offset - hoogdruk - fotografie
multimedia - ontwerpstudio reclamebureau

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

DORPSVISIE EGMOND-BINNEN 2017-2027:

En verder in Dorpsgenoten
- Volgend jaar Lamoraal-jaar
- Wateroverlast leidt tot poëzie
- Succesvolle ‘topsportavond’ bij PostaanZee
- Mooie herfsttaferelen
- Onderhoud fietspaden in duin
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Woning VERKOPEN?

Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

Allergie
Acupunctuur
Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

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

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.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

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

DORPSGENOTEN

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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...vervolg dorpsvisie Egmond-Binnen
Woningbouw belangrijk in
Egmond-Binnen
Thema’s met handreikingen
Een jaar lang is in breed verband
gewerkt aan dit project. Het resultaat
is een overzichtelijk document, waarin
aan de hand van thema’s klip en klaar
wordt aangegeven wat de inwoners
willen en hoe dat bereikt zou kunnen
worden. Zoals bij het thema ‘Sociaal,
Vitaal en klaar voor de toekomst’.
Daar wordt de behoefte aangegeven
aan een bruisend dorpshart met een
centrale ontmoetingsplek, toegankelijk, bereikbaar en bruikbaar voor
iedereen. Aan de hand van actiepunten op de diverse terreinen (sport, cultuur, diensten op gebied van zorg en welzijn etc.) wordt vervolgens aangegeven
hoe die sociale samenhang in de praktijk vormgegeven kan worden. Als het gaat om het thema ‘Leefomgeving’ wordt
aandacht gevraagd voor een ontmoetingsplein, voorzieningen voor hondenbezitters, meer speelruimtes voor kinderen,
meer aandacht voor de geschiedenis van Egmond-Binnen en een mooie invulling van het Adelbert-terrein. Met dat
laatste wordt alvast een voorschot genomen op de voetbalfusie. De inwoners zal nog worden gevraagd om hun mening en ideeën over wat dan een mogelijke invulling zou kunnen zijn voor het vrijkomende terrein.
Als het gaat om het thema ‘Zorg’ zijn de inwoners erg ongerust over het verdwijnen van allerlei zorgvoorzieningen
uit het dorp. ‘En dat terwijl de mensen steeds ouder worden’, aldus de opstellers van de Dorpsvisie. ‘De verwachting
is dat in 2040 zo’n 45% van de inwoners van de gemeente Bergen 65 jaar of ouder is. terwijl dat landelijk ongeveer
28% zou worden… Bergen (en dus ook hier in Egmond-Binnen) steekt daar dus met kop en schouders bovenuit
en daar moeten we wat mee doen.
Die mensen hebben zorg nodig en
daarvoor moeten maatregelen worden
genomen.’ De opstellers van de visie
willen onder meer een manier vinden
om van vraag en aanbod naar hulp te
komen. Het moet vooral eenvoudiger
worden hulp te krijgen en te bieden.
‘Inwoners moeten tot op hoge leeftijd
kunnen krijgen wat ze nodig hebben
en de reguliere zorg moet weten hoe
de inwoners hier met elkaar omgaan.’

