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

Openbaar vervoer Egmond-Binnen in gevaar

WATERSTANDEN

(van de redactie) Door middel van vragen aan het college van B&W hebben de CDA-fractie en de factie
van Kies Lokaal de op handen zijnde opdoeking van Lijn 164 aan de orde gesteld. Beide partijen geven
aan dat het toch wel bedenkelijk is als die buslijn zou verdwijnen na het ingaan van de nieuwe concessie in 2018. ‘Belangrijk is dat er in ieder geval een alternatief komt als deze buslijn niet rendabel is’,
aldus de bezorgde fracties.

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
20 wo 0:20 4:35 14:37 16:59 NM
21 do 2:42 5:15 15:18 17:37
22 vr 1:45 5:56 15:53 18:16
23 za 2:40 6:30 14:54 18:52
24 zo 3:24 7:11 15:56 19:28
25 ma 4:26 7:48 16:36 20:08
26 di 4:56 8:29 16:35 20:46
27 wo 5:16 9:04 17:00 21:23

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
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oor

Prijzen zijn incl. eten en drank

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

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

voor meer info en aanmelding:
erica@overwegendnotariaat.nl

Foto (redactie): Geen OV meer naar Egmond-Binnen?

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

Dat aanbieden van een alternatief maakt ook onderdeel uit van de afspraken met de provincie wanneer sprake zou
zijn van het opheffen van een onrendabele buslijn door exploitant Connexxion. Overigens geven de partijen ook aan
dat eigenlijk geen goed inzicht is in de hoeveelheid mensen die gebruik maakt van buslijn 164. ‘Maar we weten dat
inwoners gebruik maken van deze lijn om van en naar hun werk of school te gaan’, aldus Kies Lokaal. Beide partijen
staan op het standpunt dat er in ieder geval een vorm van laagdrempelig vervoer moet blijven bestaan en roepen het
college en inwoners op om mee te denken. Opvallend is overigens wel dat bij het stellen van die vragen het college
(blijkbaar formeel nodig) wordt gevraagd of ze ‘op de hoogte zijn van de aankomende opheffing van buslijn 164’.
Natuurlijk zijn ze op de hoogte. Dat staat toch in alle media? De afgelopen tijd is wel duidelijk geworden dat die echt
wel worden gelezen…

Verder in Dorpsgenoten
- Gift Kaasdragers Gilde gewaardeerd met uitje KNRM
- Digitale nazorg: hoe kom ik nog bij gegevens van dierbare?
- Ingezonden: zitten we te wachten op plannen Slotkwartier?
- Topsport en gezondheid

LaNk
eTer
roNwaTer

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

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

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

SCHILDERSBEDRIJF

BOOM

autoservice

VAN DE GIESEN

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

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

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

Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57
mail2zensitive@gmail.com

Wordt winter lid Woning VERKOPEN?
van 60 voor 50. Bel dé Kruijff onder de makelaars
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!

072-5070818

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

DORPSGENOTEN

info@kruijffmakelaardij.nl
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Fusietoernooi groot succes!
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SCHILDERSBEDRIJF

Afgelopen zondag 10 september heeft het Fusietoernooi voor de
jeugdleden van VV Zeevogels, Sint Adelbert en VV Egmondia plaats
gevonden. Honderden dolenthousiaste kinderen gingen de strijd
aan om de eerste plek te veroveren.

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

In haar eigen vertrouwde omgeving is rustig ingeslapen
onze lieve moeder, schoonmoeder, trotse oma en overgrootmoeder

