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

Strandafgang bij Egmond-Binnen
vooruitgang voor gemeente Bergen
Met een ingezonden brief wil Connie Swart namens veel strandliefhebbers haar waardering
uitspreken voor de actie die is gevolgd op haar eerder ingezonden brief over de strandopgang bij
Egmond-Binnen.
‘Deze brief is een reactie naar aanleiding van de ingezonden brief van jongstleden 15 februari, betreffende de
slechte staat van de houten trap bij de strandopgang in Egmond-Binnen. Op deze brief is door de wethouder mevr.
Odile Rasch van de gemeente Bergen positief gereageerd en doortastend gehandeld. Met als gevolg een goed
gesprek op het strand met Sjaak en Sandra van strandpaviljoen ‘t Zilverzand, de wethouder en dhr. Theo Kraan van
de gemeente Bergen, Connie Swart, dhr. Mart Gul, en een afvaardiging van het Hoogheemraadschap. De ernst van
de situatie is op de toppen van de duinen goed tot de aanwezigen doorgedrongen. Dat heeft geresulteerd in een
goeie, solide, brede trap met 2e leuning waar wij strandliefhebbers en Egmond- Binners héél blij mee zijn. Tevens
zijn er de volgende afspraken gemaakt:
- De trap wordt voortaan voor 15 maart gelegd (mits de weersomstandigheden dit toe laten)
- De trap wordt na de herfstvakantie weggehaald (ook afhankelijk van de weersomstandigheden)
- 2018 wordt er een compleet nieuwe trap aangebracht (daar is nu
nieuw materiaal voor besteld)
Bij deze spreek ik de hoop uit dat we nog héél lang mogen genieten
van een goeie trap, zodat iedereen onze parel aan de Noordzeekust op
een verantwoorde manier kan bezoeken.
Ook wil ik de wethouder bedanken voor haar inzet, en de firma Gul
die op zo’n korte termijn de oude trap voor dit jaar zo goed hebben
opgeknapt/ aangepast.
Nog een tip voor ons allen: mochten er in de loop van het
seizoen mankementen aan de trap komen of raakt de trap
ondergestoven, dan graag de gemeente Bergen (telefonisch
of per mail) op de hoogte stellen zodat zij maatregelen kunnen nemen.’
Namens vele strandliefhebbers en Egmond- Binners, Connie Swart

WATERSTANDEN

Opheffingsuitverkoop!

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
24 wo 3:15 11:55 15:41
25 do 0:35 4:06 12:47 16:27 NM
26 vr 2:16 4:49 14:37 17:12
27 za 3:07 5:33 15:36 17:58
28 zo 2:04 6:16 16:22 18:47
29 ma 2:49 7:03 17:06 19:35
30 di 3:40 7:52 17:46 20:29
31 wo 4:30 8:44 18:21 21:29

Kijk verder in de krant
Egmond aan zee
Voorstraat 114
Tel 072 506 11 74

Woning VERKOPEN?

Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

Foto (aangeleverd): Weer een mooie trap bij strandopgang
Egmond-Binnen

Gezocht: supporters en gulle gevers voor Roparun
Donderdagmiddag 1 juni lopen 336 leerlingen van De Boswaid en Jozefschool hard voor de Stichting Roparun. Het doel: zo veel mogelijk rondes van 1,4 kilometer door het Slotpark rennen en
daarmee geld ophalen voor de Stichting Roparun. Deze stichting organiseert jaarlijks de estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam en steunt projecten voor mensen met kanker. De
leerlingen zijn op zoek naar sponsors die hen per ronde of voor een vast bedrag willen steunen.
Het startschot van de Egmondse sponsorloop wordt donderdag 1 juni om 13.45 uur gegeven door wethouder
Hugo Snabilie op het ‘timmerdorp-veld’ in het Slotpark. ‘We hopen op veel toeschouwers, die de leerlingen komen
aanmoedigen. Natuurlijk kunnen mensen ook ter plekke nog doneren’, aldus organisator Jacco Walta. Rond 15.00
uur maakt de organisatie de (voorlopige) eindstand bekend. De eerste Egmondse editie in 2015 bracht overigens €
5776,25 op. Walta gaat vanaf 3 juni zelf mee vanuit Parijs naar Rotterdam als teamcaptain en begeleidend fietser
van Team 149 van Revalidatiecentrum Rijndam uit Rotterdam.