Omdat
ieder
vaarwel
bijzonder
is...
Henny Stoop

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

w w w. c a p e l l a - u i t v a a rt v e r z o r g i n g . n l

Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

Tel: 06-21287899 - www.wilma-pilates.nl

NIEUW Barre lessen!!!
Release & Restor lessen

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

Verder de hele week
door Essentrics
en Pilateslessen

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

mail: wilma-pilates@live.nl

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit

Aandacht voor zorg
Supermarkt is belangrijk
De supermark moet blijven. Dat is belangrijk voor het dorp. Alle mogelijkheden daarvoor willen de bedenkers nader
zoeken: van uitbreiding op de bestaande plaats (met het oplossen van het parkeerprobleem) tot eventueel een andere
locatie. De inwoners (en ondernemers) willen een economisch sterk dorp met voorzieningen voor bijvoorbeeld zzp’ers
en activiteiten voor het beter benutten van de aantrekkelijkheid van Egmond-Binnen voor ‘slow toerisme’ (fietsen en
wandelen). Dat staat centraal in het vierde thema ‘Economie en Toerisme’. Een van de ideeën is om het Haventje (Stet,
bij de Kloosterweg) van Egmond-Binnen in oude glorie te herstellen op een of andere manier. Dat haventje heeft een
belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis en ontwikkeling van Egmond-Binnen.
Dat wonen in Egmond-Binnen (het vijfde thema) al langer een heikel punt is, is bekend. Niet voor niets is er al de roep
om het ontwikkelen van woningbouwlocaties – zowel inbreilocaties als nieuwe wijken - om zo het dorp leefbaar en
aantrekkelijk te houden. Dat geldt
voor zowel de ouderen die wellicht kleiner willen wonen als de
jonge gezinnen die andere leef- en
woonbehoeften hebben. Wil een
dorp levendig blijven, dan zullen alle
doelgroepen op een of andere manier
moeten worden bediend aan de hand
van een evenredige woningbouw.
Ook ‘t Brink krijgt aandacht in
Dorpsvisie 2017-2027

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

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

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

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

072-5066171

U IT VA A RT VE RZO RG I N G

Inspelen op veranderingen in
verkeer
De werkgroep heeft haar ogen niet
gesloten voor de ontwikkelingen in de regio als het gaat om ‘Verkeer’, het zesde thema. Zeker de aftakking van de A9
bij Heiloo zal invloed hebben op de verkeersdruk voor Egmond-Binnen. Ze pleit dan ook onder meer voor afwikkeling van verkeer richting de kust zoveel mogelijk via de randweg en een verkeersluw centrum met een volledig 30-km
gebied. Het vervolg van deze Dorpsvisie hangt voor een groot deel van de inwoners af, aldus de makers. ‘Nu moet
worden waargemaakt wat we hebben
opgeschreven en daarin is voor iedereen een taak: inwoners, ondernemers,
professionele zorgverleners, gemeente
etc. Maar u kunt nu al beginnen.
Wordt (of blijf) actief als vrijwilliger,
denk eens aan de buren of schroom
niet om deel te namen in een van de
werkgroepen om actief deel te nemen
en meet te ontwikkelen aan een leefbaar en levendig Egmond-Binnen.’

Pieter Dekker

EGMOND

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,Vraag gratis uw
laatste-wensenmap aan

• Iedere uitvaart op maat
• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

Dag en nacht bereikbaar via

• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze

072 - 589 54 53

of via: pieter@uitvaartdekker.nl

• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking
• Transparant

Nieuwe bestemming voor
Adelbert-terrein?
Onze uitvaartbegeleiders (v.l.n.r.): Lissette Wit, Marion Velzeboer, Evelien de Jager en Pieter Dekker

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

DORPSGENOTEN
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Volgend jaar
Lamoraal-jaar
Foto (Martijn Mulder): Volgend jaar is
het 450 jaar geleden dat Lamoraal in
Brussel werd onthoofd.
Het lijkt nog de ‘ver-van-mijn-bed-show’,
maar voor je het weet is het zover: in 2018
is het 450 jaar geleden dat Lamoraal van
Egmont werd onthoofd in Brussel (5 juni
1568). Ter gelegenheid daarvan is volgend
jaar uitgeroepen tot ‘Lamoraal-jaar’. Dat jaar
gaat gepaard met allerlei activiteiten, van
voetbal tot uitwisseling tussen muziekkorpsen en zo meer. Het is zelfs een internationaal
Lamoraal-jaar, want ook Zottegem (B) doet
mee met de activiteiten. Coördinator van
alle activiteiten is de Vereniging Historisch
Egmond. Mochten er groepen of anderszins
geïnteresseerden met ideeën of plannen zijn
om iets te doen aan deze herdenking, dan
zouden die contact kunnen opnemen met
Historisch Egmond (Martijn, 0651689620).
Een goed afgestemd programma maakt een
herdenking als deze des te waardevoller.

VHS video naar
DVD 17,50 euro

Kijk- en doemiddag bij De Poppenkast

de tweede DVD van de zelfde video voor 15,- euro

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 (t.o. Albert Heijn)
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl

KOFFIE- EN THEEWINKEL
TASTY TO GO
Het adres voor verse koffiebonen, thee, en heerlijke
chocolade. Wij verkopen bijna alles op het gebied van
koffie en thee, van theezeef tot espressokop. Niet alleen leuk voor uzelf, maar ook als
cadeau.

