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

Bijna verdubbeling aantal nachtvluchten:

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
6 wo 0:54 4:51 14:26 17:10 VM
7 do 1:25 5:26 15:16 17:45
8 vr 1:55 6:01 16:02 18:21
9 za 2:25 6:37 16:42 18:58
10 zo 2:54 7:16 15:04 19:36
11 ma 3:35 7:57 15:56 20:19
12 di 4:05 8:45 16:24 21:08
13 wo 4:50 9:39 17:15 22:09 LK

Aanvraag meetpost om vliegtuigoverlast
bij Egmond-Binnen te meten
Het is al vaker in het nieuws geweest: de overlast die overvliegende vliegtuigen richting Schiphol in
steeds hogere mate veroorzaken in onze regio. Om daar meer inzicht in te krijgen heeft het college
van B&W besloten een aanvraag in te dienen bij Luchthaven Schiphol voor het installeren van een
geluidsmeetpost. De meetpost moet in Egmond-Binnen komen, omdat juist bij die plaats relatief veel
vliegtuigen overkomen. Het verzoek tot plaatsing komt ook vanuit die dorpskern. Het Stichtingsbestuur van De Schulp is in principe akkoord met de realisatie van het meetpunt op het dak van Dorpshuis De Schulp.
Wethouder Peter van Huissteden: ‘We krijgen veel klachten van
bewoners en ook vakantiegangers storen zich aan de steeds lager overkomende vliegtuigen. Niet alleen overdag, maar ook ’s
nachts. De afgelopen periode is het aantal nachtvluchten toegenomen. Sinds de sluiting van de oostelijke aanvliegroute Artip2c
is sprake van bijna een verdubbeling. Dit heeft veel extra hinder
tot gevolg. Omdat Schiphol mogelijk verder mag doorgroeien, is
de verwachting dat de hinder alleen maar erger wordt.’
Als de aanvraag wordt toegekend dan wordt de meetpost
geïnstalleerd op kosten van Luchthaven Schiphol. De meetpost
zal onderdeel zijn van het NOMOS-netwerk voor meetpunten
(zie www.nomosonline.nl). Dit is een gecertificeerd meetnet
dat over de gehele wereld bij luchthavens wordt ingezet om
vliegtuiggeluid te meten. De Omgevingsraad Schiphol brengt
naar verwachting in december advies uit over de aanvraag. Het
meetpunt kan dan in 2018 worden gerealiseerd. Met de meetgegevens wil het college inzicht krijgen in de geluidsniveaus
van het vliegverkeer bij Egmond-Binnen en deze zo mogelijk
gebruiken in het bestuurlijke overleg. Bijvoorbeeld door een
vergelijking te maken tussen de meetgegevens en de uitgangspunten voor de berekende geluidshinder waar het beleid op is
gebaseerd.

Uitnodiging
jaarlijkse ondernemers

Barbecue

Alle Egmondse ondernemers met
partners zijn van harte welkom
op onze jaarlijkse netwerk BBQ.

Jullie komen toch ook?

leden
€

15,-

kosten
niet leden
€
p.p.
p.p.

D B

40,-

uBBeL
oeT
oor

Prijzen zijn incl. eten en drank

Vrijdag 22 september
van 18:00 tot 21:00
BIJ BAD EGMOND

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

voor meer info en aanmelding:
erica@overwegendnotariaat.nl

Woning VERKOPEN?

Bel dé Kruijff onder de makelaars

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

072-5070818
wasserij

info@kruijffmakelaardij.nl
dubbelblank

Foto (aangeleverd): Peter van Huissteden: ‘Veel klachten van overvliegende vliegtuigen…’

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

En verder in Dorpsgenoten
- Handhaving illegale bewoning recreatiewoningen
- Open dag Abdijtuin
- Blijk van waardering van gemeente voor mantelzorgers
- Gedichten van Trix van der Veen

Wordt winter lid
van 60 voor 50.
Kom deze week even langs

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!

Sportpark Wimmenum
Herenweg 273B,
Egmond aan den Hoef,
06-23192149

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

06-49412728 of 072-5115238

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

BOOM

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.

autoservice

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

•
•
•
•
•
•
•

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

www.uitvaartverzorgingduin.nl
DORPSGENOTEN

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

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

2

Gemeente Bergen waardeert
mantelzorgers
Mantelzorg is belangrijk en onmisbaar werk. De gemeente wil dat
onderstrepen met een ‘mantelzorgwaardering’ in de vorm van een
cadeaubon. Inwoners die verzorging of hulp krijgen van familie
of andere naasten, kunnen deze mantelzorgers voordragen voor
deze blijk van waardering. De gemeente heeft daarover een brief
gestuurd naar inwoners die dit aangaat.

