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Egmondse Visserijdag vaart wel bij mooi weer

Foto's (Red): 1. Muziek op het Pompplein

WATERSTANDEN

Opheffingsuitverkoop!

(Van de redactie) Nadat vorig weekend het Hoever Dorpsfeest al met perfecte weersomstandigheden te maken kreeg,
kon ook de Egmondse Visserijdag zich laven in een grote belangstelling mede dankzij het prachtige weer. De zaterdagmorgen begon met wat bewolking maar wel een goede temperatuur: altijd mooi, want dan gaan mensen (nog) niet
naar het strand. Na de middag brak vervolgens de zon helemaal door en werd het feest compleet. Alle activiteiten, van
nautische ambachten tot demonstraties en de zomermarkt liepen helemaal vol met belangstellenden. Ook de hulpdiensten waren uiteraard present met demo’s, voorlichting en acties. In de Oud Katholieke Kerk was een foto-expositie
te zien en daar was ook het bloemstuk te bewonderen, dat de avond ervoor bij het Vissersmonument was gelegd, ter
nagedachtenis aan alle gevallen vissers. Musea waren open, je kon de vuurtoren in en er waren uiteraard veel optredens
op de twee podia op het Pompplein. Daar was het goed toeven, onder het genot van een hapje (vis uiteraard) en een
drankje konden de aanwezigen luisteren naar de uiteenlopende artiesten, waarbij – zonder de anderen te kort te doen de Derper Voordracht zich zeker in een grote belangstelling mocht verheugen: humor op z’n Derps… In de aanloop naar
deze editie van de Egmondse Visserijdag moest de organisatie nog een dringend beroep doen op meer vrijwilligers. Laten
we hopen dat deze editie er toe bijdraagt dat dit evenement levend gehouden kan worden. Het zou eeuwig zonde zijn
als het verdwijnt, want om met Wim Zonneveld te spreken: ‘Er is al genoeg waardevols naar de klote gegaan…’

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
21 wo 1:51 10:00 14:25 23:25
22 do 2:49 11:25 15:17 23:55
23 vr 3:39 12:35 16:10
24 za 0:40 4:27 14:16 16:57 NM
25 zo 1:10 5:15 15:22 17:46
26 ma 1:44 6:00 16:13 18:32
27 di 2:35 6:47 16:56 19:17
28 wo 3:23 7:36 17:38 20:11

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

2. Humor op z’n Derps

Voor een passende uitvaart met
een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’
Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238
www.uitvaartverzorgingduin.nl
3. Drukte alom op de Egmondse Visserijdag

Winterpreiplanten

4. Poontjes wachten op hun beurt

per bos ( 50 stuks )

En verder in Dorpsgenoten:
- Tennis op Wimmenum: een belevenis
- Open Dag Natuurtuin Egmond-Binnen
- Succesvolle reünie Ruijterschool
- Koningsschutters SV Prins Hendrik geëerd

Herenweg 25 Egmond Binnen Tel: 0725061488 nelisbaltus.nl

Woning VERKOPEN?

Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

BOOM

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

SCHILDERSBEDRIJF

Foto (Michelle Boots): Lammetje
gered van verdrinkingsdood

Jij bent het beste wat mij is overkomen,
omdat jij in mij geloofde en zei dat ik het kon
en omdat jij zei dat ik het beste was wat jou is overkomen
heb jij mijn grens verlegd voorbij de horizon.

VAN DE GIESEN

Nee, als u dit leest, dit gaat niet
over een dronken automobilist die te
water is geraakt. Dit gaat over een
echt lam dat aan de Kalkovensweg in
Egmond aan den Hoef op zoek ging
naar verkoeling. Dat lukte. Echter niet
helemaal zoals hij dat had gedacht: in
zijn zoektocht naar verfrissend vocht,
dook het lammetje voorover de sloot
in. Oplettende voorbijgangers zagen
het en een van hen stapte pardoes
de sloot om het beestje te redden
van (wellicht) een verdrinkingsdood. Deze warme dagen zoeken de dieren
steeds meer de randen van de sloot op en dan gaat het wel eens mis. Dit
keer liep het goed af.