Jansje Groen-Stam

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

ZENT

weduwe van Jaap Groen
* 9 september 1923

† 11 september 2017

Egmond aan Zee

Schoonheidssalon

Jaap en Gerda

Linda IJssennagger-Zentveld

Foto (aangeleverd): Een succesvol fusietoernooi als aanloop naar
de komende fusie
De weersvoorspellingen zagen begin van de week niet zo rooskleurig uit maar
achteraf kunnen we terugkijken op een mooie dag. Meer dan 150 wedstrijden
werden gespeeld met als twee doelen; elkaar beter te leren kennen voor de,
hopelijk snelle, fusie die moet gaan komen en de prachtige bekers. Alle jongens en meisjes werden op leeftijd gemengd in teams en speelden verschillende wedstrijden in poule vorm om de finales te bereiken.
Tijdens het toernooi stonden diverse spring/luchtkussen op het terrein
zodat de kinderen na en tijdens de voetbalwedstrijden plezier hadden. Een
limonade-koe was aanwezig die door het melken limonade gaf, waardoor
de kinderen de grootste lol hadden om hun eigen bidon te vullen. Door vele
ondernemers uit Egmond was het mede mogelijk gemaakt om een prachtige
loterij tafel te creëren, met als hoofdprijs een fiets. We kunnen terugkijken
op een zeer geslaagde dag. Namens deze weg willen wij alle ondernemers,
vrijwilligers, deelnemers en toeschouwers bedanken voor hun bijdrage. Op
naar het volgende jeugd evenement want het blijft een feit: de jeugd heeft de
toekomst!

Topsport voor gezondheid
Topatlete Sanne Verstegen en Peter Wolters, bewegingswetenschapper, geven
donderdag 21 september in PostaanZee een dynamische lezing over bewegen
en onderbouwde motivatie om meer te gaan bewegen. Naast de juiste
voeding is voldoende beweging essentieel voor een gezonde levensstijl. Dit is
bij veel mensen bekend, maar in de praktijk blijkt het vaak lastig om genoeg
beweging in de praktijk te integreren. Waarom lukt dit vaak niet en wat kun
je doen om fit(ter) te worden? De lezing zal in het teken staan van anekdotes
uit de topsport, waarbij deze topsporters steeds een vertaalslag zullen maken
naar het ‘normale leven’. Voor deze lezing wordt een vergoeding van 5 euro
gevraagd. daarvoor krijgend de deelnemers koffie/thee, gezonde snacks en
een goodie bag.
Aanmelding: info@postaanzee.nl.

Rommelmarkt
bij Wielerbaan Alkmaar
Zondag 24 september as. gaat het nieuwe rommelmarktseizoen rondom en in
de Wielerbaan Alkmaar weer van start. Zoals gebruikelijk wordt gestart met
een gecombineerde binnen- en buitenmarkt. De bezoekers mogen gelijk met
de standhouders om 8.00 uur naar binnen. De markt duurt tot 16.00 uur. Het
aanbod van tweedehands spullen is gigantisch. Voor meer info.: 0620114461
of www.st-re.nl De entree bedraagt €. 2,50 p.p. vanaf 13 jaar en direct bij of
naast de accommodatie kunt u gratis parkeren.

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

Ali en Hechmi
klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Fam. A. Souguir-Groen
Emmastraat 14
1931 CT Egmond aan Zee
De begrafenis heeft zaterdag 16 september plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Egmond aan Zee.

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

Wij zijn dokter Barnasconi, Evean en de Zorgcirkel
dankbaar voor de goede verzorging aan haar besteed.

VHS video naar
DVD 17,50 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

Jan en Tiny de Groot
Op 26 september 2017 zijn wij

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

60 jaar getrouwd.
Dit vieren wij met een receptie in
De Klok te Egmond aan Zee
op zaterdag 30 september van 15.00 tot 16.30 uur.
Liever geen cadeaus, jullie komst is voor ons meer
dan genoeg.