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 18 september 2017: 1.Fam.Eeltink 63,00 2/3.D.dKlerck en T.Rosendaal 51,40 2/3.W.Huiberts en R.Druiven
51,40 4.Fam.dGoede 51,00 5/6.Fam.Zwart 47,80 5/6.Fam.vGulik 47,80 7.R.Vlaar en R.Baltus 44,30 8.H.Boot en
M.Imming 43,30

TASTY TO GO
Voorstraat 103 Egmond aan Zee

WE HEBBEN NOG

Suzan’s leerlingenbegeleiding en Kinderopvang De Poppenkast organiseren op zaterdag 30 september een gezellige
kijk- en doemiddag bomvol leuke activiteiten voor kinderen. Tussen 14 en 17 uur kan iedereen een kijkje komen
nemen om te zien wat er allemaal te doen is op de Mosselaan 57. Ook opa’s en oma’s zijn die dag welkom om eens
rustig rond te kijken op de opvang. Voor elke groep is wat leuks te doen, er is een springkussen en een ballonfiguren
artiest, kinderdisco, en natuurlijk wordt er geschminkt. Wilde u altijd al eens komen kijken? Of wilt u meer weten over
Suzan’s leerlingenbegeleiding? Dan is dit uw kans! Ook organiseert De Poppenkast op 13 oktober een vrijdagmiddag
disco voor alle kinderen uit de groepen 1 t/m 5 van de Egmondse basisscholen. Meer informatie hierover en over de
terugkerende knutsel en speelmiddagen volgen binnenkort o.a. via facebook.

Herfstwandeling in de Wimmenummerduinen

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

RUIMTE

WINTER

al v.a.

€ 5,50

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

per m 3

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

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

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

Donderdag 5 Oktober

Foto (aangeleverd): Duinsterretje

SUPERMARKT RONDLEIDING

De maandelijkse IVN-natuurwandeling in de Wimmenummerduinen heeft in herfst en winter een ander vertrekpunt:
het PWN-informatiebord aan het Nachtegalenpad aan de noordkant van Egmond aan den Hoef. Ook is de start een
uurtje later dan in de zomer, om 11 uur. De wandeling gaat nu deels langs de binnenduinrand, waar het wat beschutter is, en meer door het open duin. We kijken naar typische herfstverschijnselen zoals verkleurende bladeren, paddenstoelen, allerlei vruchten, zaden en bessen, maar ook naar nog even opbloeiende zomerplanten. En misschien zijn
de typische wintervogels, zoals de Kramsvogel, al gearriveerd. We beginnen zondagmorgen 1 oktober, om 11 uur, bij
genoemd verzamelpunt. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Van te voren opgeven is niet nodig, wel zelf zorgen voor
een toegangskaart voor het Noord-Hollands Duinreservaat van PWN. Een donatie (richtlijn 2 euro50) wordt op prijs
gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen, hanneke@ivnnkl.nl of bellen: 072 5337601; www.ivnnkl.nl .

bij de Jumbo Egmond aan Zee
Door Gezond en fitter voedingscoach.

G ezond en Fi t t e r

Voedingscoa ch

DORPSGENOTEN
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ZENT

Wateroverlast
g ezo nd en fit ter.n l

Onderhoud fietspaden
Noord-Hollands Duinreservaat

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

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Tekst en foto: Trix van der Veen

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

De boeren vinden dit vast niet fijn,
maar voor vogels is het een festijn.
't Lijkt de delta wel, met grote
watervogels-vlakten, sloten
die naadloos in fietspad overgaan,
en wij, die met open mond te kijken staan.

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

't Is maar net wat je belieft en
van mij hoor je heus geen klacht,
want nooit waren er zoveel kieften
op één weiland samengebracht.

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Toch is er een poosje later
weinig meer over van al dat water.
Je ziet het alleen nog aan de kleur
van de weide naar de slootrand.
En de neus vangt vaag de geur
van wat je ruikt aan ons Noordzeestrand.
Maar wij maakten het werkelijk mee:
Egmond aan de Binnen-Zee!

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 21 september 2017: 1.Thea Rosendaal enTheo vGulik70,83
2.Petra en Bert Maureau 56,25 3.Bertus en Gré Eeltink 51,04 4.Piet en Ditte
Greeuw 42,71 5.Cees en Mar Imming 41,67 6.Ria Vlaar en Riet Baltus 37,50.