De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die dit jaar minstens drie
maanden intensief voor een ander hebben gezorgd. De aanvrager moet binnen de gemeente wonen; voor de mantelzorger geldt dit niet. Een aanvrager
kan meerdere mantelzorgers voordragen, zolang deze maar niet op hetzelfde
adres wonen. Ook wie geen brief heeft ontvangen, maar wel mantelzorg
krijgt, kan zijn mantelzorger alsnog voordragen. Bij de brief zit het aanvraagformulier. Formulieren zijn ook verkrijgbaar bij de balie van de
gemeente of bij de Stichting Welzijn. Ze zijn ook te downloaden
vanaf de website van de gemeente www.bergen-nh.nl. Aanvragen
kan nog tot 1 oktober 2017.
De gemeente toetst eerst de aanvraag. Is deze terecht, dan ontvangt de
mantelzorger vanaf 10 november, de landelijke Dag van de Mantelzorg, een
cadeaubon. De gemeente registreert alle voorgedragen mantelzorgers. Dat
is om een beter beeld krijgen van hoe groot de groep mantelzorgers is, hoe
zwaar ze worden belast, en hoe de gemeente hen kan ondersteunen. Er is een
keuze uit drie verschillende cadeaubonnen: VVV-bon, boekenbon en entertainmentbon. De hoogte van het bedrag wordt begin november bepaald op basis
van het aantal aanvragen.

De Poppenkast

KINDEROPVANG
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Bedankt
Bedankt

Allergie
Acupunctuur

Voor
deze onvergetelijke dagen.
Voor deze onvergetelijke dagen. Door uw
Door uwkaarten,
belangstelling,
belangstelling,
bloemen, giften en
lieve
woorden
zijn
we
echt
kaarten, bloemen, giften enoverrompelt!
lieve woorden
Firma W.J.Apeldoorn
zijn we echt overrompelt!

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

Firma W.J. Apeldoorn

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Foto (redactie): Waardering voor mantelzorgers

P

TEL.
072-507 0200

SeniorWeb leercentrum Egmond-Binnen biedt aan de cursus

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Tablet-gebruik voor senioren

Dankzij deze cursus hebben al veel mensen hun weg op internet gevonden. In alle gevallen weten ze beter de weg te vinden in onze moderne maatschappij, vol met computers.
Want zeg nou zelf, het is toch cool als opa en oma ook op Facebook kunnen, of hun in het
buitenland wonende kleinkinderen, via de webcam kunnen zien!

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

In de cursus wordt met een laagdrempelige methode gewerkt. Het tempo wordt aan de
doelgroep aangepast. Een greep uit de onderwerpen:
* bediening van de iPad of Android tablet
* surfen en e-mailen
* verbinding maken met Wi-Fi
* foto, video en muziek
* apps voor allerlei toepassingen gebruiken
* Facebook gebruiken
* apps downloaden in de App Store of Google play store

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Benodigde voorkennis: geen
De vrijwilligers van dit leercentrum willen met deze tablet-middag in De Schulp gaan
starten. Wilt u meedoen? Dat kan, de kosten bedragen € 8,00 per les en dat is inclusief
koffie of thee. En omdat SeniorWeb Nederland 20 jaar bestaat mogen wij u, bij deelname, een gratis jaarlidmaatschap aanbieden!
U leert bij SeniorWeb Leercentrum De Schulp in Egmond Binnen. Stap voor stap en
onder de geduldige begeleiding van onze ervaren vrijwilligers. Het Leercentrum heeft
geen winstoogmerk. Daarom zijn de lessen betaalbaar voor iedereen. De cursus wordt
gegeven op 10 dinsdagmiddagen 3 oktober tot 5 december 2017.

Bridgeclub Egmond

Uitslag zomerdrive 31 augustus: 1. Hetty Zwart & Nammen Zwart, 60%;
2. Marjorie Hopman & John Hopman, 59,17%; 3. Ineke Zuiderwijk & Cunera
Borst-Groot, 58,33%; 4. Floris & Gré, 55,56%; 5. Trudy Honders & Ed Honders, 55,00%; 6. Marouschka vd Pol & Jos de Waard, 49,31%; 7. Ria Schut &
Gré Schuit-Bos, ,48,61%; 8. Simon Lentz & Gerard Scholten, 33,33%; 9. Alie
te Bück & Niek te Bück, 30,00%.

Cursus Tablet-gebruik voor senioren
De wereld wordt steeds digitaler en daar wil je wel je weg in kunnen blijven
vinden. Speciaal voor de ouderen zijn er bijvoorbeeld diverse cursussen (van
SeniorWeb), om te leren omgaan met een tablet. Nee, geen tablét, maar een
táblet. Zo’n handig schermpje waarmee je met de buitenwereld verbonden
kunt worden via internet. En dus kun je weer met je (klein)kinderen communiceren… Je hebt voor deze cursus geen enkele voorkennis nodig, ze vinden
plaats in De Schulp en kosten 8 euro per les. Zie voor meer info de advertentie.

