendieck eigenlijk?

ZENT

Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode gericht op het
behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door een onjuiste houding en
beweging
tijdens dagelijkse activiteiten. De oefentherapeut maakt u bewust van uw eigen
Schoonheidssalon
fysieke mogelijkheden en coacht u bij het aanleren van gezond beweeggedrag. Het doel van
oefentherapie is de klachten te laten verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande
Linda
IJssennagger-Zentveld
van
uw eigen
mogelijkheden.
Gezond bewegen? Kies voor oefentherapie Mensendieck!

Zent Schoonheidssalon

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

06 20 100 550

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

Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio

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.

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

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

Zaterdag 13-05-2017 stonden de duiven in Quiévrain, waar de duiven om
08.15 uur gelost konden worden. De eerste duif arriveerde om 10.47.21 uur
met een gemiddelde snelheid van bijna 100 km per uur. Aantal duiven mee:
207, afstand: 252 km, aantal deelnemers 8. 1e Comb. Zentveld en van de
Berg, 2e J.W.J. Hoekstra, 3e Comb. Apeldoorn, 4e Arie Tromp, 7e P.C. Sentveld,
10e Dirk v/d Reep. Dit was de laatste Vitesse-vlucht zodat de eerste kampioenen bekend zijn. On aangewezen: 1e Arie Tromp, 2e P.C. Sentveld, 3e J.W.J.
Hoekstra. Aangewezen: 1e P.C. Sentveld, 2e J.W.J. Hoekstra, 3e Comb. Apeldoorn. Kampioen duiven Vitesse: 1e 16-1421983 Arie Tromp, 2e 11-1604837
P.C. Sentveld, 3e 16-21992 Arie Tromp. Donderdag 18-05-17 inkorven voor
de eerste midfond vlucht vanuit het Franse Pont St. Maxence, tot dan.

Wilt u meer informatie
of wilt61
u zich opgeven? Tel. 06 128 14 115, mail
Mosselaan
mensendieckegmond@gmail.com of www.mensendieckegmond.nl
1934 RA Praktijk
Egmond
aan Hanswijk
den Hoef
Mensendieck
Egmond,
1a, 1934 CP Egmond aan den Hoef

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
•
•
•
•
•
•
•

Postduivenvereniging
De Toekomst Egmond-Binnen

De Poppenkast

KINDEROPVANG

Diesel Service Kennemerland
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

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

ABA

Visclub De Egmonden
Ondanks Moederdag, toog toch nog een respectabel aantal van 11 vissers naar de waterkant bij de vijvers in Egmond aan den Hoef. Deze 11
vissers haalden maar liefst 19 kilo en 500 gram op het droge. Het was
een wedstrijd op gewicht plus aantal, keer 20 gram, altijd leuk want met
weinig vis kan je hoog eindigen als je een paar grote kon vangen. 1e werd
met 8200 gram J. Walta 33 stuks, waarvan 4 hele mooie brasems (klasse
Jan). 2e was J. Koopman met 20 vissen, totaal 2300 gram, Jack mag gelijk
naar het Repair Café om zijn tuigjes te laten maken. Een goede 3e werd
Th. Minneboo met 6 stuks maar wel met 2100 gram. 4e P v/d Woude met
de meeste vis, namelijk 43 stuks, maar jammer genoeg maar 1300 gram.
Op een gedeelde laatste plaats was onze Wil met 5 visjes. Maar ja, Wil
dacht dat er ook vis in de bomen zat (volgende keer toch maar in het water
proberen Wil). De volgende wedstrijd is op 28 Mei, weer in de grote vijver
maar dan op karper/paling. Voor het overige nieuws en uitslagen, www.
visclubdeegmonden.nl.