Vanaf maandag 25 september aanstaande laat PWN onderhoud uitvoeren
aan alle fietspaden in het Noord-Hollands Duinreservaat, die voorzien zijn van
klinkerbestrating. Fietsers kunnen tijdelijk hinder ondervinden door eventuele
versperring van de fietspaden. Het onderhoud bestaat uit het verwijderen van
begroeiing en zand, dat op deze fietspaden ligt. Door dit zand en de begroeiing zijn de fietspaden smaller geworden. Om de juiste breedte van deze
fietspaden weer terug te brengen, wordt het overtollige zand verwijderd door
middel van borstelen of afgraven. Hiervoor worden diverse machines ingezet.
Omdat de werkzaamheden in het gehele duingebied, van Bergen tot Wijk aan
Zee, plaatsvinden, is het helaas niet mogelijk aan te geven waar de grootste
hinder plaatsvindt. Hiervoor vragen wij uw begrip. De werkzaamheden zijn,
volgens planning, eind oktober afgerond.

Egmondse Almanak
SEPTEMBER 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
Za 30 Kijk- en doemiddag, Poppenkast E/Hoef, 14u
Za 30 Boekenmarkt PostaanZee, 11u
Za 30 Bierproeverij, Abdij Bock, Brouwerij Egmond, 15u
OKTOBER Zo 1, Stiltewandeling, Nachtegalenpad, 7.30u
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
Do 5 Jumbo Supermarkt Rondleiding door Gezond en Fitter
Vrij 7 Kinderkleding en speelgoedbeurs, De Windhoek, Egmond-Binnen 9.00u
Za 7, Kerkdienst, Maria Alacoque E/Hoef, 19u
Zo 8 Filmmiddag in de Schulp 14.30
Zo 8 Kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 9.00u
Zo 8 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 10u
Vrij 13 Kinderdisco Groep 1-5, Poppenkast E/Hoef
Zo 15 Kerkdienst, Alacoque E/Hoef, 10u
Zo 15 Kerkdienst, OL Vrouw E/Zee, 9.00u
Zo 15 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 10u
Woe 18 Concert Artem Trio, Zorgcentrum Agnes, 15.00u
Vrij 20 Kerkdienst Pr. Hendrik, 15u
Za 21 Kerkdienst, Maria Alacoque, 19u
Zo 22 Kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 9.00u
Zo 22 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Vr 27 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00
Za 28 Kerkdienst, Adelbertuskerk E/Binnen, 19u
Zo 29 Kerkdienst, OL Vrouw E/Zee, 9.00u
Zo 29 Kerkdienst, Adelbertuskerk E/Binnen, 11u

Boekenmarkt voor PostaanZee

Mountainbike Kids & Parents
Weer was het de Hoever Henk Verdonk junior, die na zijn zoveelste overwinning in de wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot om de Kids and
Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup de bloemen mee naar huis mocht
nemen. Jongere broer Wim kwam ook niet verder dan aanklampen bij de
latere winnaar. Uitslag: 1. Henk Verdonk junior, Egmond aan de Hoef 2. Wim
Verdonk, Egmond aan de Hoef 3. Femke Mossinkoff, Akersloot 4. Wilfred
Knegt, Uitgeest 5. Henk Louwe, Alkmaar 6. Henk Jan Verdonk senior, Egmond
aan de Hoef 7. Marco Wetsteijn, Egmond aan Zee 8. Wout Bakker, Heiloo 9.
Ton Wiering, Akersloot 10. Lars van den Wijngaard, Akersloot

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

Oud papier Egmond-Binnen

MU ZI e k W e r

Jarenlang heeft basisschool De Windhoek te Egmond Binnen het oud papier
opgehaald op de woensdagmiddagen. Dit schooljaar zijn wij niet in de gelegenheid dit te doen. Onze excuses voor de overlast. Wij willen u vriendelijk
bedanken voor uw steun de afgelopen jaren.

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

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht
GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

Erkend of
herkend?