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

€ 5,50
per m 3

Ja hoor. Natuurlijk moet de coalitie laten weten vierkant achter ‘haar’ wethouder te staan. Dat de oppositie toch wel behoorlijk de plank misslaat door haar
hoofd op het hakblok te willen hebben. Dat de nu zo hard schreeuwende oppositiepartijen ‘dat soort overleg’ in eerdere colleges (VVD en Groen Links) als
wethouders toch ook deden. De balts rondom de verkiezingen is begonnen.
Dat lijkt me wel duidelijk. Het is mij overigens helemaal NIET duidelijk wie
er nu wat wint bij het naar huis sturen van een wethouder (of zelfs een heel
college) als over amper een half jaar de verkiezingen zijn. Dat lijkt mij alleen
maar een methode om de boel lam te leggen, waardoor alleen nog een soort
demissionair kabinet hier verder kan. Kunnen er weer wat zaken ‘over de verkiezingen heen worden getild’. Landelijk gezien gaat het trouwens opperbest
sinds we een demissionair kabinet hebben. Maar ik voor hier zou toch willen
pleiten voor ‘gewoon doorgaan’. Beslissen, uitvoeren en actie graag. Genoeg
te doen. Daar wordt u op afgerekend straks.

Jan en Tiny de Groot
Zeeweg 73, 1931 VK Egmond aan Zee

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

notaris:

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

K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

072-5066171

DORPSGENOTEN
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Kinderkleding- en speelgoedbeurs:
40% ten bate van basisschoolkinderen
Op zaterdag 7 oktober 2017 van 9:00 tot 13:00 uur is voor de 7de keer de kinderkleding en speelgoedbeurs op basisschool De Windhoek te Egmond Binnen. Iedereen mag zich aanmelden om spullen
in te brengen.
De basisschool verkoopt deze dan voor u. Van de opbrengst komt 40 % vervolgens ten goede aan de kinderen van de
basisschool. De andere 60% van de opbrengst is voor u. De opbrengst in zijn geheel doneren mag uiteraard ook. Er
zijn geen kosten verbonden aan het aanmelden en een bezoek aan de beurs is zeker de moeite waard. U vind er mooie
tweedehands kinderkleding, speelgoed, fietsjes, meubels, wandelwagens, buitenspeelgoed, boeken en nog veel meer.
Natuurlijk kunt u naast al uw aankopen ook even genieten van een kopje koffie met wat lekkers! Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen: kinderkledingbeursegmondbinnen@gmail.com.

Uitje voor Kaasdragers Gilde bij KNRM

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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Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
op deTijdverdrijfslaan
fiets richting Heiloo1 waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
Herenweg
162 Hoef
kan erEgmond
met
het boekenweekgeschenk
gratis met de trein gereisd worden.
a/d

Nu ook
Pedicure

06 20 100 550

Voorjaar in Egmond

AUTORIJSCHOOL

KARE LS
Stap
voor stap
ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

Diesel Service Kennemerland

het strand arriveerde met in hun kielzog allemaal
Voor hetmannen
eerste in witte pakken. Het Kaasdragers Gilde uit Alkmaar was
uitgenodigd om een tochtje met de reddingboot mee te maken op zee, en om te genieten van het uitzicht bovenop de

vuurtoren
J.C.J. Van Speijk. Dit allemaal omdat
de KNRM
een royale gift heeft gekregen van het Gilde. Dit was voor
hebben
wij geen
de mannen van het Gilde wel even iets heel anders dan met de kaasberry rondom de Waagtoren lopen. Er stond een
‘aardige zee’ en het weer was fantastisch oplossing…
om de acties van de reddingboot mee te maken, zowel op het strand alsook
in de boot want er mochten maar vijf tegelijk meevaren. Dit uiteraard om de veiligheid te waarborgen van de gasten.
Voor de fotograaf was het genieten om “Mooij”e foto's te maken. Voor sommige kaasdragers die voor vandaag redders aan de wal waren, was het wel schrikken
een reuzegolf op hen afkwam en over de boot heen sloeg, maar
Vooralshetertweede

na afloop
 
 maar
   positieve



alleen
geluiden
voor schipper Werner Visser van de reddingboot.

  

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

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

IN
BADKAMER?