Wij hebben in liefde losgelaten, mijn allerliefste man, onze
geweldige en zorgzame vader, schoonvader, trotse opa, broer
en zwager

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

Willem Gul
“Wim”

* 28 augustus 1944

Palsma

€

Op vrijdag 23 juni organiseert Stichting Historisch Egmond een lezing
over de Egmonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sprekers John
Heideman en Rob Leijen nemen u aan de hand van oude foto’s, kaarten
en voorwerpen mee door vijf lange oorlogsjaren. Aan bod komen o.a. de
mobilisatie, de meidagen van 1940, de evacuaties en de Duitse bezetting.
Waartoe dienden de vele bunkers die werden gebouwd, welke Duitse troepen waren hier gelegerd, wie waren de Egmondse oorlogsslachtoffers, hoe
was het verzet georganiseerd en wat bracht de beroemde veldmaarschalk
Erwin Rommel naar Egmond? De lezing vindt plaats op vrijdag 23 juni in
Bezoekerscentrum Huys Egmont, Slotweg 46-48 in Egmond aan den Hoef.
Aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19:30. Kaarten voor deze lezing kosten €
5,- en zijn te bestellen via www.huysegmont.nl/agenda of telefonisch via
06 - 5168 9620 (Martijn). Reserveren is aan te raden, want vol = vol.

Egmond aan Zee

9,-

† 16 juni 2017

Els

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

Drogisterij
Parfumerie

Egmond in de Tweede Wereldoorlog

Peter en Caroline
Kevin
Indy
Martina Gul
Antoon Zwart
Henk Gul (in herinnering)
Correspondentieadres:
Fam. E. Gul
Pieter Schotsmanstraat 25
1931 AS Egmond aan Zee

Thee-aanbieding april en mei

Gelegenheid tot condoleren dinsdag 20 juni van 19.30 tot
20.00 uur in het verenigingsgebouw, Julianastraat 5, Egmond
aan Zee.
De crematieplechtigheid wordt gehouden donderdag 22 juni om
13.00 uur in crematorium “Waerdse Landen”, Krusemanlaan 5,
Heerhugowaard.

ALLE SOORTEN

THEE € 0,25 KORTING
per verpakking

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

Attenderen op gevaren van de zee
Foto (aangeleverd): Gevaren van
de zee altijd op de loer
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Wim is thuis, waar we de laatste dagen met hem alleen willen zijn.

Ervaar de waarde
van uw tuin!

DOWNLOAD DE
LIFEGUARD
EGMOND APP

Nu de zomer in alle hevigheid is losgebarsten met temperaturen dik boven
de 25 graden is het erg verleidelijk om
de zee in te duiken. Dat dat niet altijd
zonder gevaar is weten veel mensen
niet. Daarom zijn er afgelopen winter
de nodige acties ontwikkeld door de
reddingsbrigade en andere hulpdiensten
en is door de gezamenlijke reddingsbrigades i.s.m. de gemeente het plan
CONTACT & ALARM
‘Voorlichting & Preventie’ opgesteld. UitACTUELE SITUATIE
komst hiervan is een aantal eenduidige
waarschuwingssignalen die per 2017
MUIEN
worden gebruikt. Uiteraard worden de
INFORMATIE
reeds bekende gele en rode vlaggen bij
de strandslagen gebruik voor respectievelijk ‘Gevaarlijk zwemmen’ en ‘VerboIN SAMENWERKING MET
den zwemmen’. Speciale Reddingsbrigadefolders voor Gemeente Bergen NH
zijn ontwikkeld in Nederlands en Duits.
Alle (grotere) hotels en campings zijn
reeds voorzien van deze folders en ook zijn deze folders beschikbaar op de
door toeristen druk bezochte plekken. Eigenaren van particuliere vakantieaccommodaties kunnen op diverse punten in Egmond de folders afhalen.
Daarnaast worden in Egmond twee experimenten gedaan met de vorig
jaar geïntroduceerde muienboei en de in samenwerking met www.muien.
nl gefabriceerde muienlampen. De Reddingsbrigade Egmond App moet
dit jaar ook op een moderne wijze de recreanten informeren en van actuele
informatie voorzien. De ERB wilt iedere recreant van Egmond bereiken met
deze Reddingsbrigade Egmond App.

Lieve Pa,
Afscheid nemen werd ons niet gegund,
maar je zit voor altijd in ons hart.