Zaterdag 30 september organiseert ontmoetingscentrum PostaanZee een
boekenmarkt van 11.00 -15.00 uur. Er zijn heel veel mooie en goede tweedehands boeken in ons assortiment te vinden. Na alle donaties hebben wij
06-49704045
een groot assortiment aan boeken. De boeken staan gesorteerd in verschilhttp://muziekwerkplaatsegmond.nl
lende genres en per genre is er veel keuze. U vindt o.a. literaire romans,
MAART 2017 - NUMMER 627 streekromans en een gevarieerd aanbod thrillers en detectives. Kinderboeken,
kookboeken en hobbyboeken behoren ook tot het assortiment. Alle boeken
HOUTENBOS
zijn laag geprijsd. Met uw aankoop – u vindt vast iets van uw gading - steunt
u de activiteiten van PostaanZee. U bent van harte welkom bij ontmoetingscentrum PostaanZee aan de Voorstraat 82a te Egmond aan Zee.

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

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…

DORPSGENOTEN




Doordat wij vaktechnisch erkende
bedrijven zijn,
wordt
Schoonheidssalon
bij het
zien van de
Linda IJssennagger-Zentveld
camerabeelden ook
Zent Schoonheidssalon
nog eens
de
Mosselaan
61
1934 RA Egmond aan den Hoef
persoon06herkend...
10 82 64 29

Afgelopen vrijdag 22 september heeft de Egmondse artiest Harold Koopman,
artiestennaam Herr Alt, zijn debuutsingle ‘Rush’ in live versie met video
op zijn website geplaatst www.herralt.com). Ook het tot stand komen van
deze single is daar op verschillende manieren te zien. Opnieuw vindt een
Egmondse artiest zijn weg naar het (grote?) publiek.
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Op zondag 1 oktober kunt u van 9-10 uur luisteren naar het kerkradioprogramma van RTV80. In deze uitzending komt
Bram Verheijen, de secretaris van de Abt van de Adelbertus-abdij in Egmond-Binnen, aan het woord. Hij blijkt de eerste
in deze unieke functie in Nederland te zijn en vertelt hoe dat tot stand is gekomen en wat er allemaal bij komt kijken.
Daarnaast heeft hij muziek gestudeerd en mag zich musicoloog noemen. Hij heeft zich verdiept in Middeleeuwse
muziek, doet veel met deze muziek, zingt in een koor en dirigeert. Muziek neemt een belangrijke plaats in zijn leven in.
U kunt dit allemaal beluisteren in het gesprek dat Nel Visser en Marina Swiers-Schenk met hem hebben. De uitzending
is te beluisteren op Radio 80. Deze uitzending wordt maandagavond herhaald na het nieuws van 20.00 uur.

Tekst en foto’s Cor Mooij Sanne Wolters-Verstegen en Peter Wolters hielden een unieke lezing bij Post aan
Zee op uitnodiging van Marina Numan die een boek heeft geschreven over ‘Wereld Dieet’. De avond
bij PostaanZee werd druk bezocht door velen die gehoor hadden gegeven aan de oproep om naar dit
unieke duo te komen luisteren. Waar Sanne begon als voetbalster en in de spits maar één goal per
seizoen scoorde, bleek dat snelheid meer haar ding was. Zij ging daarop atletiek beoefenen, eerst de
sprint en later de langere afstanden. Tegenwoordig reist zij veel en ziet daarbij alleen maar vliegtuigen, accommodaties om te trainen en de atletiekbaan, van Amerika tot Zuid-Afrika.

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

SERIEUZE
BEZORGER

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Voor uw gehele administratie

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Administratiekantoor

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
www.brandwondenstichting.nl
bedrijfseconomisch terrein
/collecteren

Steun ons.
Word collectant.

072-5061201 of
info@belleman.nl

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

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

Tel. 06-20422658

Palsma

9,

Pieter Schotsmanstraat 7
1931 AS Egmond aan Zee
Tel. 072-506 1241 - Mob. 06-1965 1152
www.houtenboslassen.nl

Succesvolle avond ‘topsport’ bij Post aan Zee

ZENT

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

Debuutsingle Herr Alt live op site

Kerkradio: De secretaris van de Abt

  

Drogisterij
Parfumerie

ALUMINIUM
&
RVS LASSEN
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Voor het tweede
wel!