Open dag Troostcirkel

DORPSGENOTEN ZOEKT EEN

SERIEUZE BEZORGER
voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

072-5061201 of info@belleman.nl

BOOM

autoservice

Zondag 28 mei

van 13:00 tot 16:00 uur
in het informatiecentrum van

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

Charon uitvaartbegeleiding

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

Slotweg 2, Egmond aan den Hoef
24/7: 06 21 51 61 30
email:info@charonuitvaartbegeleiding.nl

Hemelvaartsdag
plantjesdag
met vele koopjes

De Troostcirkel is een samenwerkingsverband
tussen Charon uitvaart en rouwprofessionals
die zorg en begeleiding bieden aan alle mensen
die in aanraking komen met de dood.

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

- voor al uw tuinplezier -

Dag en nacht bereikbaar

Centrale inkoop
“de Westrand”

Leden van de Troostcirkel
zullen deze dag aanwezig zijn

06-49412728 of 072-5115238

Lamoraalweg 65 - Egmond a/d Hoef
Tel: 06-10661963
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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
Postduivenvereniging
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
de
Egmond-Binnen.
de treinToekomst
op weg naar Ravenstein
voor de NS-wandeling ‘Land van Raven-

DORPSGENOTEN

Voorjaar in Egmond

Voor het eerste
hebben wij geen
Ze was een mooi mens vol liefde, wijsheid en warmte.
Bedankt, dat jeoplossing…
er altijd voor iedereen bent geweest.

Jan Harm†
Joop†
Voor
het
tweede
Hilbert
en
Anja
Jos en Elma

        
 
Marc
Ludy en Ernst
    
  en Joke
wel!

Erna
en
Hilbert
      

Annemieke en Jaap

    

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT

Voor uw gehele administratie

Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven en
betrokkenheid bij het overlijden van

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

Palsma
SCHILDERSBEDRIJF
Drogisterij
Parfumerie

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, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

9,

Tel. -072 5064695
€ 06-53794624
Mob.

ap.beukers@quicknet.nl

Omdat
ieder

vaarwel

Ferry Karssen sterkstebijzonder
bij MTB Kids & Parents

Bel me Teen!
medisch pedicure

06-1057 8724

Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige
afscheid tijdens condoleance, in de kerk en op de crematieplechtigheid. Het is voor ons een fijne en trootsrijke gedachte
dat zij in haar leven bij vele zo geliefd was.

072-5061201 of
info@belleman.nl
De kinderen en (achter) kleinkinderen

GARAGE DE EGMONDEN
Nieuw
leven!
BOVAG

Nav: wat facebook commotie over alle uitvaartreclames bij elkaar.
Deze advertentie om wellicht wat verlichting te brengen

jaren een vertrouwd
adres
voorz’n
uw nieuwe
APK en onderhoud.
’tAlWinckeltje
begint
aan
leven.
Tevens
doen
wij,
aircoservice,
schadereparaties
Nieuw Logo, nieuwe led-verlichting,
in-wijnlijn,
en verkoop
of zoekopdrachten.
nieuwe
verpakkingen
Nieuwe
Egmonderstraatweg
12
• 1934 PA Egmond aan den Hoef
nieuwe eierenleverancier.
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
De basis blijft! Dus de lekkerste
(Stompetoren)kaas, noten, vleeswaren,
KINDEROPVANG
DE POPPENKAST
brood,
leonidas bonbons en delicatessen
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
blijven
gewoon vertrouwd
P
Dagopvang
opvang
’tBuitenschoolse
Winckeltje!!!
Tieneropvang
met huiswerk begeleiding
z
z

Opvang per uur
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
z
Geen
wachtlijsten
BIJ
EEN
STUK KAAS…
z

Actie geldig tot 1 De
Juni
2017:
Poppenkast
z

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

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

www.kinderopvangdepoppenkast.nl
GRATIS
GROTE EIEREN!

ZENT
Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld
Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com
Mosselaan
53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net
T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net
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voor een wijk in
Marie Visser-Zwemmer
EGMOND AAN ZEE

z

Bel voor een afspraak

is...

