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Piet wordt ‘Pensionado’:
Na 41 jaar trouwe dienst stopt Piet Schuit

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
9 wo 1:45 5:51 15:40 18:15
10 do 2:15 6:26 16:15 18:47
11 vr 2:56 6:58 14:54 19:20
12 za 3:25 7:35 15:35 20:02
13 zo 4:06 8:17 16:05 20:45
14 ma 4:46 9:05 16:55 21:35
15 di 5:14 10:06 17:46 22:40 LK
16 wo 6:04 11:20 18:34 23:56

BOOM

autoservice

Hij weet nog niet wat hij het meest zal missen, maar vervelen zal hij zich zeker niet. Na 41 jaar in
diverse rollen voor de gemeente te hebben gewerkt, houdt Piet Schuit (65) het per 1 oktober voor
gezien. Vanwege vrije dagen en dergelijke betekent dat in de praktijk dat hij 1 september al niet
meer actief zal zijn. Hij gaat genieten van zijn pensioen. Dat zal wennen zijn. Niet alleen voor hemzelf, ook voor de mensen die hem altijd zagen en konden aanspreken op de Algemene Begraafplaats
in Egmond aan Zee. Daar was Piet de laatste 16 jaar zo ongeveer actief als beheerder. ‘Het was echt
een beetje mijn toko. Ik kon me daar helemaal in vinden: mensen bijstaan en zorgen dat de boel er
altijd netjes en respectvol uitziet.’
Piet weet het nog als de dag van gisteren: ‘Ik kwam op mijn eerste dag in juni 1976 binnen in toen nog het gebouwtje naast de gasfabriek aan de Pieter
Schotsmanstraat in Egmond aan Zee. Allemaal al wat oudere mannen in zwarte
Manchester werkpakken met petten op.
Op die pet stond ‘GW’: Gemeentewerken.
Dat was wennen tussen die mannen
als jong broekie. Gelukkig heb ik het
altijd wel snel kunnen redden met die
‘derpers’.’

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

Foto (redactie): Piet Schuit met Het
Boek der Boeken op ‘zijn’ vertrouwde terrein. Vanaf de eerste begrafenis staat alles erin.
Dat komt vooral doordat Piet Schuit zelf een geboren en getogen Pancrasser is: ‘Sint Pancras is een dorp met een
beetje dezelfde dorpse eigenschappen als Egmond. Daardoor klikte het snel. Geen rare dingen doen, gewoon welgemeende belangstelling tonen voor het dorp en de mensen en je hebt al gauw aanspraak.’ Dat menselijke aspect en
de directe contacten lagen Piet wel. Dat had hij veel in de buitendienst en het was dus ook niet zo vreemd dat hij na
allerlei gemeentelijke ‘omzwervingen’ uiteindelijk in 2001 – bij de gemeentelijke fusie van Bergen en Egmond - als
beheerder op de Algemene Begraafplaats in Egmond aan Zee terechtkwam. ‘Mooi en dankbaar werk.’ Nu alweer
meer dan 16 jaar is Piet hét gezicht van de begraafplaats. Staat altijd klaar en kijkt niet zo zeer op de klok. ‘Het is
een algemene begraafplaats, dat betekent dat er ook mensen liggen van verder weg. Als nabestaanden dan tegen
vijven voor de poort staan met een vraag of verzoek, kun je toch niet zeggen kom morgen maar terug? Dat kun je
niet maken. Dan ga ik mee met die mensen en wordt het weleens wat later. Nou en? Het goede gevoel dat je eraan
overhoudt is veel belangrijker.’
(zie verder pag. 2)

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

06-49412728 of 072-5115238
www.uitvaartverzorgingduin.nl

Ook voor ramen en kozijnen

Verder in Dorpsgenoten
- Sport en cultuur ook voor minder draagkrachtigen behouden
- Zomerse 500 bij RTV80
- LifeGuard Experience Day bij Reddingsbrigade
- Topprestatie Lilian Bakker op Regiokampioenschappen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Woning VERKOPEN?

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

Bel dé Kruijff onder de makelaars

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

072-5070818

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

info@kruijffmakelaardij.nl

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

notaris:

Iedere maandag inloopspreekuur van 10.00-13.00 uur
Slotweg 2a, Egmond aan den Hoef
Meldnummer 24/7: 06 21 51 61 30
www.charonuitvaartbegeleiding.nl
Charon Uitvaart Inspireert!