SCHILDERSBEDRIJF

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

JOOOI

AUTORIJSCHOOL

KARE LS

wekelijkse column van KD de Bocht

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Even bekroop mij een déjà vu gevoel: waar of wanneer heb ik dat al
eens meegemaakt? Deze week stonden de media er weer bol van: de
mishandeling van enkele Duitse gasten in Egmond. Eind jaren tachtig was
er ook zo’n periode waarin Egmond regelmatig de voorpagina’s haalde
op een manier die je echt niet wilde. Dan had je als Egmonder wat uit
te leggen wanneer je ergens kwam en je zei dat je hier vandaan kwam.
Dat is weliswaar lang geleden, maar het gaat toch niet zo zijn dat we
dat nu weer gaan meemaken? We hebben toch wel iets geleerd in al die
jaren? Een aantal mensen dat hier als gast in ons dorp verbleef, is ernstig
mishandeld en niemand heeft wat gehoord of gezien? Ik kan me toch niet
voorstellen dat zo’n gevecht geruisloos verloopt. Lijkt mij dat er wel wordt
geschreeuwd (om hulp) en dat zal niet zachtjes gebeuren. Dat valt toch
op? Zeker als het midden in de nacht gebeurt… Geen idee hoe dit nu
gaat aflopen, maar het zou toch mooi zijn als het snel wordt opgelost en
de aanstichters van deze ellende snel worden opgepakt. En helemaal zou
het mooi zijn als we als Egmonders daar zelf de helpende hand in hebben
gehad. Of wordt het ‘see no evil, hear no evil…’?
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

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

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef
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Lezing Huys Egmont: Weet u de
weg naar de Galevoort?
Op vrijdag 19 mei vindt in Huys Egmont te Egmond aan den Hoef
een lezing plaats over plaatsnamen, landschap en bewoningsgeschiedenis van oude en jonge duinen in Noord-Holland. Spreker
is historicus Frits David Zeiler, die al vele publicaties over de
regionale geschiedenis op zijn naam heeft staan.
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Iedere woensdag en donderdag
3 gangen verrassings menu € 19,95
LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

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

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

40 soorten Tapas

Foto (aangeleverd): Lezing Huys Egmond
Mensen maken geschiedenis. Wanneer ze ergens komen wonen, geven ze
namen aan de omgeving waarin ze terecht zijn gekomen. Of het nu gaat
om oude afwateringsgeulen, zoals de Galevoort, over latere benamingen
als de Bosmolenpolder of over recente naamgeving zoals de Van Oldenborgweg - het zijn allemaal levende getuigenissen uit een rijk verleden.
Op 19 mei vertelt Frits David Zeiler er alles over. De lezing begint om 20:00
uur (inloop vanaf 19:30u). Kaarten á € 8,00 zijn verkrijgbaar op de website
www.huysegmont.nl/agenda en aan de balie van Huys Egmont, tegenover
de slotfundamenten in Egmond aan den hoef.

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

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

69,- 89,- 129,-

59,90

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

MODIEUZE SHIRTS

van Traffic
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Kloknieuws: en dat was het dan…

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

is vrijdag 19, donderdag
25 en vrijdag 26 mei de
hele dag gesloten.
Spoed: 06-21890484
of
06-25048851
T

072 506 1201

F

072 506 3974

E

info@belleman.nl

I

www.belleman.nl

De laatste afsluitende dag van Loopgroep De Klok afgelopen zaterdag werd een groot succes. Geholpen door het
mooie weer en prima stemming onder de mensen werd er eerst genoten van een nostalgische rondwandeling
door Derp, waarbij allerlei vragen met historische inslag moesten worden beantwoord. Het bezoek daarbij aan het
bunkermuseum Jansje Schong was zeer interessant en werd ook zeer gewaardeerd. Na een welkome pauze bij het
Sportcafé met prima verzorging en het zien van de film over Egmond aan Zee uit 1964 ging het naar rest. De Klok
voor een prima verzorgd diner aldaar. Daar liet Marjan Zwaan nog eens op haar bekende wijze haar licht schijnen
over 40 jaar Loopgroep De Klok. Verder werden er diverse mensen in het zonnetje gezet voor hun bijdrage aan
deze dag. En uiteraard werden Agie, Cees en Johan nog eens uitgebreid bedankt voor hun mooie bijdrage aan
deze prachtige, sportieve en enerverende periode. Châpeau en een welgemeend dankjewel aan alle belanghebbenden en bij deze ook aan al onze supporters in al die jaren. Richten we ons nu toch nog op een sportief gebeuren
voor deze zomer, namelijk de wandeling van Den Helder naar Egmond (21e editie) welke gepland staat op zondag
9 juli a.s. Liefhebbers voor deze wandeltocht kunnen zich opgeven bij Johan de Groot, tel. 5064376.