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
Henny
Stoop
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
E.J. Potgieterweg 27 Heiloo • Telefoon: 072 532 0345
aan
w de
w Hoef
w . 10.
c aRamon
p e l van
l a de
- uLaarschot
i t v a aHoorn
rt v e r z o r g i n g . n l

SERIEUZE
BEZORGER

Mosselaan 61
AlsRA
u wilt,
kunt
éénHoef
bloem meenemen naar het afscheid.
1934
Egmond
aanuden
06 10 82 64 29
Correspondentieadres:
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com
M. Baard, Veenhuizerweg 51, 1704 DR Heerhugowaard

BEUKERS

Egmondse Almanak

Bep

Gelegenheid tot afscheid nemen van Isa en condoleance is op dinsdag 23 mei
van 19.00 tot 20.00 uur in de Protestantse kerk, Trompstraat 2 Egmond aan Zee.
De dankdienst zal worden gehouden op woensdag 24 mei om 11.00 uur
in voornoemde kerk. Aansluitend zal Isa in besloten kring bij Jan begraven worden
Schoonheidssalon
op
de Algemene begraafplaats in Egmond aan Zee.
Linda
IJssennagger-Zentveld
U bent
ondertussen alvast welkom in het Verenigingsgebouw, Julianastraat 5
Egmond
aan Zee. Daar is gelegenheid om de familie te ontmoeten.
Zent Schoonheidssalon

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

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

18 mei 2017

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

  

Hans en Conny

Kerkdiensten
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29 mei 2017

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
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14 december 1933

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

namens
Bridgeclub Egmond Gefeliciteerd
aan
Zee
Ollie
en
Streep
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
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www.schoonheidssalondessa.nl

Rommelmarkt Eensgezindheid

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 ondernemersvereni25 jaar getrouwd!
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers,
John Swart en
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.

4

GRIEPGOLF
Na een prachtig leven blijft
OF voor altijd in onze herinnering onze dierbare
INBRAAKNu ook
Isa
Pedicure
GOLF?
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
Isabella Alberta Baard-Wijker
06-12955593

stein’, een20-05-2017
mooie wandeling
vande
16km.
Weinvertrekken
die dag omwaar
08.10
Zaterdag
stonden
duiven
Pont. St. Maxence,
deuur
op de fiom
ets richting
Heiloo
waar
we omworden.
08.49 uur
treinduif
nemen.
Die dag
duiven
08.00 uur
gelost
konden
De de
eerste
arriveerde
om
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.
11.54.23 uur met een gemiddelde snelheid van 101 km per uur. Aantal
duiven mee 219, afstand 395 km, aantal deelnemers 10.
1e Arie Tromp, 2e Comb. Apeldoorn, 8e J.W.J. Hoekstra, 19e Comb.
Zentveld en van de Berg, 25e P.C. Sentveld, 31e Dirk v/d Reep, 41e Anton
Stam, 44e Piet Laan. Donderdag 25-05-17 inkorven voor de eerste dagfond
vlucht vanuit het Franse Chateaudun. Tot dan.

De voorbereidingen voor de 47ste grote rommelmarkt van Muziekvereniging Eensgezindheid die op 10 juni plaatsvindt in Egmond-Binnen zijn in
volle gang. De eerste twee inzamelacties waren een groot succes. De derde
en laatste grote inzamelactie vindt plaats op zaterdag 27 mei. Een telefoontje of e-mail naar één van de adressen, die hieronder vermeld staan,
is genoeg om er voor te zorgen dat de spullen worden opgehaald. Het
aanbieden van spullen kan bij Piet Apeldoorn - 5061324, Vincent Pepping
– 5065601 of Piet Zonneveld - 5065517.
U kunt tevens een e-mail sturen naar info@eensgezindheidegmond.nl.

www.uitvaartverzorgingduin.nl

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker
liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode
Voorstraat 136, Egmond aan Zee

TEL: 06 23610857
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Lamoraal van Egmont presteert
in 1e divisie

ROPARUN
SPONSORLOOP
Huisontruimingen
en bezemschoon
opleveren

Boswaid

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

Slotpark

St. Jozefschool

www.kringlooptol.nl
06 36 33 43 33

Leerlingen van de St. Jozefschool & OBS De Boswaid rennen gedurende
een uur zoveel mogelijk rondjes van 1.4 km rondom het Slotpark.

SPONSORT U ONZE KINDEREN OOK?
De opbrengst komt geheel ten goede aan Stichting Roparun
ten behoeve van palliatieve kankerzorg.
De Roparun Sponsorloop wordt mede mogelijk gemaakt door:
Gorter Advisie Reclame & Communicatie, Tekstbureau De ZinnenZaak,
drukkerij Belleman, kinderopvang de Poppenkast en Kostelijk