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

Wim en Angelique

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket
in de Egmonden!

Lieve opa snor,
We hadden zo graag afscheid van U willen
nemen, alleen is ons dit niet gegund.
We houden van U en U zit voor altijd in ons hart.

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

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

Nancy, Sanne en Lenny

Omdat
ieder
vaarwel
bijzonder
Huisontruimingen
en bezemschoon
opleveren

is...
Henny Stoop

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

www.kringlooptol.nl
06 36 33 43 33

Tennis

E.J. Potgieterweg 27 Heiloo • Telefoon: 072 532 0345

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
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“TENNIS”
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Wimmenum bruist weer

BINNENKORT:
* 4 Jeu de
Boule banen
* Mini speeltuin
* Terras aan
de Duinrand

Onder de bezielende leiding van Mark Scholten bruist Sportpark Wimmenum weer als vanouds. Er
is zoveel te doen, en diverse plannen voor de toekomst dat we in deze TENNISGENOTEN en in de
DORPSGENOTEN van de komende weken er uitgebreid op terug zullen komen.

En verder in Tennisgenoten
Wordt nu nog lid tot 1 april 2018
Pieter de Goede heeft het stokje als Groundsman
overgedragen
7 kunstgras banen liggen er weer prachtig bij

TENNIS-STANDEN

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
14 wo 3:36 7:38 15:50 19:59
15 do 4:16 8:15 16:30 20:39
16 vr 4:56 9:00 17:15 21:35
17 za 5:46 9:53 18:10 22:34 LK
18 zo 6:24 11:16 18:54 23:45
19 ma 7:34 12:14 20:30
20 di 0:52 8:35 13:26 22:15
21 wo 1:51 10:00 14:25 23:25

SPORTPARK WIMMENUM

TC WIMMENUM

EEN BELEVING AAN DE DUINRAND IN EGMOND

HERENWEG 273
1934 BC EGMOND a.d. HOEF
Tel.: 072-5064562 / 06-23192149
www.sportparkwimmenum.nl
info@ sportparkwimmenum.nl

Off the Racket:

"Elke vrijdag
vanaf 19.00 uur"

DAARNA BIER EN
BITTER

LOVE GAME

van 1-10-2017 t/m 1-4-2018

van € 60,- voor € 50,JAARLID € 140,ZOMERLID € 100,JEUGDLID € 75,WINTERLID € 60,nu instappen is een
flinke KORTING pakken!!

✄

Kom eens lan
SPORTPARK W gs op
IMM
Het 1e kopje k ENUM
offie is

Nu WINTERLID worden

GRATIS

met inlevering

van deze bon

DORPSGENOTEN

‘ik hou van spel’ - ‘liefdes spel’ - ‘game verslaafd’
Nee, een love game. Zonder een punt tegen een game winnen. Tennis…
waarom tellen ze zo raar, 15-30-40-‘game’? Het kan toch ook gewoon
1-2-3-4? Ik zoek het eens op.
Een game wint men door vier gewonnen punten, die geteld worden als 15,
30, 40 en 'game'. Nul punten duidt men in het Engels traditioneel aan met
"love". Ook hier echter een verschil van twee. Als het 40-40 (deuce) wordt
dan worden er nog minimaal 2 punten gespeeld.
Op een oude prent uit 1615 van Chrispijn van de Passe staat een tennisbaan, waar naast tennisballen ook munt-stukken te zien zijn. Deze prent
vormt een bevestiging van de theorie dat er heel vroeger om geld gespeeld
werd. Een wedstrijd was dus een strijd om een ‘wedde’. Aangezien de
munteenheid in de Middeleeuwen 60 cent was, levert het spelen om een
‘kwartje’ per punt de scores 15, 30 en 45 cent en ten slotte het spel op.
Tegenwoordig is de 45 vervangen door 40 (of de 5 is ‘weggesleten’) maar
in teksten uit de vijftiende eeuw komt de 45 nog voor.
Een andere veel gehoorde verklaring is, dat de punten van het spel aangegeven werden op een klok. De klok werd in vier gelijke stukken verdeeld
om de vier punten aan te geven die per game gewonnen moeten worden.
De wijzer werd dus eerst bij de 15 gezet, daarna bij 30, dan bij 45 en ten
slotte bij 60.
De stand 40-40 wordt ook wel ‘deuce’ genoemd. Er wordt gezegd dat
dit woord ontstaan is door verbastering van de Franse term voor 40-40:
‘quarante deux’. Maar het zou ook kunnen dat het woord ‘deuce’ komt van
‘deux le jeu’. Dit betekent zoveel als ‘aan beiden het spel’, bij welke stand
beide spelers dus evenveel punten hebben. Ten slotte is er nog het Franse
‘deux a jouer’ (’nog twee te spelen’) waar ‘deuce’ van afgeleid kan zijn.
Ook de term ‘love’ voor nul punten vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in
het Frans. De nul lijkt namelijk op een ei, ‘l’oeuf’ in het Frans. De verbastering van dit woord heeft geleid tot ‘love’.
Zo, dat weten we dan, de volgende keer gaan we het hebben over het
Magnuseffect op de bal.
Erno Levering
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Boommarter gespot