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht

Nu dacht ik toch echt dat ze eruit waren. Stond namelijk in de krant:
‘Gemeente Bergen moet handhaven van provincie! Handhaven wil zeggen,
laten zoals het is. Toch? Dus geen paniek meer voor al die mensen in die ‘illegale recreatiewoningen’, die nu tenminste nog een dak boven hun hoofd
hebben. Maar nee, het lag net iets anders. Ze moeten er uit. Helemaal niet
handhaven dus, maar juist veranderen. En een beetje rap ook nog. Binnen
twee jaar moet het geregeld zijn, anders gaat de provincie het doen. Op
onze kosten. Dat dan weer wel. Kenmerkend voor de provincie: ze doen
van alles. Op onze kosten! Echt zo’n laag middelmanagement waarvan
iedereen zich inmiddels afvraagt waarom die er nog is. Elk weldenkend
bedrijf is vandaag de dag bezig om juist die laag ertussenuit te halen.
Levert niks op, kost alleen maar geld en tijd. Bedrijven hebben denkers en
doeners nodig, niet iets wat daar net tussenin zit. Dat geldt dan toch ook
voor de overheid? Waarom zou het Rijk steeds meer zaken direct naar de
gemeente toesluizen? Waarschijnlijk omdat ze die ook bepaalde competenties toedichten, het sneller gaat en dichter bij de burger zit. En dan kunnen
ze de provincie overslaan. Ze doen het blijkbaar zelf ook al. Nu scheelt het
ook inderdaad belastinggeld als je taken moet overnemen voor het Rijk,
je krijgt gewoon minder dus je doet het er maar mee als gemeente, maar
het zou volgens mij nog meer geld schelen als die provinciale middenlaag
wordt weg gesaneerd. Goed idee, toch?
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

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

06 20 100 550

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

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

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

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

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

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

DORPSGENOTEN
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College vraagt geld aan raad voor handhaving
Het college van B&W wil voldoen aan de opdracht van de provincie om binnen twee jaar alle onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen te beëindigen. Eerder stelde het daar een strategisch plan
van aanpak voor op, de nu volgende stap is het voorstel aan de raad om extra budget vrij te maken
om deze doelstelling te verwezenlijken. De commissie behandelt het voorstel op 14 september, op 5
oktober staat het op de agenda van de gemeenteraad.
De oorspronkelijke gedachte van de gemeente was om het handhavingstraject binnen zes jaar uit te voeren. De provincie vindt dit echter te lang duren en heeft aangegeven dat het binnen twee jaar moet. Om aan dit verzoek te voldoen
moet het college extra middelen inzetten. Voor 2017 verzoekt het daarom de raad €41.000 beschikbaar te stellen voor
een actuele inventarisatie. Deze inventarisatie moet in november en december van dit jaar worden uitgevoerd. Daarnaast vraagt het college de raad om een bedrag van €100.000 per jaar voor 2018 en 2019 om versneld te kunnen
handhaven. Het gaat om plusminus zeshonderd gevallen van onrechtmatige bewoning. Voldoet de gemeente niet aan
de opdracht van de provincie, dan voert de provincie het handhavingstraject uit op kosten van de gemeente.

Open dag Abdijtuin
Op zaterdag 9 september
aanstaande organiseert
de POMologische Vereniging Noord-Holland
van 10.00 tot 16.00 uur
haar jaarlijkse Open Dag
in de boomgaard van de
Egmondse Abdij, ingang
Vennewatersweg 27a,
Egmond - Binnen. Toegang
is gratis.

DORPSGENOTEN
ZOEKT

SERIEUZE
BEZORGERs
voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE
en EGMOND A/D