2017

Foto (aangeleverd): succes voor Lamoraal van Egmont
Na een voorbereiding van 3 maanden heeft Muziekvereniging Lamoraal van Egmont op zaterdag 13 mei haar debuut gemaakt op
het podium van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK) te Drachten.
Met in totaal 7 fanfareorkesten uit heel Nederland heeft Lamoraal van
Egmont als enige orkest uit Noord-Holland meegedaan in de hoogste, 1e
divisie. Het verplichte werk wat op het programma stond was Trias Politica,
een compositie van Jan Bosveld. Het werk werd blind en dus zo objectief
mogelijk beoordeeld door een driekoppige jury. De winnaar van het ONFK
mag zich een jaar lang Open Nederlands Fanfare Kampioen noemen. Het
doel van Lamoraal was om het beste uit zichzelf te halen. Het resultaat
mag er dan ook zijn: Een waardering van 85 punten. Een zeer ruime
voldoende. Lamoraal kan met trots concluderen dat het absoluut is gelukt
om het beste uit zichzelf te halen. Het is al meerdere malen binnen de
vereniging opgenoemd, maar dit alles was niet mogelijk geweest zonder de
enorme inzet van dirigent Michael de Graaf!

Collecte Epilepsiebestrijding

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…

MU ZI e k W e r

t
k p La a S

De muziekschool voor alle leeftijden,

beginners, gevorderden,
klassieke-,
* particuliere
was * bejaardenwas
* hotelwasjazz- en popmuziek
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten

Gitaar•Piano•Zang
wasserij
slagwerk•Keyboard
dubbelblank
Blokﬂuit•Viool
Lijtweg 56 • Bergen NH

Voor het tweede
wel!

In de week van 29 mei t/m 3 juni gaan in de drie Egmonden vrijwilligers
weer op pad om huis aan huis te collecteren voor het Nationaal Epilepsie
Fonds. Dit gaat gepaard met de campagne “Zicht op genezing”, de
stip op de horizon waar het Epilepsiefonds naar streeft. Met de collecteopbrengst kan het fonds wetenschappelijk onderzoek financieren en worden
begeleide vakanties aangeboden. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Inschrijving 5e Fjoertoer Egmond
Wandelaars die mee willen doen aan de 5e Fjoertoer Egmond op
zaterdag 25 november kunnen zich op maandag 29 mei inschrijven vanaf 09.00 uur.
De eerste lustrum-editie van de Fjoertoer Egmond beloofd extra speciaal
te worden, de organisatie gaat groots uitpakken. Voor de vijfde editie zijn
8.500 startplaatsen beschikbaar, 500 meer dan vorig jaar, maar organisator
Le Champion verwacht weer een run op de startbewijzen. De inschrijving
gaat dus op maandag 29 mei om 9.00 uur van start op www.fjoertoeregmond.nl. Zodra de limiet van 8.500 inschrijvingen na 29 mei is bereikt sluit
de inschrijving. Kijk voor meer informatie op www.fjoertoeregmond.nl.

Telefoon 072-5812331

06-49704045

JOOOI

http://muziekwerkplaatsegmond.nl

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

wekelijkse column van KD de Bocht

WINTER

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

is donderdag 25
en vrijdag 26 mei de
hele dag gesloten.