Kerkdiensten
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
Kijk dan eens in uw
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
Onze
Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zongroepenkast:
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
daar geen Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
H. Zit
Adelbertus–
pastor
Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
Aardlekschakelaar
WOENSDAG 5 APRIL
(s) van 0,03 A?Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde
Vastenmeditatie

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

Voor uw gehele administratie

Bridgesoos Torenduin

Papiermolens en papier maken

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Administratiekantoor

WINTER

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

072-5061201 of
info@belleman.nl

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

Palsma

€

9,-

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

EXPOSITIE
hoog tijd
met en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
Hanswijk;
Aadom
Peetoom
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
ons contact op te
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wonemen!
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
DORPSGENOTEN
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
Uitslag
11 september
2017: 1.Fam.Eeltink
Zo 2 ‘Tafelen
voor de Vastenactie’,
Pastorie E-B 60,40
17u 2.Fam.vGulik 52,00
3.Riet
Druiven
en
Wil
Huiberts
51,80
4.Thea
Rosendaal
en Hetty
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee,
10u Zwart 45,80
5.Ria
Vlaar en Riet
Baltus 33,30Egmond/Binnen,
6.Fam.tBück 30,20
Zo 2 Kerkdienst
H. Adelbertus,
10u 7.Pum Brouwer en
Hendrine
Boot in
26,50
Di 4 Snuffelen
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
In bezoekerscentrum Huys Egmont te Egmond aan den Hoef wordt op vrijdag
22 september een lezing gehouden over ‘Papiermolens en papier maken’. De
lezing wordt gehouden door Arie Butterman, molenaar op papiermolen De
Schoolmeester in Westzaan.

SERIEUZE
BEZORGER

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

Drogisterij
Parfumerie

Egmondse
Almanak
Dan wordt het

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

voor de merken: BOSCH/C.A.V./LUCAS/
Nadat enkele
jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
ZEXEL/DENSO/DELPHI/SIMMS/...

Prinses Marijkelaan 3a - 1934 EA Egmond a/d Hoef

wel!

      

      


    

voor reparatie van verdelerpompen en verstuivers

Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
testen van common rail injectoren volgens testplan incl. print rapport
en Zeeweg.
In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
www.dskl.nl
info@dskl.nl
uur
geweest.
Het is prachtig/ geworden
met dankma-vr
aan onze08.00-17.00
ondernemersvereniging, de dorpsbelangenvereniging,
de bloembollenkwekers, John Swart en
tel: 06-44558182
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.

4

Bel me Teen!

Maar niet alleen in de Zaanstreek stonden veel papiermolens. Eind 17e eeuw
stonden langs de Hoevervaart de papiermolens van Gerrevink. Ze produceerden papier van hele hoge kwaliteit en exporteerden het naar alle windstreken.
Ook naar Amerika, waar nog steeds enkele bijzondere exemplaren worden
bewaard. Butterman zal uitleggen hoe het proces van het papier maken gaat
en waarom het Nederlandse papier zo geliefd was in het buitenland.
De lezing begint om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30u) en kaarten á €5 zijn
verkrijgbaar via de websitewww.huysegmont.nl/agenda of telefonisch via 06
– 51 689 620 (Martijn)

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 • 20
inf@garagedeegmonden.nl
• Tel. 072-5061228
SEPTEMBER 2017
- NR. 652
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Dagopvang
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
z
Geen wachtlijsten
z
z

Bel voor een afspraak

ZOEKTDe Poppenkast

06-1057 8724

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

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ
SERIEUZE

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Drogisterij
Parfumerie

9,-

GEVRAAGD:
BEZORGER
Snackbar
medewerker
voor
een wijk
injaar.
liefst
met ervaring
18-20
Voor een langer periode
EGMOND AAN ZEE
TEL: 06 23610857

Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Foto’s (aangeleverd):
1: De Schoolmeester in Westzaan (bj 1692) is de laatste papiermolen ter wereld die op windkracht functioneert. (foto: Arie Butterman)

BOVAG

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

€

GARAGE DE EGMONDEN

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Palsma

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
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

Foto’s (Cor Mooij): Gift van Kaasdragers Gilde
werd gewaardeerd met uitje bij KNRM.