DORPSGENOTEN ZOEKT EEN

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Foto (Jane Valkering): Boommarter bij bossen ingang Diederik
De voorpagina’s zullen niet worden herschreven, maar een beetje bijzonder
is het toch wel. Op haar trainingsrondje door de bossen en duinen bij
Ingang Diederik (net ten zuiden van Egmond-Binnen) spotte de Egmondse
Jane Valkering – letterlijk - een stelletje boommarters. Navraag leert dat je
ze niet zo vaak ziet. Ben Hopman (PWN): ‘Boommarters zijn vrij zeldzaam,
maar komen hier inderdaad wel meer voor. Het zijn eigenlijk nachtdieren.
Dat Jane ze heeft gezien rond zes uur, half zeven ’s avonds is op zich wel
bijzonder. Het zijn kleine roofdieren die leven in oude bossen. Daar zoeken
ze holle bomen op voor hun nest. Dit is wel de tijd dat ze jongen hebben,
dus misschien zijn ze daarom wat eerder op pad gegaan voor voedsel.’

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

wasserij
dubbelblank
NIEUW in De Egmonden
Lijtweg
56 • Bergen
Gastouder
Sacha
voor NH
Telefoon 072-5812331
kinderen
van 0 - 4 jaar

www.kdvegmond.nl

Schietvereniging Prins Hendrik

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

072-5061201 of info@belleman.nl

072-571 20 45

Restaurant

Zomermarkt bij Prins Hendrik
Een aantal jaar zijn met groot succes rommelmarkten georganiseerd bij de Prins Hendrik in Egmond aan Zee. De Zorgcirkel is
bereid om op 25 juni opnieuw het terrein beschikbaar te stellen
en het personeel werkt hard mee om een blijvend succes van
deze markt te maken.
Het terrein wordt gevuld met kramen en verkoopwagens met allerlei verschillende producten. Het restaurant zal een terras buiten plaatsen zodat de
bezoekers kunnen genieten van een koor, onder het genot van een hapje
en een drankje. Kinderen kunnen op pony’s rijden, zich uitleven op het
springkussen, rondjes draaien in de zweefmolen of genieten van een ijsje of
een suikerspin. Kom dus ook gezellig langs op 25 juni bij de Prins Hendrik!

SERIEUZE
BEZORGER
zoekt met spoed
medewerkers

d’Oude Clipper
Smidstraat 3
1931 EX Egmond aan Zee

BEDIENING en
AFWASHULPEN

voor vakantie- en vast werk
Tel 06-53358210

notaris:

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

072-5066171

Suzan Tervoort

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

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

Foto (aangeleverd): Erelid Willem Reemst (links)
Zaterdagavond was de afsluitavond van het seizoen 16/17, met een
‘Walking Dinner’ op onze schietlocatie, rest. Vlackbij. Er werd niet gelopen,
maar het geheel verliep heel geanimeerd! Na het hoofdgerecht was de
prijsuitreiking, gepresenteerd door ‘master speaker’ Cor Wijker, die een en
ander op humoristische wijze bracht. De winnaars: Pistool: 1ste Arie Wijker;
2e Dirk Roele; 3e Carlo Zwaan. Geweer schutters: B-klasse: 1ste Willem
Reemst; 2e Michael Bekkers; 3e Jaap Schipper. A-klasse: 1ste Nico Tuls; 2e
Roland Sloot; 3e Jos v.d.Outenaar. E-klasse: 1ste Dirk Roele en Cor Wijker;
3e Arie Wijker. Het bijzondere van deze prijsuitreiking: Deze keer waren er
twee ‘Koningschutters’ met het gemiddelde van 99.55 pnt. Proficiat Dirk en
Cor, geweldig gepresteerd. Hierna werd Willem Reemst (met een bloemetje)
tot erelid gepromoveerd. Willem is 50 jaar actief, gezellig, luidruchtig, bekwaam, scherp, humoristisch lid van onze gemeenschap. Allen gefeliciteerd.