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

072-5066171
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...vervolg Piet Schuit
Piet heeft zijn eigen ‘kantoortje’. Dat is het kleine gebouwtje op het terrein
van de begraafplaats. Een kantoor kun je het eigenlijk niet noemen, het ruikt
er muffig, is er vochtig, maar Piet was daar veel te vinden. Daar bewaart hij
ook het Grote Boek der Boeken. Vanaf 1903 toen de begraafplaats werd geopend en P. de Graaf daar als eerste werd begraven, staan alle hier begraven
mensen in dat boek met de hand opgetekend. Inmiddels is daar een digitaal
systeem voor in gebruik, maar daar staat dan weer niet het begin in. En dus
houdt Piet dit boek nog altijd bij. ‘Dat heeft wel iets. Alles staat er vanaf het
begin in. Eigenlijk zou het naar het museum moeten. Het is toch een stukje
geschiedenis van Egmond. Ik heb eens berekend dat er vanaf mijn tijd hier
zo’n 1000 begrafenissen moeten zijn geweest.’
Aan die geschiedenis wordt nu voor Piet Schuit een nieuw hoofdstuk toegevoegd: hijzelf als pensionado. Missen zal hij het wel, vervelen zal hij zich
niet. ‘Ik heb nog zoveel hobby’s, bij de voetbal, handbal, ijsclub, ze wisten
me altijd al te vinden en dat zal nu alleen maar meer worden. Nu het ‘einde
nadert’ kijk ik weleens terug en denk dan bij mezelf: dat ik tijd had om dat
allemaal te doen naast het werk…’
Officieel houdt Piet per 1 oktober op. ‘Maar zoals dat zo vaak gaat, er
moeten nog vrije dagen en andere administratieve zaken worden verrekend.
Vandaar dat ik per 1 september al niet meer aan het werk zal zijn. Ik zal het
zeker missen, maar kijk met een goed gevoel terug op mooie jaren.’

HééL veel dank

voor uw overweldigende belangstelling!
Hartverwarmend om vanuit ons dorp (én daarbuiten)
zoveel medeleven te ontvangen,
hetzij door een boeket, telefoontjes
en ongelofelijk veel kaarten;
het helpt allemaal mee op de weg naar herstel!
Ger en Laura Zwart-Vuil
WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Sport en cultuur bereikbaar
houden voor jeugd

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, waarvan de ouders/verzorgers een laag inkomen hebben, kunnen vanaf het aankomende
schooljaar via het Jeugdportfonds en het Jeugdcultuurfonds
meedoen aan sport- of culturele activiteiten. Net voor de zomer
hebben de colleges van Bergen, Castricum en Heiloo hiertoe besloten in het kader van armoedebestrijding onder kinderen. Deze
afspraak geldt voor de periode 2017-2020.

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

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

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

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

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

KINDEROPVANG

40 soorten Tapas
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

Foto (redactie/algemeen): Sporten en cultuur ook voor minder
draagkrachtigen bereikbaar houden
De gemeenten Bergen en Castricum verlengen hiermee de bestaande overeenkomsten met het Jeugdsportfonds. Naast de overeenkomsten zijn er per
fonds spelregels opgesteld. In september organiseren de gemeenten samen
een feestelijke startbijeenkomst. Meer informatie over de spelregels en de
aanvraagprocedure volgt onder andere via eigen media , betrokken organisaties en instellingen en de Sociaal Teams.
Waar thuis geen geld is om mee te doen aan sport- en/of culturele
activiteiten lopen kinderen allerlei kansen mis die voor hun klasgenoten
vanzelfsprekend zijn. Door te sporten of creatief bezig te zijn ontwikkelt een
kind zich beter en vermindert de kans op sociale uitsluiting. Dat is niet alleen
belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het
gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.

STOPCONTACT
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

D B
JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht
uBBeL
oeT
oor

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

LaNk
eTer
roNwaTer

Dan wordt het
hoog
tijd om met
WASSERIJ
is een actieve en springlevende organisatie voor
contact
op teaan de ontwikkeling van uw kind en bieden
professionele
kinderopvang. Wij leverenons
een
bijdrage
DUBBELBLANK
Enige tijd geleden was er een voorspelling dat er een wespenplaag mogelijk
Lijtwegwaarin
56 • Bergen
een veilige basis
uw NH
kind wordt nemen!
uitgedaagd om te ontplooien. Omdat kinderopvang méér
zou zijn deze zomer. Nature Today en de Wageningen Universiteit vertelden
Telefoon 072-5812331
Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
Stichtingwww.duBBeLBLaNk.NL
Kinderopvang De Egmonden