          
      

      


    

Foto (Frits van Eck)
Boekenmarkt voor de liefhebbers bij PostaanZee

Gitaar•Piano•Zang
slagwerk•Keyboard
Blokﬂuit•Viool

Het leuke van zo’n fraai herfstweekeinde is dat je de mens in al zijn verschijningsvormen voorbij ziet komen. De een neemt geen enkel risico en loopt met
4
29
zijn winterjas aan door de Voorstraat, terwijl de ander nog op teenslippers
in zijn korte broek en t-shirt voorbij sloft, genietend van het mooie zonnetje,
speurend naar een plekje op een van de terrasjes. Dat viel nog niet mee. Alle
terrassen zaten namelijk bomvol, de economie draaide weer op volle toeren.
Ook in de duinen was het een komen en gaan van wandelaars en fietsers, de
een wat relaxter dan de ander, maar dat terzijde. Toch mooi, wonen in zo’n
kustdorp. Dan zie je ook dat het al snel vol zat is. Hebben we al die extra’s,
zoals zo’n toren op de Slotruïne met bijbehorende horeca in Egmond aan
den Hoef eigenlijk wel nodig om volle zalen (en zaken) te trekken? Een lekker
bakkie koffie kunnen kopen daar ergens is toch wel genoeg? Eventueel nog
een punt appeltaart of zo… Prima toch?

Nu ook
Pedicure

t
k p La a S

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

Grote opkomst voor presentatie Sanne Verstegen

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Sanne Verstegen die na 17 jaar het Nederlands record op de 1000 meter verbrak van Olympisch kampioene Ellen van
Tevens doen wij, aircoservice,
schadereparaties
Langen in een tijd van 2.38.72, gaf een kijkje in haar leven als topsporter. ‘Als je topsport wilt bedrijven moet je er
in- en verkoop of zoekopdrachten.
24/7 voor gaan. Met andere woorden: sport staat op één en het sociale leven komt op twee.’ Tijdens haar wedstrijdsei-

06 20 100 550

Sanne geen
vrienden en vriendinnen. Vanuit de driehoek van het Wereld Dieet, voeding, bewegen
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • zoen
1934heeft
PA Egmond
aantijd
denvoor
Hoef
en
mindset
ging
het
er
deze
avond
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228vooral over dat bewegen essentieel is voor de gezondheid en een gezonde levensstijl. ‘Mensen zijn moeilijk aan het bewegen te krijgen. Maar vooral op wat oudere leeftijd is dat belangrijk om hart
en vaatziektes te voorkomen.
Men kijkt wel een hele avond
Champions League voetbal
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar. maar een half uurtje wandelen
of hardlopen na het eten is
z
Dagopvang
vaak al te veel.’
z
Buitenschoolse opvang
Verstegen legde de aanwezigen
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
uit waarom bewegen zo bez
Opvang per uur
langrijk is. ‘Wat er gebeurt met
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
je lichaam wanneer je beweegt
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
Poppenkast
is dat jeDe
hartslag,
bloeddruk,
z
Geen wachtlijsten
ZIE rijschoolkarels.nl
spieren en je energiesysteem
072-506 1226
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
worden geactiveerd. Daarmee
houd je alles op orde. Het
is niet moeilijk, maar stel je
doelen, eventueel samen met
anderen en werk daar aan.’

AUTORIJSCHOOL
KINDEROPVANG DE POPPENKAST
KARE LS
P

Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak

Rijangst?

06-1057 8724

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

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

GEVRAAGD:
Suzan’s leerlingenbegeleiding
en
Kinderopvang DeSnackbar
Poppenkast
medewerker
organiseren een feestelijke

Het publiek hangt aan haar lippen

Sanne18-20
Verstegen jaar.
had na haar gebroken enkel in 2015 tot doel om toch de Olympische spelen van Rio te halen. Op enliefst met ervaring
kele tienden van een seconde na mislukte dat, maar in 2017 bij de Wereldkampioenschappen atletiek in Londen kwam
Voor een langer
zij tot periode
de halve finale. Dat was een enorme prestatie. Sanne is topatleet op de 800 meter, heeft 15 nationale titels op

kijk & doe middag

de 400, 800 en 1500 meter en het Nederlands record indoor op de 1000m. Voor volgend seizoen is alles gericht op de

EK in Berlijn. Aan haar motivatie samen met haar man en coach Peter Wolters zal het niet liggen.
30 september van 14:00-17:00TEL:
uur.06 23610857
T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net
Veel informatie en gratis kinderactiviteiten.
Visclub De Egmonden
Kom jij ook spelen, springen, dansen in de

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

kinderdisco en mooie knutsels maken?