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

MTB Kids & Parents
Uitslag mannen 1. Jan Langeveld Bakkum 2. Peter Dekker Egmond aan
de Hoef 3. Henk Jan Verdonk Egmond aan de Hoef 4. Chris Kemp Egmond
aan de Hoef 5. Peter Langevoort Akersloot 6. Martin Meijer Heerhugowaard
7. Ryan Barneveld Heerhugowaard 8. Ad van Rijn Uitgeest 9. Kees Pronk
Limmen 10. Lars van den Wijngaard Akersloot Uitslag vrouwen 1. Femke
Mossinkoff Akersloot

085-0020809
info@pieterdorhout.nl
www.pieterdorhout.nl
Mosselaan 67 | 1934 RA Egmond aan den Hoef

DORPSGENOTEN
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MU ZI e k W e r

Iedere woensdag en donderdag
3 gangen verrassings menu € 19,95
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De muziekschool voor alle leeftijden,
beginners, gevorderden, klassieke-,
jazz- en popmuziek

Veel oud-leerlingen
op Reünie Ruijterschool

Livv

Gitaar•Piano•Zang
slagwerk•Keyboard
Wellness & Massage
Blokﬂuit•Viool
Persoonlijke aandacht - Ontspanning - Biologische producten
06-49704045

http://muziekwerkplaatsegmond.nl

Livv
Diesel Service Kennemerland Gezichtsbehandelingen
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

Wellness & Massage

Massage
Voetreflex
Gezichtsbehandelingen

Persoonlijke aandacht - Ontspanning - Biologische producten

Massage
Voetreflex
Voor meer informatie of een afspraak bel:
06-53887653
Voor meer informatie of een afspraak bel:
Noorderstraat06-53887653
11, egmond aan zee
Noorderstraat 11, egmond aan zee
www.livv-boutique.nl
www.livv-boutique.nl

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.

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Natuurbeleving
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Er waren maar liefst 26 oud-leerlingen afgekomen op de uitnodiging voor
de reünie van de Ruijterschool 1958 van klas 5-6 uit Egmond aan Zee.
De foto’s die Cor Mooij van vroeger op tafel had uitgestald werden gretig
door iedereen bekeken. Frits van der Schinkel , Cor Mooij en Han Thomasse
hadden er dan ook lol in dat het voor Christien Verbeek, die de aanzet was
van deze reünie, een geslaagde ochtend werd bij strandpaviljoen De Schelp
in Egmond aan Zee. Na afloop werd er nog een groepsfoto gemaakt op het
terras van het paviljoen.

Troosthulp bij Charon

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
•
•
•
•
•
•
•

Foto (Cor Mooij): Vele belangstelling op de reünie van de klas
van Meester Bannink

De Poppenkast

KINDEROPVANG

Zondag 2 juli is er een

STRAATROMMELMARKT

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50

op de Mosselaan en Bisschopskroft.
Een plaats kost 3.50 geef je op bij

Hetty tel. 072 5061597 - h.ulaga@quicknet.nl
Thea tel. 06 23785936 - thea_groot@hotmail.com
DORPSGENOTEN
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Vanaf heden zullen Mees en Pleun Bouman, boer en zus, families ondersteunen in de moeilijke dagen na een overlijden. Uit eigen ervaring
ondervonden zij, dat er veel op je afkomt na het verlies van je dierbare.
Met Troosthulp zorgen zij ervoor, dat de dagelijkse huishoudelijke taken
uit handen worden genomen, zodat de familie zich bezig kan houden met
wat echt belangrijk is op dit ogenblik: afscheid nemen van je liefste. Om
hun mooie initiatief bekend te maken hebben wij samen besloten om de
eerste vijf begeleidingen tegen onkostenvergoeding te doen, bv kosten van
de boodschappen. Charon en Troosthulp willen graag dat elke familie een
rustig en warm afscheid beleefd, waar de familie met liefde op terug kan
kijken. Voor meer informatie zie: www.troosthulp.nl en www.troostcirkel.nl.