is dan opvang en verzorging terwijl u werkt!
allebei vergelijkbare verhalen dit voorjaar. Nou, ik merk er vooralsnog weinig
van. Komt het nog of zou het kunnen dat er ‘vertraging op de lijn zit’. Dat
komt vaker voor tenslotte, niet alleen bij wespen. Echter, wat blijkt? Als er
Nieuw
in Egmond!
U bent van harte welkom om een kijkje te
een opvangvorm die bij u past
in het tweede deel van het voorjaar of begin van de zomer nogalAltijd
veel regen
komen nemen. Neem gerust contact met ons
opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12
valt, dan hebben die wespen weer moeite te overleven. Het bleekWe
ookbieden
om
* particuliere was * bejaardenwas
op via telefoonnummer 072-5072153 of
in Egmond
Binnen, Egmond
aan den Hoef, Egmond
een tweede generatie wespen te gaan: in de winter geproduceerdjaar
vanwege
* hotelwas
* verhuur linnen
Voor alle
kinderen van 4 tot 13 jaar
info@kinderopvangegmond.nl.
Ook kunnen
* restaurantwas
pakketten
aan
Zee
en
Bergen
het zachte weer. Tweede leg dus. Maar die heeft blijkbaar altijd wat meer last
Bij ’t Jozefslot
Egmond aanvan
den de
Hoefkosten voor u
wij
een inberekening
Meer
informatie
kunt
u
van het weer in het (late) voorjaar, vroege zomer. Gelukkig hebben
een
• we
Kinderdagopvang
voor kinderen van 0 tot 4 jaar
Meedoen?
Bel We
072-5712696
wasserij
maken.
helpen u graag verder!
vinden
op onze
echte Nederlandse zomer,
dus weer
paniekwebsite
om niks. Twee zaken zijn
blijkbaar
• Naschoolse
opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar of kijk op www.kdvegmond.nl
www.kinderopvangegmond.nl
dubbelblank
altijd zeker in Nederland:
onbetrouwbare politiek en foute voorspellingen.
• Peuterspeelzalen Lijtweg
voor kinderen
van 2 tot 4 jaar
56 • Bergen NH
Wie waagt zich vast aan een uitslag voor de gemeenteraadsverkiezingen?
072-5812331
• GastouderopvangTelefoon
voor kinderen
van 0 tot 12 jaar
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

Sport BSO
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Radio-kijken en prijzen winnen op
locatie: Zomerse 500 op Radio 80

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

Ervaar de waarde
van uw tuin!
Tekenbureau
Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen
Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772
E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl

Lifeguard Experience Day bij ERB

Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Onderhoud

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

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

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

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

DORPSGENOTEN

Kloknieuws
GARAGE

De Zomerse 500, het zomerse radiofeest van Radio 80, staat weer
in de agenda! De radiomakers draaien van donderdag 17 augustus tot en met zondag 20 augustus de meest zomerse platen ooit
gemaakt. Dat doen ze vanuit de studio en op meerdere locaties.
Daarbij zijn leuke prijzen te winnen.
De radiozender geeft bijvoorbeeld iedere dag bbq-vleespakketten weg
aan winnaars van de radio-rebus. Daarnaast maken de bezoekers van de
locatie-uitzendingen kans op geldprijzen door loten te kopen. De Zomerse
500 start donderdagavond om 18.00 en duurt die dag tot middernacht. De
vrolijke muziekmarathon is vrijdag en zaterdag van 08.00 tot 00.00 te horen
en zondag van 08.00 tot 17.00 uur. Uitzending gemist? Luister dan 's nachts
naar de herhaling van de uitzending van die dag.

DE EGMONDEN

BOVAG

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
ABA
2.12’55”. Komende zondag A2U Tapril
O B E Dgaan
R I J V E Nwe
A S Smet
O C I A Tonze
I E - E Ewandellefhebbers
N A F D E L I N G V A N B O V A met
G
Al jaren
adres
voor uw APK
envan
onderhoud.
de trein
op wegeen
naarvertrouwd
Ravenstein voor
de NS-wandeling
‘Land
Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
en verkoop of
zoekopdrachten.
kan er met hetinboekenweekgeschenk
gratis
met de trein gereisd worden.