Foto (aangeleverd): Open
dag abdijtuin
De abdijtuin en boomgaard maken al driekwart eeuw deel uit van het kloostercomplex in Egmond. Dankzij de inzet
van een tiental POM-medewerkers ziet de boomgaard er thans uit ‘om door een ringetje te halen’. De appels en peren
hangen overvloedig aan de
honderden laagstammen en ook wat hoogstambomen uit de oude collectie van de
monniken. Bij iedere boom staat een naambordje met informatie. Deskundige adviseurs, medewerkers en bestuursleden van de vereniging zijn deze dag in de tuin aanwezig om rond te leiden en te informeren over alle aanwezige
rassen. Zij adviseren graag over aankoop, onderhoud en het snoeien van fruitbomen en over het behandelen van
mogelijke ziekten of plagen.
De mensen van POMculinair zijn aanwezig, om u te laten genieten van heerlijk appelsap en lekkere hapjes en snacks,
gemaakt van het in de boomgaard geteelde fruit. Natuurlijk zijn er ook activiteiten voor de kinderen. Bovendien is een
ervaren boomkweker aanwezig die demonstraties geeft over het enten van vruchtbomen. De vereniging organiseert
jaarlijks een aantal cursussen: snoeien, enten, ziekten en plagen en ook over het verwerken van fruit zoals bijvoorbeeld
chutney koken. Tijdens de open dag is ook over het cursusaanbod verdere informatie beschikbaar.
Wilt u deze middag liever ongestoord rondwandelen en rustig genieten van meer dan honderd verschillende appelrassen, zo’n tachtig perenrassen en bijna veertig verschillende pruimenbomen? Dat
kan natuurlijk ook.
Heeft u vragen over fruitbomen in uw eigen tuin? Neem enkele foto’s van de betreffende boom mee. Wilt u weten wat
voor appel- of perenboom er in uw eigen tuin staat? Neem vijf plukrijpe vruchten mee. Een team van deskundigen
kan antwoord geven op -bijna- alle vragen over rasherkenning, het kweken van appels, peren, pruimen, perziken,
aal- en zwarte bessen. Naast de boomgaard vindt u de bekende kaarsenmakerij, de abdijwinkel en ook bijvoorbeeld
de prachtige vlinder- en kruidentuin. Deze tuinen zijn tijdens deze open dag te bezichtigen door deel te nemen aan
rondleidingen, verzorgd door een andere groep vrijwilligers, ‘de tuinploeg’. Deze abdijtuin werkgroep is aanwezig met
een kraam waar ook plantjes worden verkocht.
Wat is een boomgaard, een tuin, zonder bijen! Ze zijn er: bijenkasten! De imker is ook aanwezig en kan u enthousiast
vertellen over de bijenteelt. De honing is te koop bij de kraam van de winkel van de abdij. Van de bijenwas worden
mooie producten gemaakt. Zo vindt u in de imkerkraam Marije Samuels die bijzondere zalven maakt met was en
propolis van de bijen.

Visclub de Egmonden

HOEF

Foto (van website): Bert
Leijen met zijn zeelt…

Goede verdiensten,
kom eens langs
072-5061201 of
info@belleman.nl

Zondag 3 september konden
de vissers van Visclub de
Egmonden weer aan de slag:
(wit)vissen op aantal deze keer.
Zeker 12 vissers trotseerden de
schitterende weersomstandigheden en vonden de weg naar
het fundament van het ‘Slot op
den Hoef’. Dat de aanval op de
bovenste plaatsen is ingezet
was te merken. Theo Minneboo
ving er liefst 71 waaronder een
brasem (valt onder de witvis)
van maar liefst 60 cm. Die
beesten groeien de Slotgracht
uit! De goed verdedigende Jan
Walta werd 2e met 69 stuks. 3e werd Wil Verboom met 44 vissen. Wil had ook nog een kleine brasem, waar ze zo van
schrok, dat ze de hengel maar te water gooide. In totaal werden er 444 vissen gevangen, toch wel een beetje aan de
magere kant. Vermeldenswaardig is ook vangst van een zeelt; wat een schitterende vis is dat toch, deze werd gevangen
door onze aftredende secretaris Bert Leijen. Helaas voor Bert telde deze niet mee. Op 24 september gaan we vissen op
brasem in de Slotgracht. Heb je nog podiumaspiraties, vis dan mee. Meer info op www.visclubdeegmonden.nl.
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Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie aan de start van de halvein
marathon,
waarbij hij finishte
tijd van
Toneellessen
Egmond
aanin deZee