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

Spoed: 06-21890484
of
06-25048851
T

072 506 1201

F

072 506 3974

E

info@belleman.nl

I

www.belleman.nl
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Van de week was het een dag (misschien twee met een beetje goede wil)
erg mooi weer. Dan zie je meteen dat het mooie weer toch nog een onverwacht genoegen is voor de meesten. De ‘witte leggings’ zijn meteen alom
vertegenwoordigd in het straatbeeld. Wie echter goed kijkt, ziet dat deze
witte leggings vergezeld gaan van donshaartjes, stoppeltjes, goed geoliede
onderbenen, dan wel behaarde ruigtes, doorspekt met ragfijne lichtblauwe
lijntjes ofwel donkere gebobbelde paarsblauwe markeringen, afhankelijk
van leeftijd en geslacht. Het zijn de gewone ‘melkflessen’ met spataderen
van zonaanbidders die voor het eerst zonlicht zien. En het blijft niet bij die
witte leggings, er zijn ook nog andere uitingen van het feit dat de zomer
wéér te vroeg is begonnen; van kleurloze kipfilets die nu levenloos uit de
mouwloze shirts bungelen tot naveltruitjes met iets te veel buik eronder en
mannen in korte broeken die in de jaren ‘50 helemaal in waren, uiteraard
vergezeld van dito sandalen (met witte sokken, dat dan weer wel). Allemaal
tekenen die erop wijzen dat de zon gewoon wederom te vroeg is gekomen.
Zoals bijna elk jaar. Gelukkig wordt het deze week opnieuw mooi weer,
en nu wat langer, dus er kan aan gewerkt worden. Succes ermee, want we
willen Egmond wel graag in trek houden…
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
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Egmondia in spectaculaire wedstrijd
niet verder dan gelijkspel
Egmondia moest in de eerste wedstrijd in de nacompetitie genoegen nemen met een gelijkspel.
Tegenstander H.S.V. sport verraste de thuisclub door meteen het initiatief te nemen. Met enkele
zeer behendige aanvallers gingen de gasten meteen op zoek naar de openingstreffer. Deze viel dan
ook al in de 7de minuut.
Foto (Cor Mooij): Mooi seizoen voor Egmondia
en afscheid van steunpilaren. Vlnr: Engel Gul,
elftalleider, Peter Tania, trainer en Jan Wijker,
verzorger.
De eerste echte doelpoging van Egmondia ontstond
in de 24ste minuut. Die poging ging nog verloren,
maar een paar minuten later lag de gelijkmaker dan
toch in het net. Jos Hopman twijfelde geen moment
bij een afgeslagen bal en schoot binnen 1-1. Nu
denderde Egmondia door: Kevin Klijbroek vond
Justin Recourt en tegen diens schot was de keeper
niet opgewassen 2-1. Toch werd het voor de rust
nog 2-2. H.S.V. sport kwam opnieuw aan de leiding via een penalty. Het ergste voor Carlo Smit was dat zijn gele
kaart hiervoor betekent dat hij er komende zondag niet bij is. Tien minuten voor tijd ging Carlo Smit duidelijk op
zoek naar een penalty. Dat lukte en hij schoot zelf de bal vanaf 11 meter binnen: 3-3. De strafschoppenserie werd
door Egmondia met 5-4 gewonnen. De eerste van aanvoerder Carlo Smit was een pareltje, een echte ‘Panenka’.
Zondag speelt Egmondia zijn tweede nacompetitiewedstrijd, waarbij alleen winst telt. Egmondia
zal ook deze wedstrijd weer gesteund worden door vele supporters.
Egmondia nam ook afscheid van drie steunpilaren die door voorzitter Paul Kager in het zonnetje werden gezet.
Trainer Peter Tania nam afscheid met maar liefst 5 periodetitels in vijf jaar en 1x promotie van de vijfde naar de
vierde klasse. Elftalleider Engel Gul stopt er ook mee, maar de meeste waardering ging uit naar Jan Wijker, die
maar liefst 35 jaar de verzorger was van Egmondia 1. In het jubileumjaar in 2014 werd Jan al koninklijk onderscheiden, maar nu is het definitief afgelopen.

Open dag Troostcirkel in Egmond aan den Hoef
Op zondag 28 mei van 13 00 tot 16.00 uur zullen de deelnemers van de Troostcirkel hier aanwezig
zijn om kennis te maken en vragen te beantwoorden. Wij begroeten zondag nieuwe deelnemers:
Mees en Pleun, broer en zus, zij bieden Troosthulp aan. Praktische hulp voor of na het sterven. Denk
aan boodschappen doen, eten koken, hond uitlaten, kindje ophalen van school en kleine huishoudelijke werkzaamheden.
De Troostcirkel is een samenwerkingsverband tussen Charon uitvaartbegeleiding en rouwprofessionals die zorg en
begeleiding bieden aan alle mensen die in aanraking komen met de dood. In de Troostcirkel creëren wij een liefdevolle ruimte waar verdriet er mag zijn, een cirkel van troost, die iedereen omarmt, een helpende hand toesteekt
of een luisterend oor biedt. De Troostcirkel wil bijdragen aan meer vertrouwdheid rondom de dood. Zo ontstaat er
meer rust als het gaat over het einde van het leven en alles wat daarop volgt.
De thuisbasis van de Troostcirkel is het informatiecentrum van Charon Uitvaartbegeleiding,
Slotweg 2, Egmond aan de Hoef. Wij heten dorpsgenoten van harte welkom a.s. zondag om bij een kopje koffie
met iets lekkers kennis te maken met de leden van de Troostcirkel. Voor meer informatie zie: www.troostcirkel.nl.

Livv

Ervaar de waarde
van uw tuin!

wellness & massage
persoonlijke aandacht - ontspanning - biologische producten.

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Bel voor meer informatie of een afspraak 06-53887653
www.livv-boutique.nl - Noorderstraat 11, Egmond aan Zee

SCHILDERSBEDRIJF

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

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

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

Drogisterij
Parfumerie

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 2 ochtenden per week op
de maandag- en donderdag of
vrijdagochtend.
Voor reacties kunt u een mail
sturen tav Mirjam naar
mirjam@natuurlijk-egmond.nl

JOEB
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.