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

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

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

4

AUTORIJSCHOOL

KARE LS GRIEPGOLF
Ook
NuKAMPIOEN
ook
worden

Pedicure

VoorstraatZIE
92 –rijschoolkarels.nl
Egmond aan Zee
072-506 1226
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

Allergie
Acupunctuur



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

 
Woensdag t/m maandag geopend vanaf 12.00 uur. Dinsdag gesloten.

Op zaterdag 26 augustus wordt door de Egmondse Reddingsbrigade de derde Lifeguard Experience Day gehouden. Op deze dag
kunnen jong en oud kennis maken met het werk van de reddingsbrigade en dit op een sportieve leuke manier ervaren. De dag
begint om 11:00 uur en duurt tot 16:00 uur.
Om direct in de sfeer te komen wordt 11:00 uur wordt de dag afgetrapt met
een gezamenlijke warming up. Na deze warming up kunnen de bezoekers
van de Lifeguard Experience Day deelnemen aan verschillende sportieve activiteiten. De activiteiten hebben allemaal betrekking op het reddingswerk, het
strand en de zee. Gedurende de dag zijn er 3 tijdstippen wanneer activiteiten
beginnen, deze tijdstippen zijn 11:15 uur, 13:00 uur en 15:00 uur. Op deze
tijden beginnen 3 activiteiten, de Lifeguard Bootcamp, het meerijden met het
kusthulpverleningsvoertuig en surfclinics. Voor alle activiteiten is inschrijving
nodig, dus kom op tijd, want vol is vol.
Hiernaast zijn er ook activiteiten die de hele dag doorlopen. Vanaf 11:00 uur
kunnen de allerkleinsten knutselen en springen op een springkussen. Ook
kunnen de jongeren de hele dag door deelnemen aan een Mini-Lifeguard
cursus waarmee de deelnemers een Mini-Lifeguard diploma kunnen behalen.
Naast de activiteiten is ook al het materiaal van de Egmondse Reddingsbrigade uitgestald op het strand. Ook de KNRM Station Egmond aan Zee
doet mee aan deze dag en zal haar materiaal ten toon stellen op het strand.
Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op Reddingboot Adriaan Hendrik.
Op de Lifeguard Experience Day zal ook onderwatersportvereniging Egmond
ook wel bekend als de “Derp Divers” aanwezig zijn. Zij zullen enkele demonstraties verzorgen en daarnaast zijn er filmpjes over de duiken die zij in de
Noordzee hebben gemaakt. Om te ervaren hoe het er op zee aan toegaat
zijn er doorlopend enkele demonstraties te zien vanaf het strand. Op deze
manier kan iedereen zien wat het materiaal van de Egmondse Reddingsbrigade kan en hoe het wordt ingezet bij reddingsacties. Enkele snelle boten en
de waterscooter zullen in het water te zien zijn. De Lifeguard Experience
201711:00
- NUMMER
Day vindt plaats zaterdag29
26 MAART
augustus vanaf
uur op het627
strand van Egmond, bij de post van de Egmondse Reddingsbrigade
recht onder de vuurtoren.

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

www.praktijkjade.nl
www.qtouch.nl

    

Topprestatie
van Lilian Bakker
OF

Afgelopen weekend vonden de Regiokampioenschappen outdoor
in zowel spring- als dressuurrubrieken van Noord-Holland plaats in
Hoofddorp. In totaal deden, alle rubrieken meegerekend, zo’n 650
ruiters en amazones mee. De jonge Lilian Bakker (13) heeft, met
haar paard Taloubet-2KZ uitkomend voor Manage De Hoef, vrijdag
op spectaculaire wijze de finale gewonnen in de Klasse L.
Lilian ging als laatste van start in de barrage, zette de snelste tijd neer en
werd
Voordaarmee
het eerstede grote winnaar. Nu wachten voor Lilian de Nederlandse
kampioenschappen op 2 september in Ermelo.

INBRAAKGOLF?

hebben wij geen
oplossing…

Voor het tweede
wel!

