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Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.
Voor één dag King of the Road:

Glunderende gezichten bij truck-toertocht
(van de redactie)
Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: de tientallen trucks die door de regio toeren met als passagiers mensen
met een handicap (uit deze regio) die zich deze dag de koning te rijk voelen. Deze ‘Langedijker Vrachtwagentour voor
mensen met een beperking’ is een bekende verschijning. En iedereen krijgt er hetzelfde gevoel bij: wat geweldig dat
zoiets gewoon kan. Dat er zoveel bedrijven en chauffeurs zijn die het ervoor over hebben, deze mensen het gevoel te
geven voor één dag ‘King of the Road’ te zijn.
Tijdens die toer doet de kolonne ook altijd even Egmond aan Zee aan. Onder meer een rondje boulevard. Kunnen ze
ook nog even de gezonde zeelucht opsnuiven als ze het raampje open hebben. En tenzij het plenst van de lucht of als
ze zelf horendol worden van die tetterende claxons, staat dat raampje vaak open: je wilt immers al die enthousiaste
mensen die langs de kant staan en jou toejuichen goed kunnen horen. Glunderende gezichten die boekdelen spreken.
Elk jaar weer. En niet alleen glunderende gezichten bij de passagiers. De chauffeurs genieten er net zo veel van.

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

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

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
13 wo 4:50 9:39 17:15 22:09 LK
14 do 5:34 10:56 18:05 23:35
15 vr 7:10 12:09 19:25
16 za 0:50 9:36 13:35 21:47
17 zo 2:06 10:55 14:39 23:05
18 ma 3:06 12:31 15:35 23:45
19 di 3:55 13:46 16:19
20 wo 0:20 4:35 14:37 16:59 NM

Woning kopen?
De hypotheek regelt
u NATUURLIJK bij
Lemmink Finance
Als u dit jaar nog een hypotheek afsluit
via advies & bemiddeling van Lemmink
Finance, ontvangt u een dinerbon

Foto’s (Cor Mooij)
1.
De bonte stoet trekt ook jaarlijks door Egmond aan Zee
2.
Iedereen werkt mee voor die lach op het gezicht

t.w.v. 75 euro van

En verder in Dorpsgenoten:
Slotfestijn als medicijn
Open Dag duurzaamheid bij Tervoort
NK Beach Soccer gehuldigd
Windhoos raast langs Egmond

Dr Wiardi Beckmanlaan 8 - 1931 BW Egmond aan Zee

Woning VERKOPEN?

Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818

www.lemminkfinance.nl Tel. 06 54 79 64 95
Email: info@lemminkfinance.nl

Uitnodiging

info@kruijffmakelaardij.nl

Voorstraat 43 – Egmond aan Zee
onafhankelijk
hypotheek
advies
*deze
actie geldt alleen als de hypotheekofferte
is getekend in

jaarlijkse ondernemers

Barbecue

de periode van 13 september 2017 t/m 31 december 2017.

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

Jullie komen toch ook?

leden
€

15,-

M 06 54 79 64 95 - t (072) 507 0818
voorstraat 43 - egmond aan zee

kosten
niet leden
€
p.p.
p.p.

www.lemminkfinance.nl

40,-

Prijzen zijn incl. eten en drank

Vrijdag 22 september
van 18:00 tot 21:00
BIJ BAD EGMOND
voor meer info en aanmelding:
erica@overwegendnotariaat.nl

BOOM

autoservice

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

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238

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!

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

www.uitvaartverzorgingduin.nl
DORPSGENOTEN
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Slotfestijn als medicijn
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Onze lieve papa, trotse opa en overgroot opa is vrijdagavond
rustig van ons heen gegaan.
Wij zijn dankbaar wat hij voor ons heeft betekend