Vissuper & Visboet

GEVRAAGD!
voor het seizoen

verkoper/-ster

Palsma

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.

•
•
•
•
•
•
•

interieurmedewerker/ster

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

Vanaf 1 juni is de nieuwe salon geopend !
Juni maandbehandeling ;
De behandeling begint met een indiaanse hoofdmassage, hierna volgt een dubbele
reiniging en een peeling, deze wordt ingemasseerd met rozenkwarts kristallen. De
huid wordt nagekeken op onzuiverheden. Hierna volgt een masker met
drukpuntmassage. De behandeling wordt afgesloten met een dagverzorging.
60 minuten - €39,50

Gezocht:

De Poppenkast

KINDEROPVANG

€

9,-

DORPSGENOTEN

vanaf 16 jaar

schoonmaakster

voor enkele avonden vanaf 18.00 uur

info: 06-53211742 - 072-5067819
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RUIMTE

Over de huurverhoging per 1 juli 2017 heeft u al bericht gehad
van Kennemer Wonen. Omdat er hierover veel vragen zijn en niet
alle persoonlijke omstandigheden bij Kennemer Wonen bekend
zijn hieronder een toelichting.

Huurders met een inkomen hoger dan € 40349 (in 2015) krijgen
dit jaar te maken met een huurverhoging van 2.9 %.
HIEROP ZIJN ENKELE UITZONDERINGEN, in dat geval is de
huurverhoging ook 1%, ongeacht het inkomen.
Het gaat om:
1. huurders die op 1 januari 2017 een AOW-uitkering
ontvingen

2. huurders met handicap of chronische ziekte
Dat moet blijken uit één van de volgende punten:
-zorgindicatie van minstens 10 uur per week
-op wachtlijst staan voor verpleeghuis
-een verklaring dat u of uw huisgenoot blind zijn
-uw inwonende mantelzorger ontvangt gemeentelijke blijk van
waardering
-uw woning is aangepast aan uw handicap.
NB De regeling is wat ingewikkelder, alleen de grote lijn is hier
neergezet.

ALS U DENKT TOT ÉÉN VAN DE UITZONDERINGEN TE BEHOREN,
NEEM DAN CONTACT OP MET KENNEMER WONEN.
Nadere informatie bij Marijke Oudewortel, secretaris SHOE
(Stichting HuurdersOverleg de Egmonden)

per m 3

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

notaris:

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

072-5066171

AUTORIJSCHOOL

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

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

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

BOVAG

ABA

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

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

REcoverED
Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

remibeukers@gmail.com

DORPSGENOTEN

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

Zeevogels VR1 speelt bekerfinale

Allergie
Acupunctuur

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Feestje in Spaanse sfeer?
Vraag naar de mogelijkheden.

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

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

GARAGE DE EGMONDEN

€ 19,50 p.p

€ 5,50

KARE LS

06 20 100 550

Tapas verrassingsmenu

al v.a.

Voor huurders met een inkomen lager dan € 40349 (in 2015)
wordt de huur met maximaal 1% verhoogd. En soms helemaal
niet omdat er in verhouding al genoeg wordt betaald.

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

40 soorten Tapas

WE HEBBEN NOG

Huurders van Kennemer Wonen, let op!!

Foto (aangeleverd): de dames van bij het behalen van de finale
Het gaat komende zondag gebeuren: Zeevogels VR1 speelt de finale van
de KNVB-beker. De wedstrijd tegen WSV ‘30/Jisp wordt gespeeld op 28 mei
om 14.00 uur bij ADO’20 in Heemskerk. Gaan onze dames, onder leiding
van de leiders Rony Kolster en Erik-Jan Stam en trainer Arie Hendrik Visser,
historie schrijven? Zorg dat je er bij bent!

Wat is er met de Pinck aan de hand?
Wat doen jullie? En waar is de pinck? Als tweede vraag er gelijk achteraan, als men ons de Pinck-loods ziet ontmantelen. De Egmonders zullen
in diverse publicatie’ s wel gelezen hebben dat de KNRM gaat uitbreiden,
waarbij de KNRM, ERB en Pinck in één gebouw ondergebracht gaan
worden. Als voorbereiding hierop moet onze loods al in vroeg stadium
verwijderd worden. Dit i.v.m. de vele kabels van de nutsvoorzieningen richting strandpaviljoens, een telecomkabel en straatverlichting die omgelegd
moeten worden. Begin deze maand is de Pinck naar jachthaven ’t Hoorntje
in Akersloot gevaren. Uiteraard kost dit liggeld, maar dit is gesponsord door
de OK papiergroep en bloembollenbedrijf Apeldoorn. Verder hebben we dit
jaar meegedaan aan de Rabo-clubkasactie regio Noord Kennemerland wat
met 283 stemmen € 719.- opbracht. Prachtig en onze dank dat de Egmonders en mensen daarbuiten ons zo een warm hart toedragen.