  

Bridgeclub Egmond

Kerkdiensten

MTB Kids & Parents

Egmondse Almanak

Nicole Weijling voltooit trilogie

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents
Alkmaarder
Ferry Karssen isSamen
donderdagavond
metFrans
overmacht
Foto (aangeleverd):
met trainer
Thuijswinnaar
terugkijkend
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
op succesvol EK masters
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
HenkdeJanwinst
Verdonk
die vanuit
kansloze
positievoltooide
wist op teNicole
stomen
naar
Met
op desenior,
800 meter
afgelopen
weekend
Weijling
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
haar trilogie op de EK masters. Zij werd Europees kampioen op de 800 meter
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
in
een tijd 3.
vanWilfred
2.17.77,
watUitgeest
een nieuw
Europees
record is.
‘Ik ben
heel sterk
Castricum
Knegt
4. Henk
Jan Verdonk
senior
Egmond
aan
uit
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Egmondenaan
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Dirkdit
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gingen
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alleenKrommenie
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ik hetKemp
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200
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9. Chris
Egmond
meter
de van
wind.
heb de wedstrijden
tactisch en op souplesse
aan demoeilijk
Hoef 10.tegen
Ramon
deIkLaarschot
Hoorn
gelopen’, aldus een blije Nicole. Frans Thuijs, haar coach was ook supertrots
op zijn pupil: ‘Ze heeft gedaan wat ze moest doen, focussen op de winst.’

PV De Toekomst Egmond-Binnen
Afgelopen zaterdag 05-08-2017 stonden de jonge duiven in Peronne 320
km. De eerste duif geklokt door Dirk van de Reep, 2e P.C. Sentveld, 6e
Comb. C.&J. Apeldoorn, 7e Willem Apeldoorn, en 13e Arie Tromp. Donderdag
inkorven voor de laatste jonge duiven vlucht, en vrijdag inkorven voor een
opleervlucht voor de natoer.

Fietser geschept door auto
Bij het oversteken van de Herenweg ter hoogte van de voetbalvelden van St
Adelbert in Egmond-Binnen is afgelopen zondagmiddag een fietser geschept
door een auto met Duits kenteken. De man maakte een flinke klapper op
de motorkap en belandde vervolgens een aantal meters verder op de weg.
Binnen de kortste tijd waren de hulpdiensten gealarmeerd en ter plekke, tot
en met de traumahelikopter. Die laatste bleek niet nodig en kon onverrichterzake weer terugkeren. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis
vervoerd.

Egmondse Almanak
EXPOSITIE Expositie 90 jaar Contact met de Egmonden: Huys Egmont
Expositie Ineke Taylor-Zwaan: Protestante kerkje Egmond-Binnen
Expositie Anita Levering: Noordwest Ziekenhuisgroep, Metiusgracht, Alkmaar
AUGUSTUS Za 12, Loop naar de Pompfestival, Steeldrum Emotions + Sizzling Salsa Pompplein 14u
Za 12 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 19u
Zo 13, Loop naar de Pompfestival, Samba Tropicals, Pompplein 14u
Zo 13 Kerkdienst, Maria Alacoque, E/Hoef 11u
Zo 13 Muziek & Poezie bij Luchtig Slot, Slotkapel, 20u
Zo 13 Kerkdienst OLVrouw E/Zee, 09.00u
Zo 13 Een Luchtig Slot/Muziek en Poëzie – Slotkapel 20.00
Ma 14 Bach concert OK St Agnes, 20.30u
Vrij 18, Concert aan Zee, PostaanZee, 15u
Vrij 18 Kerkdienst Prins Hendrik, E/Zee, 15u

Foto (aangeleverd): Lilian Bakker in de prijzen

4
Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarPASFOTOSERVICE
rekeningen
- 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
Drogisterij
Parfumerie

Primera Het Hoekstuk

€

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

9,-

...even naar Primera

www.primera.nl
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Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

voor een wijk in
op=op
• Warm
gebakken SLIPTONG
EGMOND
AAN
ZEE
p/st € 1,50 4 voor € 5,10 stuks € 10,00

van het mes
• Hollandse072-5061201
Nieuwe HARING altijd versof

6 voor € 10,00
info@belleman.nl

p/st € 2,- 3 voor € 5,50

• Ouderwets gerookte HARINGKONINKJES
p/st € 1,- 3 voor € 2,50
7 stuks € 5,00

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG
Verse SLIPTONG

op=op
Al€jaren
een vertrouwd
17,50
per kiloadres voor uw APK en onderhoud.

Tevens doen
aircoservice,
Alleenwij,
tegen
inlevering vanschadereparaties
deze bon
in- en verkoop of zoekopdrachten.

1 kilo € 11,- 5 kilo € 50,-

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

Kilo 12.50

Bel me Teen!