Allergie
Acupunctuur

(van de redactie)
Het ging net goed. Alleen kort na de opening van het Slotfestijn door wethouder Hugo Snabilie kwam er nog een buitje. Verder ging het zelfs prima
wat het weer aangaat. En dat mag op zich al een wonder heten gezien de
hoeveelheden regen die de dagen en de ochtend ervoor waren gevallen.
Opnieuw mocht een evenement in de Egmonden zich in de gunst van de
weergoden verheugen. En dat is mooi, want je bent voor het succes van deze
festiviteiten toch sterk afhankelijk van het weer. Net zo zeer als wethouder
Snabilie afhankelijk was van de kennis van een duo duistere chirurgijns die
hem wel even zouden bevrijden van ‘allerlei hersenspinsels en die steen in zijn
hoofd’. Dat lukte wel, maar ging niet zonder ‘bloedvergieten’. Het leven van
een wethouder in Bergen gaat niet altijd over rozen. Daar weet Snabilie nu
ook over mee te praten….
Daar het de hele middag verder droog bleef en er zelfs een zonnetje tussendoor kwam, liep terrein waar het Slotfestijn zich afspeelde (voor Huys
Egmont) mooi vol. ‘Met zo’n 350 bezoekers zijn we heel erg tevreden’, aldus
voorzitter van organisator Vereniging Historisch Egmond, Martijn Mulder. ‘Het
was een topdag!’

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

GERARDUS REINIER KLEVERLAAN
(Gerard)

echtgenoot van C.M. Kleverlaan–van Dam † 1994
5 april 1921

8 september 2017
Margareth en Peter
Jord
Jente en Tim
Rita en Jan
Lisette en Andras
Mats
Jos en Pia
Rianne en Martijn
Robert en Eva
Sylvia en Adrie
Marit en Steffan
Sjoerd en Lotte

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Ilona en Jack
Hidde
Dorien
Roel

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

Papa is op zijn kamer in de Prins Hendrik Stichting.
Hier is gelegenheid tot afscheid nemen op dinsdag 12 september
van 15.00 tot 16.00 uur of van 19.00 tot 20.00 uur.

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op woensdag 13 september
om 14.00 uur in de Slotkapel, Slotweg 19 te Egmond aan den
Hoef. Na afloop is er gelegenheid om informeel samen te zijn en
herinneringen op te halen. Rond 16.00 uur zullen de kinderen
papa begeleiden naar het crematorium.
Correspondentie:
J.P. Kleverlaan, P. de Hooghlaan 2a, 3761 AR Soest
Speciaal woord van dank aan alle medewerkers van de Prins
Hendrik Stichting voor hun liefdevolle verzorging

UITVAARTBEGELEIDING

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

persoonlijk en stijlvol

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
- Ongeacht waar u bent verzekerd en of u bent verzekerd
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

Tel. 06 81 35 81 10
Dag en nacht bereikbaar

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Foto’s (redactie):
1. Hugo Snabilie opent het Slotfestijn…
2. .. en zit even later niet erg meer op zijn gemak
3. Onverklaarbare hoofdpijn…
4. Een tandarts op zijn tijd kan geen kwaad
5. Naarmate de middag vestreek kwam er veel publiek op af
(foto Martijn Mulder).

Karin Smit

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

ZENT

Omdat

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

Natuurlijk ben je gepikeerd als je publiekelijk aan de schandpaal wordt
genageld. Niets menselijks is de Bergense politiek (en dus ook het college van
B&W) vreemd. Maar waarom zou je zo gebelgd reageren op de uitlatingen van een ‘provinciaal’ in de regionale krant? De strekking van het hele
probleem was toch al duidelijk? Er moeten circa 600 ‘gevallen’ van illegale
bewoning van recreatiewoningen worden afgehandeld in twee jaar tijd. En als
gemeente heb je daarin je verantwoordelijkheid te nemen. Maar zoals in alle
gevallen, zitten er twee kanten aan de zaak. De letter der wet en de menselijke maat. Als je als college aangeeft in ieder geval niet zomaar mensen op
straat te (willen) zetten, is dat toch een prima standpunt? Wie kan daar nou
op tegen zijn? Het zou mooi zijn als dat dan ook consequent kan worden
nagekomen. Steek je energie dus in het vinden van oplossingen, niet in het
uitgebreid (in de pers) bediscussiëren van problemen.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

Linda IJssennagger-Zentveld

ieder

wasserij
dubbelblank

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10
64 29NH
Lijtweg
5682
• Bergen
Telefoon 072-5812331
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

vaarwel
bijzonder

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

is...