Rood Zwart voetbaltoernooi

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket
in de Egmonden!
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 voorbereidingen naderen haar hoogtepunt. Rood – Zwart, supportersvereniging van voetbalclub Sint Adelbert uit Egmond-Binnen, maakt zich op
voor een van haar grote jaarlijkse evenement op 28 mei: het Rood Zwart
voetbaltoernooi. Of, zoals het festijn ook wel wordt genoemd, de familiedag.
Je kan je als team opgeven (leeftijd vanaf 14 jaar) in de categorieën jongens,
meisjes, heren en dames. Je geeft je op als team van 4 spelers en een keeper,
maximaal 8 personen in totaal, en geef ook de naam door van je team. Leuk
zou het zijn, met het fusieplan in ons achterhoofd, dat er van onze buren (
Egmondia en Zeevogels ) dit jaar ook wat teams zich gaan opgeven. Uiteraard kan iedereen zich opgeven buiten de Egmonden om. Deze dag draait
om: sportiviteit en gezelligheid. Op de dag zelf staat er een springkussen voor
de kleinere kinderen. Muziek wordt verzorgd vanaf 16.00 uur door Paul Vlaar.
Opgeven kan je bij : williampeereboom@hotmail.com, dennisduinmeyer@gmail.com of stuur een berichtje naar Rood-Zwart site.

Uitslag MTB
Uitslag mannen; 1 Wim Verdonk, Egmond a/d Hoef 2 Ben Visser, Heerhugowaard 3 Jan Langeveld, Bakkum 4 Alwin Hes, Bakkum 5 Sietse van der
Weijden, Heioo 6 Jaap Kaan,, Egmond aan Zee 7 Marco Wetsteijn Egmond
a/d Hoef 8 Ton Wieringa, Akersloot 9 Joey Verhaar, Akersloot 10 Piet Veldt,
Akersloot. Uitslag vrouwen; 1 Eva Langeveld, Bakkum.

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

EXPOSITIE Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MEI Woe 24 Kerkdienst, OK st Agnes, 09.00u
Woe 24 Handwerkcafé, Hanswijk, 14u
Do 25 Kerkdienst, OK st Agnes, 10u
Vr 25 Gezond Natuur Wandelen, Schulp, 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
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Gerard du Prie 80 jaar
Dit weekend werd ‘onze’ sterkste man Gerard du Prie
80 jaar. Een hele mijlpaal, zeker als je zijn bewogen leven in ogenschouw neemt. Maar Gerard zou
Gerard niet zijn als hij niet nog elke dag probeert
het maximale eruit te halen. Ondanks zijn lichamelijke beperkingen, wil hij eind deze maand nog
parachutespringen. Later, eind van het jaar, komt zijn
biografie uit. Hij wil zeker niet stil achter de geraniums
verdwijnen en traint nog elke dag zijn spieren, zit op
de hometrainer en doet rek- en strekoefeningen. En
vooral, hij geniet samen met zijn vriendin Gerda nog
volop van het leven.
Foto (aangeleverd): Gerrit du Prie 80 jaar

Bands bij Jubileum JOEB: Wet T-shirt Contest

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

• Warm gebakken SCHOL (mooie dikke)

p/st € 2,-

3 voor € 5,50

6 voor € 10,00

• Ouderwets gerookte MAKREEL
p/st vanaf € 3,00

2 voor € 4,50

• Verse ZALM RUGGETJES (in knoflook- of caribeanmarinade)
p/st € 2,00
3 voor € 5,00