DORPSGENOTEN

2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
deFoto
trein (aangeleverd):
op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenstein’,
een mooie
wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
Marieke
Sarabani
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kan er met
hetMarieke
boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.
Eigenlijk
vond
Sibarani jaren geleden
al dat toneellessen
in Egmond aan Zee
ontbraken, maar omdat
ze geen geschikte
oefenruimte kon vinden,
bleef het plan in de la
liggen. Daar is verandering in gekomen, want
vanaf woensdag 13
september a.s. starten
haar wekelijke toneellessen in het spellokaal
van obs de Driemaster
aan de Admiraal de
Ruyterweg 2 in Egmond
aan Zee. De lessen
zijn voor alle kinderen
vanaf 8 jaar uit Egmond
aan Zee en omstreken.
Op woensdagmiddag
Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
komen ‘de acteurs’ bij elkaar en gaan dan vooral plezier maken en kijken hoe
het
is om
iemand
te spelen. Jeinhoeft
geen ervaring
te hebben
Nadat
enkele
jarenanders
terug (na)
Egmond-Binnen
de narcissen
is gezet,
was nu ook
maar
heta/d
vooral
vindenmet
omvele
je vrij
te voelen.
Hoe vrijer jeopjedevoelt,
hoe
Egmond
Hoefleuk
versierd
narcissen
en krokussen
Herenweg
makkelijker
is om in de huidisvan
ander
kruipen.
Wantaan
datdeisbeurt
uiteinen Zeeweg. het
In Egmond-Binnen
nu een
vooral
het te
dorp
zelf weer
delijk
waarHet
toneelspelen
allemaal om
draait!
zijnondernemersvereni7 euro per les, de
geweest.
is prachtig geworden
met
dank Kosten
aan onze
lessen
op woensdagmiddag vande13.30
tot 14.30 uur enJohn
de groep
ging, dezijn
dorpsbelangenvereniging,
bloembollenkwekers,
Swartheeft
en
maximaal
12 leerlingen.
ZieApeldoorn
voor meerBloembollen
info de advertentie.
dochters, Jan
de Waard en
en Cees Apeldoorn.

Voorjaar in Egmond

Gedichten
van der
BridgeclubTrix
Egmond
aanVeen
Zee
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GRIEPGOLF
Inschrijving Egmond Wandel
OF
Marathon
tegen reuma geopend!
Op zaterdag 27 en zondag 28 januari vindt de 15e editie van de
INBRAAKEgmond
Mandel Marathon tegen reuma plaats. Dit weekend wordt
door veel wandelaars gezien als hét begin van het nieuwe wandeljaar.
Er kan nu ingeschreven worden voor de routes van 10,5 en
GOLF?
21,1 km. De start en de finish van het wandelevenement vinden

Wie wil er op mijn Welsh
Pony Gwaredd rijden?
Ik ben op zoek naar een jonge
gevorderde ruiter, die een paar
keer per week op Gwaredd
wilt rijden. Je kan in de rijbak
dressuur rijden en springen.

Nu ook
Pedicure

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee

plaats in de gezellige badplaats Egmond aan Zee.

Prijs:notk 06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl
Roosmarie:
06-41091847

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…



          
 WOEKERPOLIS?
    
 Check uw polissen!
      


    



  

Schoonheidssalon

ONDERHOUD
Schoonheidssalon
ENZent
NIEUWBOUW
Mosselaan 61
Zeedistel
1 - Egmond-Binnen
1934 RA Egmond
aan den Hoef

06 10 82 64 29
Tel.
072
5064695
www.zentschoonheidssalon.nl
Mob.
06-53794624
zentschoonheidssalon@gmail.com

Oogst
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
Geopend
geopend
- adviezen
op donderdag
fiscaal en t/m
zondag vanaf 11.00terrein
uur
bedrijfseconomisch
Donderdagavond
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
€ 16,50
Tel. Gesudderde
072-506 90 89Parelhoen
• Mobiel: 06-124
58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
www.het-woud.nl • 072-5061471

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

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 Foto (Trix van der Veen)
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep
Spiegel
Augustus,
dus je weet het
al....in de Schulp 20.15u
Za 1halen
Kerkdienst
Alacoque,
Egmond/Hoef, 19u
we
alles weer
van stal:
Zo 2 ‘Tafelen
voor
de Vastenactie’,
Pastorie E-B 17u
emmers,
bakjes,
plastic
zakken
Zo 2 Kerkdienst
OLV Onbevlekte
Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
want
de koorts heeft
ons te pakken.
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4gaan
Snuffelen
in deinbijbel,
We
het duin
om te Parochie
plukken; E-Binnen 15u
Woeemmer
5, Kienen,
detoch
Schulp,
die
vol zal
wel14u
lukken!
Woe 5 Vastenmeditatie,
protestantse
Voorzichtig
door de knieën
zakken Kerk, 19.30u
Woe
5 Flierefl
jubileum-uitvoering,
Hanswijk, 20.15u
of
reiken
naar uiters
de verste
takken.
Vervolgens met de buit naar huis,
toverkunst op het fornuis....
Potjes krijgen keurig netjes
handgeschreven etiketjes.