WINTER

Henny Stoop

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

DORPSGENOTEN
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Toch weer Henk Verdonk junior
Henk Verdonk jr. uit Egmond aan den Hoef heeft toch weer de winst in de wekelijkse donderdagavondwedstrijd op
zijn naam geschreven. Hij blijft de ene zege na de andere bijschrijven op zijn erelijst. Uitslag: 1. Henk Verdonk junior,
Egmond aan den Hoef 4. Henk Jan Verdonk, senior Egmond aan den Hoef 6. Chris Kemp, Egmond aan deN Hoef 7.
Marco Wetsteijn, Egmond aan Zee 10. Hans Castricum, Egmond aan den Hoef.

Foutje
Bij het stukje over de toneellessen stond bij het bijschrift van de foto een slordigheidje: de naam is uiteraard Marieke
Sibarani.

Expositie Maartje Gul in Hanswijk
In dorpshuis de Hanswijk, te Egmond aan den Hoef is
tot en met 1 december werk te bezichtigen van Maartje
Prins-Gul uit Egmond aan Zee. Veel van haar schilderijen
zijn thuis opgeslagen of staan bij familie of vrienden.
Het is voor het eerst in 20 jaar dat zij met haar werk
zo naar buiten treedt. Zelf bedreven in het maken van
bloemarrangementen haalt ze haar broer Mart Gul 20
jaar geleden over om samen schilderlessen te gaan
nemen bij Michel Schutte. Zo krijgt ze zelf ook de smaak
te pakken. Ze laat zich inspireren door voormalige
kunstenaars. In haar werk kun je de Anton Piecksfeer
tegenkomen of figuren van o.a. Renoir.
Zelf woont ze dicht bij zee en dat is duidelijk een geliefd
thema voor haar. Evenals de vele bloemen die ze vaak
in mooie boeketten schikt en als onderwerp gebruikt
op het doek. Met de stillevens met glas, aarden potten,
hout en scheepstouw maken ze het de moeite waard
om eens in het dorpshuis de Hanswijk een kijkje naar
haar werk te komen nemen. De tentoonstelling is
voornamelijk op werkdagen te bezichtigen. Aangezien
het kan voorkomen dat de ruimten bezet zijn is het
raadzaam van te voren even contact op te nemen met
de beheerder van de Hanswijk op tel. 0631797733.

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

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

Foto-item

DORPSGENOTEN
ZOEKT

SERIEUZE
BEZORGER

Sjef Kenniphaas maakt vaker spectaculaire foto’s. Deze is van wat de Derpers noemen ‘een lekker zeetje’…

Praat mee in het Dorpsraad café

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Woensdag 20 september wordt er door de Dorpsraad Egmond aan den Hoef weer een Dorpsraad café georganiseerd.
Ook nu is er de mogelijkheid voor de inwoner van de Hoef om zaken betreffende hun leefomgeving onder de aandacht
te brengen. De voor Egmond aan den Hoef verantwoordelijke wijk-wethouder Hugo Snabilie zal hierbij aanwezig zijn.
Het café is vanaf 20.00 uur in De Hanswijk geopend.

Goede verdiensten,

The Tall, The Fat and The Ugly
Zaterdagavond 16 september is het weer groot feest in JOEB te Egmond-Binnen, dat dit jaar 50 jaar bestaat. The Tall,
the Fat and the Ugly zullen dan met hun bluegrass muziek het jeugdcentrum weer veranderen in een swingende tent.
Oude bluegrass, maar ook nummers van bands als Status Quo in bluegrass uitvoering, zullen door de band met spetterend enthousiasme gespeeld worden. JOEB, aan de Herenweg 69, zal vanaf 20.00 uur geopend zijn, de entree is gratis.

kom eens langs
072-5061201 of
info@belleman.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.