Verse Hollandse KABELJAUWFILET

van kilo € 20,-

op=op

Alleen tegen inlevering van deze bon

Foto (aangeleverd): De
Wet T-shirt Contest

kilo € 12,50

Sinds eind 2008 rammen
deze doorgewinterde
Kilo 12.50
muzikanten zich naar alle
uithoeken van Nederland;
Kilo  10.00
van Den Helder tot aan
Bij u op de markt
Den Bosch. En niet zonder
95
500 gram
succes! Zo vielen ze bij
elke wedstrijd waaraan ze
95
Noord-Hollandse
500 gram
meededen in de prijzen,
95
lekker belegen
500 gram
stonden ze op de planken
bij talloze festivals en podia
Bij aankoop van 1e kilo kaas
van formaat (o.a. Ruigoord,
De Vorstin, Duycker, De
Kroepoekfabriek, Victorie
en De Waerdse Tempel) en deelden ze het podium met verschillende grote namen als Dog Eat Dog en Def-P & The
Beatbusters. Door hun moddervette, dansbare grooves, snoeiharde riffs, uitdagende licks en energieke podiumpresentatie wordt de band liefkozend omschreven als een samensmelting van muzikale grootheden als Urban Dance
Squad, Rage Against The Machine, Frank Zappa, Red Hot Chili Peppers en Parliament Funkadelic. Een band die je
moet meemaken!
Slagroomsoesjes
20 voor € 2,50 en 50 voor € 5,00
“Met hun energieke podiumpresentatie en smerige funk wist Wet T Shirt Contest zowel voor als op het podium de
boel op stelten te zetten. Wet T Shirt Contest zorgt voor een compleet plaatje. Niet alleen de muziek, maar ook de
Haverkoeken (appel kaneel, chocolade, cranberry)
5 voor € 5,00
presentatie zorgt ervoor dat het een boeiend geheel is.” (3voor12)
Alle soorten Foccaccia
5 voor € 5,00
“Een eigenwijs repertoire(…) Nog altijd funky met een herkenbare invloed van uiteenlopende muzikanten als
Roomboter Stroopwafels
2 pakken € 4,00
Frank Zappa en Rage Against The Machine.” (Noord-Hollands Dagblad)
Tegen inlevering advertentie krijgt elke betalende klant
“Muzikale uitspattingen links en rechts, kwalitatief van hoog niveau. Alles op z’n plaats. Absoluut festivalwaareen zak witte puntjes cadeau!!!
dig!” (Juryrapport Zaanslag)
Ook deze band zal op 8 juni bij het jubileum van JOEB aanwezig zijn.

De Woerdense Kaasboer

EXTRA PITTIG

BIOLOGISCHE KAAS

2,
3,
3,

GRATIS Culinaire Verrassing

✄

GRASKAAS

Bakkerij ‘t Stoepje

Hemelvaartsdag aanbiedingen

GROENTE & FRUIT

INGEZONDEN

Schiphol, vluchten kan niet meer?

Afbeeldingen (aangeleverd)
Vluchten in de regio

JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

SUPER AVOCADO'S
10 voor € 1,50
Nieuwe oogst AARDAPPEL (kruimelig) 2 kilo € 2,50
SUPER ACTIE!! HOLLANDSE ASPERGES heel kilo € 2,50
Actie geldig bij inleveren bon

✄

DE SNOEPKRAAM

We zijn er......

Onderstaand een overzichtje van de start en landings routes van één middag: op 17 mei 2017, van 11.00 tot 21.04.
Onder de paarse brij van vluchten ligt o.a. Egmond aan Zee, het overzicht daarnaast is van één week! Het valt mij
op dat Bergen nagenoeg buiten de routes ligt, misschien woont er wel een aantal piloten, die iets kunnen "regelen"? We waren heerlijk aan het "Vogelen" in het duingebied Wimmenum bij Egmond aan Zee, , geregeld konden
we elkaar niet verstaan, laat staan de mooie zang van vogels o.a. de Nachtegaal die hier het meest vertegenwoordigd is van West Europa! Ik weet niet wat onze Bergense politieke vertegenwoordigers vinden van deze aanslag
op onze gezondheid, maar wordt het niet tijd om eens stevig te protesteren tegen deze vernietiging van onze rust
en natuurbeleving, 's ochtends begint de ellende vaak al. Natuurlijk moet er gevlogen kunnen worden, maar niet
ten koste van alles, het is bekend dat de accijns op onze kerosine veel lager is dan omringende landen, dus een
tussenstop is heel lucratief! Verplicht de maatschappijen een glijvlucht te maken en beloon de schonere vliegtuigen,
dan blijven de vervuilende misschien weg. Ik weet ook wel dat Schiphol een economische motor is, maar moet dat
dan ten koste gaan van onze gezondheid en woon- en leefplezier? Ik wil het deze keer nog niet eens hebben over
de ernstige ziektes die veroorzaakt worden door de ultrafijnstof die uitgestoten wordt. Bert Stam, Egmond aan Zee

donderdag op de markt
tevens

PERSONEEL GEVRAAGD
voor de woensdagen
06-40443606