Open huis Egmond bestaat 15 jaar
Op donderdag 18 mei tussen 10 en 12 uur viert het Open Huis (ook wel Inloophuis) haar derde lustrum in Het
Gebouw, Trompstraat 2, Egmond aan Zee. Het Inloophuis (nu Open Huis) is een initiatief van de drie Egmondse
kerken. Een diaconaal project van de Protestantse, Oud Katholieke en Rooms-Katholieke kerken in de Egmonden
heeft geresulteerd in een wekelijkse bijeenkomst op donderdagochtend voor een ieder die daar behoefte aan voelt.
De tafels staan klaar plus koffie en thee en ook wat lekkers. En nu dus het jubileum.

Slotkwartier biedt veel mogelijkheden
De initiatiefgroep vanuit de
gemeenteraad die zich bezig
houdt met de herontwikkeling
van het Slotkwartier is de laatste maanden hard aan het werk
geweest. In de opdracht die de
initiatiefgroep heeft meegekregen zit de verkenning van een
aantal realistische mogelijkheden voor de langere termijn. De
groep heeft zich laten verrassen
en inspireren door het enthousiasme van betrokkenen uit dit
gebied.
Foto (redactie): Slotkwartier is een parel die zijn glans niet mag verliezen
Het gebied is met al zijn activiteiten volgens de initiatiefgroep een parel die zijn glans niet mag verliezen en die
gekoesterd moet worden. ‘Dat is goed voor onze inwoners, onze gasten en de komende generaties.’ Eind van deze
maand hoopt de initiatiefgroep de inventarisatie van de mogelijkheden klaar te hebben en komt zij met een notitie
waarin een aantal realistische uitgangspunten staan voor de (zeer) korte termijn en de langere termijn.

Van Santiago naar Santiago
Op zondag 14 mei was het een drukte van belang bij Brasserie Santiago op het Pompplein in
Egmond aan Zee. Eindelijk was het dan zover, Ko Groot uit Egmond aan de Hoef en zijn fietsmaat
Marcel Dekker uit Castricum gaan na een lange voorbereiding hun pelgrimstocht per tourfiets
vanaf Egmond aan Zee naar Santiago de Compostela in Spanje beginnen!

Suzan Tervoort
Mosselaan 57, 1934 PJ Egmond a/d Hoef
06 21 83 47 93
facebookcom/Suzansleerlingenbegeleiding

Vissuper & Visboet
voor het seizoen

verkoper/-ster
vanaf 16 jaar

schoonmaakster

voor enkele avonden vanaf 18.00 uur

info: 06-53211742 - 072-5067819

Maar ook wij, vrienden van Ko, Jelle Groot en Marijke Bruin, gaan daar naar toe, maar dan 2 weken later en
vanaf de Franse Pyreneeën vanuit het pelgrimsplaatsje Saint Jean Pied de Port. Wij hopen elkaar op het plein bij
de kathedraal van Santiago de Compostela weer te ontmoeten. Eind juni is daarvoor de streefdatum! Familie en
vrienden en fietsmaten kwamen al vroeg in de ochtend afscheid nemen onder het genot van een kopje koffie of
thee met een Sint Jacobsschelp als gebakje. De kilometers die we rijden zijn ook weer om het Goede Doel Stichting
Veldwerk Nepal aandacht te geven. Dus steun ons via Stichting Veldwerk Egmond Binnen: NL16TRIO0254661610.
Ook kun je ons volgen op marijelle.reislogger.nl en geef je emailadres door. Buen Camino voor Ko, Marcel, Jelle en
Marijke. Met dank aan Theo Schilder fietsen, Amazing Wheels en Brasserie Santiago.

Hoeverveiling brengt 17,8 mille op
Zaterdagavond j.l. was Hanswijk het veilinghuis van de Hoeverveiling. Na afloop kon de balans opgemaakt
worden, de avond heeft 17.800 euro opgebracht. De drie veilingmeesters Kees Baaij, Gerard Scholten en Gerard
Belleman werden dit jaar geassisteerd door Samantha de Groot als aankomend veilingmeester. Tijdens de veiling
werd door Kees Baaij zelf aangekondigd dat hij dit jaar voor het laatst als veilingmeester optrad. Hij doet een
stapje terug. Vanwege zijn afscheid mocht Kees het laatste nummer van de avond veilen, een kubieke meter mest
en dat werd een succes: het werd het hoogste bedrag die avond geboden.