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
06-12955593
Toeristen
keken wat vreemd op toen op vrijdagmiddag de reddingboot Adriaan Hendrik van Egmond aan Zee op
www.schoonheidssalondessa.nl

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

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Goede verdiensten,

Allergie
Acupunctuur

kom eens langs

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

072-5061201 of
info@belleman.nl

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

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

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

NIEUW in De Egmonden
Gastouder Sacha voor
kinderen van 0 - 4 jaar
www.kdvegmond.nl

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

072-571 20 45

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

2:

De papiermolens van Gerrevink aan de Hoevervaart, getekend
in 1871 door C.J. Bruinvis (foto: Regionaal Archief Alkmaar).

Egmondse almanak

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

EXPOSITIE Expositie 90 jaar Contact met de Egmonden: Huys Egmont
Expositie Maartje Gul, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef
SEPTEMBER 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
Vrij 22 Ondernemers BBQ, Bad Egmond, 18u
Vrij 22 Lezing Papiermolens, Huys Egmont, 20u
Vrij 22 Repair Café, De Schulp, 9.30u
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
Zo 24, Rommelmarkt, Wielerbaan Alkmaar, 8.00u
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
NOVEMBER Do 2 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Zo 5 Stiltewandeling, Nachtegalenpad, 7.30u
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 Stiltewandeling, Nachtegalenpad, 7.30u
Zo 10 Filmmiddag in de Schulp 14.30
Vr 29 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00

REcoverED

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

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

remibeukers@gmail.com

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

Hou de website in de gaten voor
strand-lessen in deze periode
www.wilma-pilates.nl tel 0621287899.
In September uitbreiding van de lessen

Suzan Tervoort

Nu al alle ochtenden en avonden
pilates en essentricslessen!
Locatie: Lamoraalweg 72
1931CB Egmond aan den Hoef

DORPSGENOTEN

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

Plannen rond Het Slotkwartier
Goed uit elkaar, samen scheiden?
Het beste voor de kinderen!
Maak een afspraak met onze mediator
mr. Win-Yi Lam
MfN-registermediator
Gespecialiseerd in
echtscheiding
085-0020809
info@pieterdorhout.nl
www.pieterdorhout.nl
Mosselaan 67 | 1934 RA Egmond aan den Hoef

Foto (aangeleverd): De toren die het uitzicht op de Slotkapel belemmert.

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

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

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

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

DORPSGENOTEN

Recent verschenen de ideeën, bedacht door een werkgroep uit de raad, over de ontwikkeling van het Slotkwartier in de
publiciteit. Ik zal er wel geen verstand van hebben, maar deze plannen roepen bij mij toch heel wat vragen op. Ongetwijfeld kan er het nodige verbeterd worden, maar ik vraag mij af of de huidige plannen echt noodzakelijk zullen zijn.
Het plan zou moeten leiden tot een ontwikkeling van het dagtoerisme in Egmond aan den Hoef. Daarbij wordt onder
meer gedacht aan een verdere uitbreiding van horecafaciliteiten.
Er wordt genoemd een barrista bar. Hiervoor heb ik het eerst eens moeten opzoeken in Google wat of dit nu precies
inhoudt. Het schijnt een koffiebar te zijn, waar men dan terecht kan voor allerlei verschillende soorten koffie. Het
realiseren van een dergelijke bar zou bovendien ten koste gaan van een unieke, historische verzameling over het Slot
op den Hoef en het hoogadelijk geslacht Egmont, dat internationaal bekend is.
Voorts een slowfood restaurant. Ook hier vraag ik mij af wat je hier nu precies mee wilt bereiken en of we hier in
Egmond aan den Hoef nu op zitten te wachten. Dit ook gezien de vele horecafaciliteiten in Egmond aan Zee. Ik zie
nog niet direct de gasten, die in Egmond aan Zee verblijven, zich in grote drommen naar het slowfood restaurant in
Egmond aan den Hoef bewegen.
Genoemd wordt ook een bierproeverij. Wat is daarvan de meerwaarde? Er komt/is nu toch een brouwerij van het
Egmond bier op de Weidjes? Het lijkt me dan meer voor de hand liggend om daar gewoon een proeverij in te richten.
Ook de boerderij Hoeve Overslot zou grondig op de schop moeten. Juist deze boerderij is in de huidige stand min of
meer beeldbepalend voor de zuidkant van het huidige slotkwartier. Binnen ligt een unieke schelpenverzameling. Het
zou zonde zijn als deze ten koste van de nu gepresenteerde plannen zou moeten verdwijnen.
Als klap op de vuurpijl wordt genoemd de ontwikkeling van een uitkijktoren op de fundamenten van de huidige Slotruïne. Een toren van maar liefst 28 meter hoog. Een dergelijke toren zou naar mijn idee volledig afbreuk doen aan de
wijze waarop nu de Slotkapel in beeld komt. Bijvoorbeeld aan de oostkant van de gracht heb je een prachtig zicht op
de Slotkapel. Wanneer er een 28 meter hoge toren komt te staan, wordt het beeld op de Slotkapel volledig onttrokken.
Bovendien wordt hij veel hoger dan de Slotkapel zelf.
Heel belangrijk zijn ook de kosten van een dergelijk project. Zullen deze kosten gaan opwegen tegen de baten, of zal
er achteraf een flink tekort ontstaan? Of als blijkt dat de exploitatie achterblijft bij de verwachtingen, wie mogen er
dan opdraaien voor de kosten? Wil men hier dan in de toekomst het satirisch TV-programma “Kannie waar zijn” mee
halen? Maar de wijze leden van de raad zullen het ongetwijfeld veel beter weten dan ik. Zij zien dit als een enorme
boost voor de ontwikkeling van het dagtoerisme. Ik zou bijna zeggen: zet de dranghekken maar vast klaar om de
toeristen in goede banen te leiden. Wim Groen