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

Alkmaarder Ferry
Karssen
is donderdagavond
met
overmacht winnaar
September,
je mag
niet meer
lopen buiten het
pad,
geworden
van de
wekelijkse
wedstrijd
dus
't struinen
hebben
we weer
gehad.in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool
(KPB) mountainbikecup.
Weergaloos was echter het optreden van
Maar
de herinnering
is zoet,
Henk
Janoogst
Verdonk
die doet.
vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
nu
je de
op jesenior,
broodje
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
nog wist
te pakken.
1. fortuin,
Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
Want
het inkostte
aan tijdUitslag:
wel een
Castricum
3.
Wilfred
Knegt
Uitgeest
4. Henk
Jan Verdonk senior Egmond aan
maar nu hebben we bramenjam uit eigen
duin.
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
Dekker
Trix
vanEgmond
der Veenaan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

WE HEBBEN NOG

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

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

Egmondse Almanak

Foto (aangeleverd): Wandelmarathon voor het Reumafonds

Linda IJssennagger-Zentveld

ap.beukers@quicknet.nl

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

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT
BEUKERS
SCHILDERSBEDRIJF

Het
zal de
vanApeldoorn
Dorpsgenoten
zijn opgevallen:
laatste
Uitslag
23 oplettende
maart 2017:lezers
1.Henk
en Fenny
Brus 60,42 de
2.Piet
en
tijd
er regelmatig
eenen
gedicht
in van de
hand4.Petra
van Trixenvan
Veen. Zo
Dittestond
Greeuw
58,33 3.Mar
Nico Imming
54,17
BertderMaureau
ook
bij5.Cees
de editie
met het
van41,67
Egmond
op Dekker
zijn KopenenThea
haarRosendaal
beleving
44,76
Imming
en verslagje
Theo vGulik
6.Bep
daarvan.
40,63 Daar waren we echter wel vergeten de naam bij te plaatsen. Maar
nu weet u dat dus alsnog… Met excuus.
Deze keer gaat het gedicht van Trix over de ‘oogst’ van bramen.

Kerkdiensten

Voor het tweede
wel!

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

9

€WELBOX,- Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

SERIEUZE
BEZORGER

Deelnemers kunnen zich inschrijven voor routes van 10,5 en 21,1 km. Ze
kunnen ervoor kiezen om één of twee dagen mee te lopen. Het parcours
van beide afstanden leidt langs het Noordzeestrand en door het prachtige
natuurgebied van het Noord-Hollands Duinreservaat. Door het rulle zand, het
glooiende terrein en de wisselende weersomstandigheden is het een pittige
uitdaging waar de conditie van de deelnemers op de proef wordt gesteld. Het
getij zorgt ervoor dat de wandelaars op beide dagen slechts een smal strand
ter beschikking hebben. Op zaterdag bereikt het water zijn hoogste stand
namelijk om 10:25 uur en op zondag om 11:34 uur. uiteraard is ook nu weer
het belende goede doel gekoppeld aan de wandel marathon: het Reumafonds. Bij de inschrijving kunnen deelnemers een vrijwillige bijdrage doen aan
het Reumafonds. Dit goede doel is al sinds de eerste editie verbonden aan
het evenement. Vorig jaar werd er door de deelnemers in totaal maar liefst
€9.000 euro opgehaald. Wij hopen dat wij dit jaar met z’n allen weer een
mooi bedrag ophalen voor dit prachtige goede doel. De online inschrijving is
inmiddels geopend. De inschrijving sluit op maandag 15 januari 23.59
uur of eerder als de deelnemerslimiet is bereikt. Na-inschrijven is
niet mogelijk voor dit evenement, dus zorg dat u er op tijd bij bent.
Kijk voor meer informatie en inschrijving op www.egmondwandelmarathon.nl.

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE
072-5061201 of
info@belleman.nl

Lilian
Bakker DE
4e op
NK springen
GARAGE
EGMONDEN

De dertienjarige Lilian Bakker uit Egmond aan den Hoef heeft in
een spannende strijd de 4e plek weten te behalen op de Nederlandse Kampioenschappen springen in Ermelo.
Samen met haar paard Taloubet heeft ze een zeer goede score neergezet in
jaren
eenLilian
vertrouwd
adres
APK enbijonderhoud.
de Al
klasse
1.10m.
heeft al op
hoog voor
niveauuw
gepresteerd
de pony’s en
heeft nog maar kortgeleden haar debuut gemaakt bij de paarden. Als dertienTevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
jarige is zij een van de jongste deelnemers in deze klasse. Lilian komt uit voor
in- Op
en17verkoop
of zoekopdrachten.
Manege de Hoef.
september vanaf
13:00 opent manege de Hoef de
deuren
voor
bezoekers
tijdens
een
open
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • dag.
1934 PA Egmond aan den Hoef

BOVAG

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

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

Dagopvang
z
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
z
Geen wachtlijsten

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

De Poppenkast

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

acne, psoriasis, rosasea en eczeem
diabetische en reumatische voet
Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30 uur

Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57

TEL: 06 23610857

Mosselaan
53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net
mail2zensitive@gmail.com

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

DORPSGENOTEN

P

z
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Het lijkt wel een viskwekerij…

40 soorten Tapas

Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio

€ 19,50 p.p

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

Tapas verrassingsmenu
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

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra

Goed uit elkaar, samen scheiden?
Het beste voor de kinderen!
Maak een afspraak met onze mediator

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

mr. Win-Yi Lam
MfN-registermediator
Gespecialiseerd in
echtscheiding
085-0020809
info@pieterdorhout.nl
www.pieterdorhout.nl
Mosselaan 67 | 1934 RA Egmond aan den Hoef

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

AUTORIJSCHOOL

KARE LS

Ook voor ramen en kozijnen

Stap
voor stap
Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

STOPCONTACT

SCHILDERSBEDRIJF

IN
BADKAMER?