Afscheid juf Anneke
en jubileum juf Ineke

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl
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SCHILDERSBEDRIJF

Kloknieuws
GRIEPGOLF

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.

OF
INBRAAKGOLF?

Voorjaar in Egmond

BEUKERS GRIEPGOLF
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

Nu ook
Tel.
072 5064695
Pedicure
Mob. 06-53794624
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee

ap.beukers@quicknet.nl
06-12955593

ZENT

www.schoonheidssalondessa.nl

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…


Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

Voor het tweede
wel!

Zent Schoonheidssalon

   
    61
  
Mosselaan
 
 RA
 
 aan
 den Hoef
1934
Egmond

06 10 82 64 29
      
www.zentschoonheidssalon.nl

 zentschoonheidssalon@gmail.com
    



  
Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
Tijdverdrijfslaan
1
en Zeeweg.
In Egmond-Binnen
is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
Herenweg
162 Hoef
geweest.
Het is prachtig
geworden met dank aan onze ondernemersvereniEgmond
a/d
a/d Hoef
ging, deEgmond
dorpsbelangenvereniging,
de bloembollenkwekers, John Swart en
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl
dochters,
Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.

06 20 100 550

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

29 MAART 2017 - NUMMER 627

WINTER
ZEN
T

Voor: - Verwerking bedrijfsSchoonheidssalon
administraties en samenstelling jaar- belastingaangiften
Lindarekeningen
IJssennagger-Zentveld
- adviezen op fiscaal en
Zent
Schoonheidssalon
bedrijfseconomisch
terrein
Mosselaan 61
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
1934
RA Egmond
aan den
Hoef
Tel. 072-506
90 89 • Mobiel:
06-124
58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com
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OF
INBRAAKGOLF?

Foto (aangeleverd): Juf Anneke (l) neemt
afscheid en
juf Ineke viert
jubileum
Op donderdag 13 juli aanstaande is het feest op basisschool De Windhoek.
Voor
hetdag
eerste
Op
deze
wordt er afscheid genomen van juf Anneke die met pensioen
gaat
en
viert
juf
hebben wij geenIneke dat ze 40 jaar juf is! De hele school heeft deze dag les
van ‘Samba Salad’ en aan het eind van de dag zullen we genieten van een
oplossing…
optreden.
Daarna zal er een receptie zijn. Graag nodigen wij geïnteresseerden
uit om juf Anneke en juf Ineke de hand te schudden op donderdag 13 juli tussen 16.00 uur en 17.15 uur. Bij mooi weer zal de receptie op het schoolplein
Voorbijhet
tweede
zijn,
minder
weer in de aula van onze school. Heel graag tot dan!

wel!

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

Warm weer. Verschrikkelijk. Wel lekker als je tijd hebt om op strand te zitten
of vakantie hebt, maar verder… Ik denk overigens dat dit weekend vanuit
de ruimte gezien Nederland één grote rode stip was. Allemaal BBQ’s. Niks
mis mee. Totdat de lucht van verschroeid varken je neusgaten binnenkomt.
Mooie reden om ruzie te zoeken met je buren, wat met dit weer veelvuldig
schijnt voor te komen. Weet u hoe dat komt? Korte lontjes, geïrriteerde
mensen ’s, want avonds doe je geen oog dicht; geen seks, want veel te
heet. Badend in het zweet word je wakker en begin je aan de volgende
werkdag. Wanneer komen de rayonhoofden weer bij elkaar?
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