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

Nicole Weijling breekt Ned. record

Foto (Cor Mooij): Nederlands record 1000m voor
Nicole Weijling
Nicole stond na afloop superblij aan de finish: ‘Helemaal super, ik ben meer
dan blij met mijn tijd en het Nederlandse record, maar nog blijer met het
verloop en het gevoel van deze wedstrijd. Ik kon goed meekomen en de
hele 1000 meter goed doortrekken. Dat geeft veel vertrouwen. Voor de
komende belangrijke wedstrijden w.o. het Europees Kampioenschap in
Denemarken deze zomer.’ De race werd gewonnen door Britt Ummels van
AV Unitas in de senioren klasse, Nicole werd eerste in de Mastersklasse.

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

VHS video naar
DVD 18,- euro

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

Egmondse Almenak
EXPOSITIE Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MEI Woe 17 Kerkdienst, OK st Agnes, 09.00u
Vrij 19, Concert aan Zee, PostaanZee, 15u
Vrij 19 Gezond Natuur Wandelen, Schulp, 10u
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

STOPCONTACT

IN
BADKAMER?

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl

Drogisterij
Parfumerie

€

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

5,00

• Ouderwets gerookte ZALMBUIK

deze week kilo € 10,00

van kilo € 15,00

Schar, Wijting, Poon, Schelvis, Schol en nog veel meer altijd

Warm gebakken

KIBBELING

250 gr € 4,-

heerlijk
gekruid

op=op

2 half pond
e

€ 1,50

scherp geprijst

Grote GAMBA'S

zonder kop

van kilo € 17,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo ge€vroren13,50
=op
op

mooi los

Kilo 12.50

Palsma

Kilo  10.00

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

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

p/st € 1,50 altijd vers schoongemaakt 4 voor €

Alleen tegen inlevering van deze bon

Stiltewandelingen deze zomer
Aanstaande zondag 21 mei om 7.00 uur vanaf het Nachtengalenpad in
Egmond aan den Hoef de laatste dagenraad stiltewandeling voor de zomer.
Daarna is een aantal avondwandelingen vanaf dezelfde locatie gepland:
zondag 18 juni 20.30 uur; zondag 16 juli 20.30 uur; zondag 20 augustus
20.30 uur.

• Hollandse MAATJES HARING

• Div. soorten VERSE VIS

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

Op de eerste van de drie
Nederlandse baancircuit wedstrijden in
Lisse heeft de Egmondse
Nicole Weijling – Dissel
in een sterk deelnemersveld het Nederlands
record op de 1000 meter
gelopen 2.52.57. Het
vorige record stond ook
al op haar naam.

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

GEITENKAAS lekker belegen

500 gram

Hollandse GATENKAAS
500 gram
FRANSE KAASJES het hele assortiment 3 stuks
Bij aankoop van 1e kilo kaas

3,95
3,95
5,00

GRATIS Culinaire Verrassing

✄

GEVRAAGD!

Foto (aangeleverd): Op weg naar Santiago…

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Weespermoppen, bitterkoekjes, vanille nootjes,
kleine cocos en slagroomsoesjes
nu alles 20 voor € 2,50
Roomboter Stroopwafels
2 pakken € 4,00
Kruidkoek
per stuk € 2,50 + 1 GRATIS
Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt 2 foccaccia naar keuze cadeau!!!

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Nieuwe oogst AARDAPPELS eerstelingen

DOOS HOLLANDSE AARDBEIEN
SUPER MOOIE ASPERGES klasse 1
SUPER AVOCADO'S

2 kilo € 2,50
2 voor € 3,00
heel kilo € 5,00
10 voor € 1,00

Actie geldig bij inleveren bon

✄

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

NIEUW in De Egmonden
Gastouder Sacha voor
kinderen van 0 - 4 jaar
www.kdvegmond.nl

072-571 20 45

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

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.