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

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

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

De Poppenkast

KINDEROPVANG

DORPSGENOTEN
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Win een E-bike op ‘Open Dag van
Morgen’
Zaterdag 16 september organiseert Tervoort Egmond de ‘Open Dag van Morgen’. Wie langs komt en zich op de hoogte stelt van de mogelijkheden op het
gebied van zonne-energie, energiebesparing, elektrisch vervoer en duurzaam
wonen, maakt gelijk kans op een e-bike. Tervoort Egmond begrijpt het belang
van duurzaamheid als geen ander en is zelf ook actief op dit gebied met meer
dan duizend zonnepanelen op het dak van het bedrijfspand, een elektrische
warmtepomp en energiezuinige LED-verlichting in het hele pand. Op deze
open dag zijn diverse duurzame partners uitgenodigd om te vertellen en te
laten zien wat er morgen al mogelijk is. Waar kinderen zijn, zijn toekomstige
vaklieden. Vandaar dat de jeugd kan zelf komen timmeren, metselen en
kunnen in de enorme OTIB Techniekbus terecht voor technische proefjes en
spelletjes. Daarnaast zijn er speeltoestellen en een ouderwetse poffertjeskraam. Voor de ouders is er koffie of thee met wat lekkers. Ook duurzaam
vervoer krijgt aandacht. Van proefritjes met de Renault ZOE en Renault Twizzy
van Stokman Alkmaar tot de elektrische fietsen van Kroone Liefting waarop
bezoekers even kunnen testen of ze er al aan toe zijn…. Bovendien maak
je kans op het winnen van zo’n een E-bike! Kom een kijkje nemen achter de
schermen tijdens onze ‘Open Dag van Morgen’ op zaterdag 16 september.
Vanaf 9:30 uur tot 14:30 uur ben je van harte welkom aan de Mosselaan 124
in Egmond aan den Hoef.

Foto winnaar Lilian Bakker
Omdat er vorige week wat te weinig ruimte was bij het bericht, nu alsnog de
foto van Lilian Bakker met haar paard Taboulet. Je wordt niet voor niets 4e op
het KN springen tenslotte.

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

Fit met Mensendieck!

mail mensendieckegmond@gmail.com

Foto (Norma Snoek):
Lilian in actie tijdens het NK springen in Ermelo waar zij als debutant 4e werd.

Huldiging Beachsoccer
kampioenen Zeevogels

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

Hanswijk 1a, 1934 CP Egmond aan den Hoef

U staat voor de klas, zit veel achter de computer te werken of brengt de hele dag pakketjes
rond ... Iedereen heeft zo zijn eigen houding en manieren van bewegen, maar sommige
gewoontes zijn niet goed voor het lichaam. Dan kunnen
klachten ontstaan
aan bijvoorbeeld
Zeevogels
stond afgelopen
zondag
rug, nek of schouder. Ook door bepaalde afwijkingen of ziekten, denk aan reuma, scoliose of
Nederlands kampioen beachsoccer
astma, kunt u problemen krijgen met uw bewegingsapparaat.

stil bij het feit dat de JO13 onlangs
zijn geworden. Voor het eerst in de ruim
85 jaar historie van de Hoever voetbalclub kon de vereniging een Nederlands
Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode gericht op het
behandelen en voorkomen van klachten die kunnen kampioen
ontstaan doorverwelkomen.
een onjuiste houding en
beweging tijdens dagelijkse activiteiten. De oefentherapeut maakt u bewust van uw eigen
Opgezond
de foto
komt aanvoerder
Ivar Wittebrood samen met zijn ploegmaten
fysieke mogelijkheden en coacht u bij het aanleren van
beweeggedrag.
Het doel van
ONDERHOUD
oefentherapie
is de klachten te laten verdwijnen, verminderen
te voorkomen,
uitgaandeTim Duijneveld, Oscar Kuqi, Joey Zwart en Twan
Quintenen/of
Faber,
Sep Zuiderveld,
van uw eigen mogelijkheden.
Zonneveld het veld op.
EN bewegen?
NIEUWBOUW
Gezond
Kies voor oefentherapie Mensendieck!
(foto: Monica van Hemert)
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