Avond over Digitale Nazorg
bij AndersActievenEgmond
Op dinsdag 26 september om 20 uur organiseert de Stichting Anders Actieven in Dorpshuis Hanswijk
(Egmond aan den Hoef) een voorlichtingsavond over Digitale Nazorg: hoe kunnen nabestaanden toch/
alsnog bij (beveiligde) computerbestanden komen van overledenen?
Foto (Hypermania2): Achterhalen digitale
gegevens overleden dierbaren lastige
klus
Spreker die avond is Sander van der Meer: Forensisch ICT-specialist bij de Nederlandse politie
en algemeen directeur van Digitale Nazorg. Tijdens zijn werk kwam Van der Meer onder meer
regelmatig in aanraking met nabestaanden die
graag toegang zouden willen hebben tot gegevens die zijn opgeslagen op apparatuur van
een overledene. Van der Meer: ‘Daar kunnen
uiteraard nog waardevolle herinneringen en/of
foto’s van dierbaren staan, waar nabestaande
veel aan kunnen hebben of zaken mee kunnen
afronden. Vanuit mijn expertise is toen bij mij het idee van de Digitale Nazorg ontstaan.’ Dat de politie veel kan als
sprake is van een strafbaar feit, is wel bekend, maar wat nu als dat helemaal niet aan de orde is, maar men wil toch
toegang hebben tot gegevens na het plotselinge overlijden van iemand als gevolg van ziekte, ongeluk of ramp? Van
der Meer: ‘Tijdens deze presentatie zal ik meer vertellen over de kansen, (on)mogelijkheden , privacy, digitalisering, cybercriminaliteit en identiteitsfraude, maar ook hoe je als nabestaande toch nog iets zou kunnen met dierbare gegevens
die ergens zijn achtergebleven.’ Een unieke avond met een onderwerp dat in een reële behoefte voorziet. Dorpshuis
Hanswijk, Egmond aan den Hoef. Entree is gratis. Info: www.andersactievenegmond.jouwweb.nl.
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Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 14 september 2017: Bep Dekker en Thea Rosendaal 64,58 2.Bertus en Gré Eeltink 56,25 3.Riet Baltus en
Ria Vlaar 53,13 4.Petra en Bert Maureau 44,79 5.Piet en Ditte Greeuw 42,71 6.Mar en Cees Imming 38,54