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

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

Palsma

€

DORPSGENOTEN

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

Drogisterij
Parfumerie

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

Foto (redactie): Viskwekerij aan de Tijdverdrijfslaan?

Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

9,-

Op een mooie zomeravond even langs de Tijdverdrijfslaan lopend kan het
zomaar zijn dat je de indruk krijgt dat daar aan de zuidkant een viskwekerij is
gestart. Een grote vlakte met land onder water, keurig gescheiden door wandjes van plaatjes golfplastic met hier en daar een doorlaat. Het is uiteraard
geen viskwekerij, maar het is wel een fraai gezicht in de avondzon. Het land
is onder water gezet om het te ontdoen van allerlei parasieten en dergelijke
die de bollen kunnen aantasten. De wandjes ertussen moeten voorkomen dat
vanwege het hoogteverschil het water wel erg snel wegsijpelt naar de lage
kant (richting Herenweg dus…).

Van Wort debuteert
met winst bij Egmondia
De eerste wedstrijd van Egmondia onder leiding van de nieuwe
hoofdtrainer Johan van Wort is in een 3-0 overwinning geëindigd.
Door een andere opzet van de bekercompetitie start de reguliere
competitie in de 3e klasse pas eind september. De wedstrijd van
afgelopen zondag 3 september was een bekerwedstrijd waarin Egmondia, dankzij de promotie van afgelopen seizoen dit jaar actief
in de derde klasse, mocht aantreden tegen Graftdijk, uitkomende in
de vijfde klasse.
Het spel werd voornamelijk gespeeld op de helft van Graftdijk, wat uitmondde
in een aantal kansen voor onder meer Rick Blok en Billy Mooij. Geen van
die kansen leidde tot een doelpunt. Dat kwam er wel in de 29e minuut. Het
voorbereidende werk was van Kevin Klijbroek en Justin Recourt kon vervolgens aantekenen voor de openingstreffer. Nog voor de rust wist de gretige
Recourt ook zijn tweede doelpunt te maken. Een goede aanval over links
kwam via Patrick Jaspers en Rick Blok uiteindelijk bij de Egmondia spits die
de score verdubbelde. De tweede helft bracht weinig spektakel. Slechts twee
momenten wisten het publiek te boeien. Een doelpunt van Jos Hopman in de
72e minuut, die daarmee de eindstand van 3-0 op het bord zette, was er één
van. Egmondia gaat nog op bezoek naar Bergen en WSV, waarna in
het weekend van 24 september de competitie begint. Egmondia is
dat weekend echter vrij en komt pas 1 oktober voor het eerst in
actie in de 3e klasse tegen DTS.