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

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket
in de Egmonden!
Voor al uw bloem-,
rouw- en trouwstukken
Lid van de Euroflorist

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

Palsma

Foto’s (aangeleverd):
1.
Zonnepanelen op het dak van Tervoort Egmond
2.
E-bikes om op rond te rijden en te testen
3.
Elektrische auto’s voor proefritjes beschikbaar

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

Drogisterij
Parfumerie

Open dag Manege de Hoef
Op zondag 17 september organiseert Manege de Hoef een open dag om
iedereen kennis te laten met het bedrijf en de paardensport. Al sinds de jaren
‘60 worden er lessen gegeven in dressuur en springen. Er is in de loop der
jaren een hoop veranderd en de manege is flink uitgebreid. Ieder weekeinde
worden er duin- en strandritten georganiseerd. Op de open dag kunnen
kinderen gratis ponyrijden, een leuke en laagdrempelige manier om het
paardrijden te ervaren. In de stallen kunnen kinderen meedoen met ‘pimp
je pony’ en in de kantine kunnen ze een paardentaart maken en hoefijzers
versieren. Op deze dag laat de manege diverse takken van de paardensport
zien, zo komen ook zowel dressuur als springen aan bod. Uiteraard is er ook
ruimte voor het knuffelen en verzorgen van de pony's en mag iedereen die
dat wil daarbij helpen. In de kleine binnenmanege is de hele dag een markt
met tweedehands en nieuwe spulletjes. Heb je iets te verkopen? Aanmelden
voor de markt kan bij puck@manegdehoef.nl. De Manege is open van 12:00
tot 17:00 gratis entree.

€

9,-

SCHILDERS- EN
GLASZETBEDRIJF

EGMOND
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

Foto’s:
1. De Nederlands kampioenen beachsoccer (foto Mik Leijssius)
2. Een erehaag voor de kampioenen, ere wie ere toekomt
(Foto Monica van Hemert).

TE HUUR GEVRAAGD:

GARAGEBOX MET ELEKTRA
in egmond zee of egmond den hoef - mail naar
humanrace1981@gmail.comof bel naar : 06-40762103

DORPSGENOTEN
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Windhoos raast langs Egmond

SeniorWeb leercentrum Egmond-Binnen biedt aan de cursus

Tablet-gebruik voor senioren

Zondagmorgen kwam er een enorme donkere lucht vanuit de Noordzee over
Egmond aan Zee aanzetten. Uit eén van de zwarte wolken ontstond een
windhoos die gelukkig ten noorden van Egmond richting Bergen ging. Vele
inwoners namen dit natuurverschijnsel waar. Gelukkig leek het niet op de
orkaan Irma, maar het is wel schrikken (en spectaculair) als je dit waarneemt.

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! Wilt u meedoen? De kosten
bedragen € 8,00 per les, inclusief koffie of thee. En omdat SeniorWeb Nederland 20 jaar
bestaat mogen wij u, bij deelname, een GRATIS JAARLIDMAATSCHAP aanbieden!
De cursus is op 10 dinsdagmiddagen van 3 oktober tot 5 december.

Meer info piet.stam@hotmail.com of tel.0644143135.

40 soorten Tapas

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

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

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

Foto (Cor Mooij): Windhoos langs Egmond

Helemaal van het padje?
notaris:

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

072-5066171

Tekenbureau
Nieuwbouw

Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen
Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772
E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl

Verbouw
Renovatie
Onderhoud

Nijverheidsweg 31d
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Het regende maandag zo hard dat een verdwaalde kreeft (?) op het fietspad
langs de Hoeverweg was terechtgekomen. Blijkbaar was het onderscheid tussen weg en water te moeilijk geworden.

AUTORIJSCHOOL Bridgeclub Egmond

KARE LS

OLIVIER

Doordat wij vaktechnisch erkende
bedrijven zijn,
wordt
bij het zien van de
camerabeelden ook
nog eens de
herkend... De
Stichtingpersoon
Kinderopvang

Uitslag competitie 5 september, A-lijn: 1. Herman Prins & Bert Dekker,
64,58%; 2. Gré Eeltink & Bertus Eeltink, 62,08%; 3. Marouschka vd Pol &
Jos de Waard, 60,83%. B-lijn: Lammy van Deursen & Afra Zentveld-Tromp,
65,10%; 2. Rob Hallewas & Luc Mossel, 55,73%; 3. Riet Baltus-Bellekom &
Ria Vlaar-Dekker, 52,60%.