SERIEUZE
BEZORGER

21 JUNI 2017 - NR. 639

Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
Voor uw gehele administratie
44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
Elke donderdag op 't pleintje
Administratiekantoor
40,63
in Egmond aan Zee van 8.00-14.00 uur
Uitslag 15 juni: 1. Rhea Rosendaal – Afra Zentveld-Tromp, 64%; 2. Hetty
Zwart – Cees vd Pol, 53%; 3. Ria Schut – Ina Halleas-Zoon, 52% 4. Riest
Baltus-Bellekom – Cees Broersen, 47%; 5. Nammen Zwart – Piet KaanVoor: - Verwerking bedrijfsWEEKEND
2 APRIL 2017
administraties en samenstelling jaardorp,
45%;16.ENMarouschka
vd Pol – Majorie Hopman, 39%.
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
rekeningen - belastingaangiften
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
- adviezen op fiscaal en
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zonbedrijfseconomisch terrein
e
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Er was en is al het nodige te doen over de toekomstige werkH. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
zaamheden
rondom
hetCantate
Watertorenterrein
wat veel Egmonders
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
pastor Nico Mantje
m.m.v.
Deo
es
verontrust.
Inmiddels
ligt
het
ontwerpbestemmingsplan
ter
WOENSDAG 5 APRIL
altijd vers van het m
inzage
en er isProtestantse
op 3 juli een
van de
gemeente over
Vastenmeditatie
kerkinloopavond
met dominee Saskia
Ossewaarde
Palsma
het Watertorengebied in het Sportcafé.
Drogisterij
Verse
STOOF SCHOL mooie dikke van kilo € 7,- 4 voor € 5,- deze week kilo € 5,00
Parfumerie
Alle plannen rondom dit gebied worden planologisch mogelijk gemaakt in
het bestemmingsplan Watertorengebied. De inloopavond is van 19.30Ouderwets ger. MAKREEL alle soorten groot of klein
2e Makreel € 1,00
EXPOSITIE
21.00
uur in sportcafé de Watertoren in Egmond aan Zee. Iedereen kan
Hanswijk; AadVertegenwoordigers
Peetoom en Hilde Belleman.
Tot 15 juli.Bergen en de ontwikbinnenlopen.
van de gemeente
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
kelaar BAM zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en waar nodig
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
het
plan
toe
te
lichten.
Het
ontwerpbestemmingsplan
ligt
samen
met
de
Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
bijbehorende
stukken
van 15
juniSchulp
201720.15u
tot en met 26 juli ter inzage bij
Do 30 Toneelgroep
Spiegel
in de
in- en verkoop of zoekopdrachten.
mooie grote
de
publieksbalie
het gemeentehuis
Bergen, Jan Ligthartstraat 4
Vr 31
ToneelgroepinSpiegel
in de Schulpvan
20.15u
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
te
Digitaal
is het te vinden op
www.bergen-nh.nl
en op www.
VrijAlkmaar.
31 Fotodag
Erfgoeddocumenten,
PostaanZee,
10u
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
ruimtelijkeplannen.nl.
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
Kilo 12.50
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Kilo  10.00
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Opvang voor kinderen vanBi
0-13
op de markt
j u jaar.
Foto (aangeleverd):
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
aanH.Natuurmedisch pedicure
z
Dagopvang
Zo 2Bezoek
Kerkdienst
Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
95
500 gram
tuin
zeker
de
moeite
z
Buitenschoolse opvang
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
95
Bel voor een afspraak
Woe 5, Kienen, de waard
Schulp, 14u
500 gram
z
Opvang per uur
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
00
06-1057 8724
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
2 stuks
Op
en jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u
Woezaterdag
5 Flierefl24
uiters
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
zondag 25 juni kunt u
Julianastraat
BijGeen
aankoop
van 1e kilo kaas De Poppenkast
Julianastraat 60
60
z
wachtlijsten
Egmond
de Natuurtuin van Cees
Egmond aan
aan Zee
Zee
www.belmeteen.nl
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
en Ria Baart bezichtigen.
www.belmeteen.nl
Deze bestaat uit een
duintuin, een bloemenweide,
tweeFerry
poelen/
Alkmaarder
Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
vijvers
en een
Het
is omsloten
door windsingels.
is er
geworden
van vogelbosje.
de wekelijkse
wedstrijd
in Akersloot
om de KidsVerder
and Parents
een
insectenhotel
en
een
vogelkijkhut
te
vinden.
De
Natuurtuin
is
bijna
een
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
hectare
en issenior,
via gemaaide
toegankelijk.
Hierdoor
kunt unaar
de
Henk Jangroot
Verdonk
die vanuitpaden
kansloze
positie wist
op te stomen
Woepies kaneel of chocolade
4 voor € 2,50
Van 08.00 - 20.00 uur.
plaatsgenoot
Niels Bras
en Alkmaarder
Henk
Louwevan
en deze
vervolgens
ook
vele
wilde planten
en vlinders,
vogels en
insecten
dichtbij
bewonderen.
Super
Krentenbollen
8 voor € 3,00
nogweekend
wist in temag
pakken.
Uitslag:
1. Ferry Karssen
2. Vincent
Dit
u hier
vrij rondwandelen
of Alkmaar
rondgeleid
worden.Beentjes
Entree is
liefst
met
ervaring
18-20
jaar.
Appel
of
fondant
keekjes
4 voor € 2,50
Castricum
3.
Wilfred
Knegt
Uitgeest
4.
Henk
Jan
Verdonk
senior
Egmond
aan
gratis en wij zijn open van 10.00 tot 17.00 uur. Het adres is: Doelen 25 te
de
Hoef
5.
Niels
Bras
Egmond
aan
de
Hoef
6.
Henk
Louwe
Alkmaar
7.
Dirk
Boeren
appeltaart
€ 2,50
Voor een langer periode
Egmond Binnen.
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
Lever de advertentie in en elke betalende klant
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn
ontvangt
STOKBROOD
CADEAU!!!
Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net
TEL:een06
23610857