Egmondse Almanak
EXPOSITIE Expositie 90 jaar Contact met de Egmonden: Huys Egmont
Expositie Ineke Taylor-Zwaan: Protestante kerkje Egmond-Binnen
Expositie Anita Levering: NoordWest Ziekenhuis, Metiusgracht, Alkmaar
SEPTEMBER Woe 6 Kerkdienst OK Agnes 09.00 u
Do 7 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Vrij 8 Kerkdienst Pr. Hendrik,15 u
Zo 9 Slotfestijn, Slotkwartier E/Hoef 12u
Zo 10 Bedevaart naar Heiloo, plus kerkdienst, 10.30u
Zo 10 Kerkproeverij OK St Agnes, 10u
Zo 10 Kunstmarkt, Koffiemolen, 11u
Zo 10 Filmmiddag in de Schulp 14.30
Zo 10 Zeedorpendag, achter Zwartendijk E/Zee, 11u
Woe 13 Kerkdienst ok St Agnes, 09.00u
Vrij 15 kerkdienst Pr. Hendrik, 15u
Za 16 Kerkdienst OK st Agnes, 17u
Za 16 Kerkdienst Maria Alacoque, 19u
Zo 17 Kerkdienst OL vrouw E/Zee, 09.00u
Zo 17 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Zo 17 Kerkdienst OK st Agnes, 19u
Woe 20 Kerkdienst OK st Agnes, 09.00u
Woe 20 Vesperviering PKNkerk, 19.30u
Za 23 Kerkdienst OK st Agnes, 19u
Za 23 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 19u
Mooi
zo’n Lifeguard
Experience
Zo 24hoor,
Kerkdienst
Maria Alacoque,
11uDay. Kun je eens zien hoeveel mensen
er
(in
de
zomer
zeker)
dagelijks
in
de
weer zijn om voor onze veiligheid te
Zo 24 Kerkdinest OL Vrouw E/Zee, 09.00u
zorgen.
En wat erOK
bij komt
kijken.
Zo 24 Kerkdienst
st Agnes,
10uEn dan lees je vervolgens in de krant dat
ergens
‘opie ‘ooiOkinstdeAgnes,
‘ens stond.
Moest meteen met flink materieel
Woe 27een
Kerkdienst
09.00u
worden
uitgerukt, wandeling
want voor je
het er van. Daar word je toch
Vr 29 Verstillende
v.a.het
Deweet
Abdijis13.00
wel eens moedeloos van, zou ik denken? Of na het zoveelste loos alarm van
een brandmelder ergens in een hotel of appartement. Moet je toch maar
weer gaan, terwijl je ook net effe lekker zat. Dat is nou de reden om jaarlijks
mensen te willen werven. Op zo’n Lifeguard Experience Day of hoe ze het
Op
zondag 10 ook
september
organiseert
Dorpshuis
De Schulp,
Viswegbij
45om
in het
tegenwoordig
willen noemen.
Er moeten
gewoon
vrijwilligers
Egmond-Binnen
een filmmiddag
voor de
filmliefhebbers.
Dezelaatste
keer een
film in
te kunnen volhouden.
Dat aanmelden
is overigens
gelijk het
vrijwillige
de
humor, geschikt voor alle leeftijden. Aanvang 14.30 uur. Entree
watcategorie
er aan is….
4 euro.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

Filmmiddag in de Schulp
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Schitterende afsluiting MEMPHIS
‘Loop naar de Pomp’ festival

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

• Hollandse Nieuwe HARING (zelf schoonmaken)
8 stuks € 6,00
TOP-kwaliteit emmertje
• Ouderwets gerookte MAKREEL
p/s vanaf € 3,-

• Verse STOOFPOON

2 voor € 4,50

deze week kilo €

Warm gebakken KIBBELING

250 gr € 4,-

op=op

4,50

heerlijk
gekruid

Alleen tegen inlevering van deze bon

2e HALF POND

€ 1,50

Kilo 12.50

De Woerdense Kaasboer

Noord Hollandse EXTRA PITTIGE
Gerijpte WOERDENAER
Hollandse GATENKAAS

500 gram
500 gram
500 gram

Bij aankoop van 1 kilo kaas

3,95
4,95
2,95

e

Een CULINAIRE VERRASSING

✄

Bij u op de markt

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON

✄

Kilo  10.00

DONDERDAG DE OUDERWETSE 'KNAAKDAG'

Foto's (Cor Mooij en Sjef Kenniphaas)
Prachtige afsluiting ‘Loop naar de Pomp' festival
Het spetterende optreden van Memphis bij de afsluiting van het zomerseizoen bij het ‘Loop naar de Pomp’ festival,
dat de gehele zomer plaatsvond op het Pompplein in Egmond aan Zee, trok vele honderden toeschouwers. Er werd
gedanst, mee gezongen en gezellig gedronken op en rond het Pompplein. Ben Sierhuis’ organisatiebureau heeft de
afgelopen zomermaanden een scala aan artiesten naar Egmond gebracht, met een uitgebreide variatie aan muziek
van Swing-, Rock & Roll en Jazz tot Cubaanse/Arubaanse & Caraïbische klanken aan toe, inclusief mooie danseressen.
Zondag zat de sfeer er goed in – niet in de laatste plaats door het prachtige zomerweer - en de jongste telg (kleinzoon
DEAN van Remi Beukers) uit de Beukers-familie van muzikanten speelde/zette zijn eerste schreden op het artiestenpad
(eerste foto links-boven)

PRUIM-NA
10 stuks € 2,50
PITLOZE DRUIVEN (zak ± 3 pond)
€ 2,50
HOLLANDSE PRUIMEN
per kilo € 2,00
Actie geldig bij inleveren bon

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
----SPECULAAS PAKKET ----

3 speculaas brokken + 15 speculaas molens
+ 1 plak gevulde speculaas

samen slechts € 5,-

MTB KPB
Uitslag mannen: 1. Ben Visser, Heerhugowaard 2. Erwin Krom, Limmen 3. Vincent Beentjes, Castricum Egmonder Hans
Castricum (Egmond aan den Hoef) eindigde op een 8e plaats. Uitslag vrouwen: 1. Femke Mossinkoff Akersloot .

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

Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt een zak mini muffins cadeau

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
12.00 uur.

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

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

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