Mooie verhalen over Egmond:
‘Geestgronden’ houdt ze levend
Foto’s (aangeleverd): 1. De legendarische
derper Albert Wijker

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

• Ouderwets gerookte ZALM ZIJDES
p/st van € 25,00 deze week p/st
±1 kilo € 17,50
aan stukken
per kilo € 18,50
• Hollandse NIEUWE HARING
p/st € 2,-

deze week 4e GRATIS

3 voor € 5,50

Verse Hollandse Warm gebakken
KABELJAUWFILET KIBBELING

De Egmonden hebben van oudsher bijzondere mensen aangetrokken, goed voor even
bijzondere verhalen. Maar…dan moeten die
wel worden uitgeplozen en opgeschreven,
anders gaan ze voorgoed verloren. Dat is nu
precies waar Historisch Egmond zich sterk
Alleen tegen inlevering van deze bon
Alleen tegen inlevering van deze bon
voor maakt en dat is ook in de nieuwste
Geestgronden weer te lezen.
op=op
heerlijk gekruid
Martijn Mulder heeft uitgezocht hoe er in Egmond
aan Zee in 1912 een groots opgezette Egmondtenop=op
e
toonstelling werd gehouden die soms wel 1700 (!)
bezoekers per dag telde. Om uit de kosten te komen,
was er een loterij met 500 prijzen waaronder maar
Kilo 12.50
liefst twee villa’s: Huys ter Duin en villa Margaretha.
Dit alles ter promotie van Egmond in het land! In
Kilo  10.00
het artikel van Kees Floor zien we in 1812 nijvere
Bij u op de markt
landmeters te voet de buitengrenzen verkennen van
met name de gemeente Egmond-Binnen waardoor Egmond aan Zee aan alle kanten werd omsloten.
95
500 gram
Carla Kager ging op zoek naar verhalen rond Derper stroper Albert Wijker met de bijnaam Wip, die veel voorkomt op
95
schilderijen van Gari Melchers. De schilder liet veel Egmonders poseren o.a. voor “Het Laatste Avondmaal”. Albert was
500 gram
familie van ‘Klaas de Kat’ en zo kwam er ook een artikeltje tot stand over die bijnaam en de bijnamen (of waren het
95
500 gram
‘skeldnamen’?) van vele Egmonders met de naam Wijker. Tenslotte nog een alleraardigst verhaal van Jos Wittebrood
over een ansichtkaart van een Volendams gekleed meisje in een tulpenveld bij Egmond aan den Hoef. Dat moest toch
Bij aankoop van 1e kilo kaas
haast wel moeder Dieuw Zentveld zijn? Ook deze zoektocht is met smaak opgeschreven.
Geestgronden valt drie keer per jaar in de bus bij abonnees die tenminste € 16,50 per jaar betalen. Meer informatie
via www.historischegmond.nl, tel. 072-5065692 of mail aad_vd_berg@xs4all.nl. Alle nog voorradige boekjes zijn te
koop in Huys Egmont, elke zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00 uur en bij vlagvertoon.

van kilo € 20,-

1 kilo € 12,50
3 kilo € 35,-

250 gr € 4,-

2 half pond € 1,50

De Woerdense Kaasboer

GRATIS BAK GERASPTE KAAS

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Nieuwe oogst ELSTAR APPELS 2 kilo € 2,50
Zoete WITTE DRUIVEN
kilo € 2,50
Grote zoete ANANAS
per stuk € 1,00
Actie geldig bij inleveren bon

✄

2. Villa Huis ter Duin in de verloting…

✄

2,
4,
3,

HOLLANDSE GATENKAAS
Oude BOEREN KAAS
30+ KAAS BELEGEN

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Grote GEVULDE KOEKEN
Grote en kleine SPECULAAS MOLENS
Ouderwetse SPECULAAS BROKKEN
MEGA MUFFINS diverse smaken

nu 10 voor € 5,00
2 pakken € 5,00
6 voor € 5,00
10 voor € 5,00

Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt een zak kruidnootjes 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.