Zomerdrive Bridgeclub Egmond

Kerkdiensten

Inloopavond Watertorengebied

voor een wijk in
WEGENSEGMOND
ENORM SUCCES
AAN ZEE
Hollandse Nieuwe
Haring
072-5061201
of

WINTER

p/s € 2,20

5 voor € 10,-

met bon 6 GRATIS
info@belleman.nl

Egmondse Almanak

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

65+ 3 voor

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG
Warm geb. LEKKERBEK 2 voor € 7,50
alleen tegen inlevering van deze bon
op=op
€ 9,
e

3

Open dag Natuurtuin Egmond-Binnen

€ 5,- met bon

Bel me Teen!

GRATIS

KINDEROPVANG
DEKaasboer
POPPENKAST
De Woerdense

Belegen GEITENKAAS
Boeren MESHANGER

P

3,
3,
10,

✄

KIPROLLADES

KINDEROPVANG

Egmondse Almanak

EXPOSITIE Hallem, ‘Onder de rook van de abdij’, van 1-24 juni
JUNI Woe 21 Kerkdienst OK st Agnes, 09.00u
Vrij 23 Gezond Natuur Wandelen, Schulp, 10u
Vrij 23, lezing Egmond in WOII, Huys Egmont, 20u
Za 24 kerkdienst OK st Agnes, 19u
Za 24 en zo 25 Open Dag Natuurtuin E/Binnen, Doelen 25, 10u
Zo 25 Kerkdiensten H. Adelbertus, 07u en 10u op de akker!
Woe 28 Handwerkcafé, Hanswijk 14u
Zo 25 kerkdienst Ok st Agnes, 10u
Vrij 30 Gezond Natuur Wandelen, Schulp, 10u
Vr 30 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u

De pinckvrijwilligers bedanken alle sponsors
van de visveiling op de 22e Visserijdag
Veilingmeester: G. Baltus
Kist schol:
Restaurant Natuurlijk
Restaurant:
De Klok
Santiago
Het Wapen van Egmond
Mats
Angelo's
Rosaria
Paviljoen:
De Uitkijk
De Zilvermeeuw
en een aantal particulieren
Pinckbitter:
Slijterij Meijer

GRATIS BAK GERASPTE
KAAS
d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

Wij zijn iedere
zondag open!

Bakkerij
‘t Stoepje
GEVRAAGD:

elke donderdag op uw weekmarkt
Snackbar
medewerker

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Allergie
Acupunctuur
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

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

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

HOLLANDSE TOMATEN
per kilo € 1,00
HOLLANDSE TUINBONEN
2 kilo € 3,00
VOLOP ZOETE KERSEN EN HOLLANDSE AARDBEIEN
voor veiling prijzen
Actie geldig bij inleveren bon

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

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

REcoverED
Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

remibeukers@gmail.com

✄

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