Egmondse Almanak

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Jan organisatie
Dirk z’n Dal 109
Egmonden is een actieve en springlevende
voor
1931 DL Egmond aan Zee
professionele kinderopvang. Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van
uw
kind
en
bieden
Telefoon 072-5064590
een veilige basis waarin uw kind wordt uitgedaagd om te ontplooien. Omdat kinderopvang
06-53696278 méér
www.schildervandegiesen.nl
is dan opvang en verzorging terwijl u werkt!

EXPOSITIE
Expositie 90 jaar Contact met de Egmonden: Huys Egmont
Expositie Maartje Gul, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef
SEPTEMBER
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 PKN kerk, 19.30u
Woe 20 dorpsraad café Dorpshuis Hanswijk, 29u
Do 21 Lezing Topsport en gezondheid, PostaanZee 19.30u

Nieuw
in Egmond!
U bent van harte welkom

d een opvangvorm die bij u past

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis

om een kijkje te
komen
nemen.
Neem
gerust
contact met ons
ieden opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12
op via telefoonnummer 072-5072153 of
n Egmond Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond
Voor alle
kinderen van 4 tot 13 jaar
info@kinderopvangegmond.nl.
Ook kunnen
ee en Bergen
Bij ’t Jozefslot
Egmond aanvan
den de
Hoefkosten voor u
wij een inberekening
derdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
Meedoen?
Bel We
072-5712696
maken.
helpen u graag verder!
schoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar of kijk op www.kdvegmond.nl
uterspeelzalen voor kinderen van 2 tot 4 jaar
stouderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Sport BSO

DORPSGENOTEN

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
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Vrij 22 Ondernemers BBQ, Bad Egmond, 18u
Za 23 Kerkdienst OK st Agnes, 19u
Za 23 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 19u
Zo 24 Kerkdienst Maria Alacoque, 11u
Zo 24 Kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 09.00u
Zo 24 Kerkdienst OK st Agnes, 10u
Di 26 Voorlichting digitale nazorg, Hanswijk, E/Hoef 20u
Woe 27 Kerkdienst OK st Agnes, 09.00u
Vr 29 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00
OKTOBER
Zo 1 Kerkdienst Maria Alacoque, 11u
Zo 1 Kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 09.00u
Zo 1 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Do 5, Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Vrij 7 Kinderkleding en speelgoedbeurs, bs De Windhoek, Egmond-Binnen 9.00u
Zo 8 Filmmiddag in de Schulp 14.30
Vr 27 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00
NOVEMBER
Do 2 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Zo 12 Filmmiddag in de Schulp 14.30
Vrij 17 Concert aan Zee, PostaanZee, 15u
Vr 24 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00
DECEMBER
Do 7 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Zo 10 Filmmiddag in de Schulp 14.30
Vr 29 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00
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Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

• Warm gebakken SLIPTONG

5 voor € 5,50 10 voor €

• BRAADHARING in het zuur

Kloknieuws

Hollandse Nieuwe

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 per
vertrekken
die3dagvoor
om 08.10
uur
st. € 2,€ 5,00
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49
uur tegen
de trein
nemen.van
Diedeze
dagbon
Alleen
inlevering
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.
TOP-kwaliteit

6 voor
€ 5,00
4

Voorjaar in Egmond

4e
GRATIS

SLIPTONG
vanNu
kilo ook
€ 15,95

Alleen tegen inlevering van deze bon

Pedicure

1 kilo

max .5 kilo
klant 92 – Egmond aan Zee
per
Voorstraat

€ 10,00

06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

Oude LUXE KAAS
Kilo  10.00 De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Ons Merk 30+ BELEGEN
BLACK LABEL