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

De Woerdense Kaasboer
Kilo Opvang
10.00
voor kinderen van 0-13 jaar.
op de markt
Bij u

medisch pedicure

P

GRASKAAS
Gerijpte WOERDENAER

Dagopvang
z
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ e
BijGeen
aankoop
van 1 kilo kaas
z
wachtlijsten

500 gram

z

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

Oude WOERDENAER

500 gram
500 gram

2,95
3,95
4,95

De Poppenkast

✄

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
Uitslag 3-8-2017: 1. Anneke Onrust-Groot & Bert Maureau, 67,71%; 2.
Marouschka vd Pol & Jos de Waard, 62,50%; 3. Luuk Schuit & Ton Visser, 57,50%; 3. Ria Schut & Simon Lentz, 57.50%; 5. Ria Vlaar-Dekker &
WEEKEND
2 APRIL45,00%;
2017 6. Corine de Raadt-Zwart & Luc Mossel,
Riet
Baltus 1– EN
Bellekom,
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
31,25%; 7. Nellie Deetman-Antoons & Afra Zentveld-Tromp, 25.00%.
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
Henk
juniorm.m.v.
(Egmond
aan de
pastorVerdonk
Nico Mantje
Cantate
DeoHoef) wist ook weer tijdens de
vakantie
op de
wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot om de Kids
WOENSDAG
5 APRIL
and
Parents Bikeschool
(KPB) kerk
mountainbikecup
te slaan
en daardoor
Vastenmeditatie
Protestantse
met dominee toe
Saskia
Ossewaarde
een overtuigende eerste plek te bemachtigen. Uitslag: 1. Henk Verdonk
junior (Egmond aan den Hoef) 2. Vincent Beentjes (Castricum) 3. Timo Meijer
(Heerhugowaard) 4. Henk Jan Verdonk senior (Egmond aan den Hoef) 5.
EXPOSITIE
Wout
Bakker (Heiloo) 6. Stijn Hink (Heiloo) 7. Dirk Dekker (Egmond aan Zee)
Hanswijk;
Aad(Egmond
Peetoom aan
en Hilde
Tot 15 (Heerhugowaard)
juli.
8.
Emiel Prins
Zee) Belleman.
9. Martin Meijer
10. Piet
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Veldt (Akersloot)
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

SERIEUZE
BEZORGER

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

KINDEROPVANG

GRATIS CULINAIREd>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ
VERRASSING
www.kinderopvangdepoppenkast.nl

ZENT

GROENTE & FRUIT

GEVRAAGD:
JAAP
DAVIDSON

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

SCHILDERSBEDRIJF

✄

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

Linda IJssennagger-Zentveld

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

Bridgeclub Egmond aan Zee

Schoonheidssalon

DONDERDAG DE OUDERWETSE
'KNAAKDAG'
Snackbar
medewerker

Super lekkere MINOLAS
2 kilo € 2,50
liefst
met
ervaring
18-20
jaar.
Hollandse ELSTAR OF JONAGOLD APPELS 2 kilo € 2,50
Voor een langer periode
Hollandse SPERZIEBONEN
pond € 1,00
Actie
geldig
inleveren bon
TEL:
06bij23610857

SCHILDERS- EN
GLASZETBEDRIJF

VAN DE GIESEN

EGMOND

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

Anna van Burenlaan 82
1934 GV Egmond aan den Hoef
Telefoon: 072 - 506 54 27
vanwonderen@quicknet.nl
www.schildersbedrijfegmond.nl
Mobiel: H.M.H. van Wonderen 06-51 22 39 77

VHS video naar
DVD 18,- euro

de tweede DVD van de
zelfde video voor 12,- euro
Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl

Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio
Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

Zomerstop van 28 juli t/m 3 september
Hou de website in de gaten voor strandlessen in deze periode www.wilma-pilates.nl
tel 0621287899. In September uitbreiding
van de lessen
Nu al alle ochtenden en avonden
pilates en essentricslessen!
Locatie: Lamoraalweg 72
1931CB Egmond aan den Hoef

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€

9,-

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

Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Egmond
Hoef-versierd
met -vele
narcissen
en krokussen
op de Herenweg
GASa/d
- CV
WATER
RIOOL
- ZINKen DAKWERKEN
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
5065495
Mobiel
06-50671232
geweest. Het isTelefoon
prachtig geworden
met- dank
aan onze
ondernemersvereniinfo@ijssennaggerloodgieters.nl
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
dochters,
Jan Margrietlaan
de Waard en Apeldoorn
Bloembollen
en Cees Apeldoorn.
Prinses
22 - 1934
EL Egmond
aan den Hoef

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

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

06 20 100 550

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 € 4,-. 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.