Voo
heb
opl

3,



95
500 gram

Kilo 12.50

Het weghalen van de strandhuisjes betekent weer het einde van de zomer. Mart Gul heeft er maar druk mee. En het
weghalen viel in dit geval precies samen met de trucktoer voor de gehandicapten die ook door Egmond aan Zee
denderde…

GR
OF
IN
GO

Verse

HARING

Einde van de zomer

SUPER LEKKER

EIGEN INLEG p/st €1,

DORPSGENOTEN

10,00

2 ,95
500 gram 3,95
500 gram 4,95

500 gram

          
      

      


    

HOLLANDSE GEITENKAAS

Bij aankoop van 1e kilo kaas
 

Voo
we

✄

Erkend of
herkend?



GRATIS CULINAIRE VERRASSING

GRASKAAS
500 gram 2,95
GROENTE & FRUIT

ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

JAAP DAVIDSON

Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Schoonheidssalon
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
Linda
IJssennagger-Zentveld
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp
zelfdonderdag
weer aan de op
beurt
elke
de markt in Egmond
aan Zee
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniZent Schoonheidssalon
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
(nieuwe oogst)Mosselaan 61
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
1934 RA Egmond aan den Hoef

ONBESPOTEN ELSTAR
HOLLANDSE PRUIMEN
Bridgeclub Egmond
aanAARDAPPELEN
Zee
SUPER

Foto (Cor Mooij)
Het is weer voorbij die (mooie?) zomer

Kerkdiensten
De
pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld

Bakkerij ‘tWINTER
Stoepje

Voor:weekmarkt
- Verwerking bedrijfselke donderdag op uw

inWEEKEND
35 blokken (voorpagina
30). Een2017
blok wekelijks
1 EN 2 APRIL
komt op € 12,- per keer. Een keer per maand of los
H.
Margaretha
Maria
Alacoque
– Egmond aan den Hoef: Zaterdag
tarief is dit € 18,25. Voor de voorpagina rekenen
19.00
uurWijzigingen
Eucharistieviering
met €pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
wij
2x tarief.
in vaste advertenties
Onze
Onbevlekt
4,-.
PrijzenLieve
zijn ex. Vrouw
BTW. Het aanleveren
van uwOntvangenis – Egmond aan Zee: Zonadvertentie
kan uur
via e-mail
of fax. Uiteraard
kuntparochianen
u
dag 10.00
W&C-viering
o.l.v.
m.m.v. St Caecilia
het
brengen. Copy t.b.v.
redactie kunt
u alleen Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
H.ook
Adelbertus–
Egmond
Binnen:
per e-mail aanleveren. Deadline is maandag
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
12.00 uur.

administraties en samenstelling jaar-

- belastingaangiften
Gevulde SPECULAAS METrekeningen
AMANDELSPIJS

06 20 100 550

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

t
k p La a S

De muziekschool voor alle leeftijden,
beginners, gevorderden, klassieke-,
jazz- en popmuziek

Gitaar•Piano•Zang
slagwerk•Keyboard
Blokﬂuit•Viool
http://muziekwerkplaatsegmond.nl

€ 5,-

- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch
2 plakkenterrein

Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt de 3e plak gratis!!!!

WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

Egmondse Almanak
EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe PASFOTOSERVICE
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 WE HEBBEN NOG
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
al v.a.
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
€ ,50
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
per m 3
Hoekstuk
WoePrimera
5, Kienen, Het
de Schulp,
14u
Het Hoekstukprotestantse
4
Woe 5 Vastenmeditatie,
Kerk, 19.30u
1852
KX jubileum-uitvoering,
Heiloo
Woe 5 Flierefl
uiters
Hanswijk, 20.15u

RUIMTE
5

Tel. 072 - 533 52 58

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl
Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents
www.primera.nl

...even naar Primera

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

Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van

€

9,-

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

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

06-49704045

✄

Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42
en bij inleveren bon
Actie2.Piet
geldig
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
Colofon
Administratiekantoor
40,63

Dorpsgenoten

MU ZI e k W e r

2 kilo € 3,00
06
10 kilo
82 64 €
29 2,50
per
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com
4 kilo € 3,00

Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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