Mosselaan 57 Egmond aan den Hoef

P
Mosselaan 57
Egmond a/d Hoef

De Poppenkast

KINDEROPVANG

DORPSGENOTEN

Afgelopen zondag was de voorlaatste wedstrijd van visclub De Egmonden. Deze keer ging het om de brasem en maar
liefst 8 vissers waagden in de potdichte mist de oversteek om op de Slotgracht te komen. Brasem, een grote slijmerige vis, liet zich deze ochtend echter maar moeilijk vangen. Er werden er uiteindelijk maar vijf uit het water gehaald.
De aanval op de bovenste posities werd geopend door Jan Peetoom, binnen het kwartier had hij er al twee, gevolgd
door Theo Minneboo die in de allerlaatste seconde van de wedstrijd zijn tweede binnenhaalde. Doordat de leider in
het klassement Jan Walta, zijn positie in gevaar zag komen, besloot hij om er toch maar een aan de haak te slaan.
De andere vijf vissers, die niets gevangen hebben, worden uiteraard bedankt voor hun aanwezigheid. De allerlaatste
wedstrijd van het seizoen is op 8 oktober. Ook deze keer is de Slotgracht weer het strijdtoneel, maar dan is het vissen
op karper/paling/zeelt. Aanvang is 8.00 uur en het duurt tot 10.30. De vacature voor secretaris is overigens nog altijd
niet vervuld.
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Bridgeclub Egmond

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

Uitslag competitie 19 september: A-lijn: 1. Jolanda-Smit & Aad Schuit, 61,64%; 2. Herman Prins & Anneke OnrustGroot, 56,79%; 3. Marouschka vd Pol & Jos de Waard, 54,07%.
B-lijn: 1. Lammy van Deursen & Afra Zentveld-Tromp, 63,57%; 2. Ineke Zuiderwijk & Marian Rozemeijer, 56,79%; 3.
Riet Baltus-Bellekom & Ria Vlaar-Dekker, 56,07%.

• Verse DORADE'S of ZEEBAARS
op=op

kilo € 14,95

Fraaie herfsttaferelen
Foto’s (Jane Valkering)
Zo in het najaar met een paar mooie dagen in de stralende zon zie je de fraaiste zaken. Zeker als je in deze omgeving
woont. Van een loom luierende Hooglanders tot de gehakkelde Aurelia vlinder en van spinnen in hun web tot de
mooiste elfenbankjes. Je zou er zo op gaan zitten…

Top-kwaliteit

deze week Kilo € 9,95

• Ouderwets gerookte RODE POON

mooie grote

3 voor € 5,00

p/st € 2,-

Warm gebakken
Hollandse
NIEUWE HARING LEKKERBEK
p/st € 2,3 voor € 5,de lekkerste

Alleen tegen inlevering van deze bon

4e GRATIS

op=op

2 voor € 7,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

mooie grote

op=op

3e GRATIS

Kilo 12.50

Kilo  10.00

Loom luierende Hooglanders in de najaarszon

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

HOLLANDSE GRASKAAS
30+ KAAS
BLACK LABEL

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

500 gram

Bij aankoop van 1e kilo kaas

GRATIS BAK GERASPTE KAAS

✄

ag

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!

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Nieuwe oogst HOLLANDSE
APPELS, HANDPEREN EN STOOFPEREN

2 kilo € 2,50

Actie geldig bij inleveren bon
Gehakkelde Aurelia

Elfenbankjes als uitnodigende zitplaats voor…?

✄

n
au
ndaal

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

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Foto (redactie)
Spin rustig wachtend op het hapje

Super KRENTENBOLLEN
8 voor € 3,00
Alle BRODEN VAN TOEN
2 voor € 4,50 en 3 voor € 5,00
Superstunt SPECULAAS GEVULDE KOEKEN nu 3 voor € 1,00
Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt HALFJE WALDKORN ZONNEPIT CADEAU!!!

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Foto (redactie) Deze spin houdt wel
erg van de ruimte en de blauwe lucht

40 soorten Tapas
Tapas verrassingsmenu

€ 19,50 p.p

Feestje in Spaanse sfeer?
Vraag naar de mogelijkheden.

G e ope nd v an wo t/m zon v an af 17.30 uur

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

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

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

€

9,-

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

u ook
weg
urt
enien

Sportpark Wimmenum

Omslag Dorpsvisie Egmond-Binnen 2017-2027

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

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
27 wo 5:16 9:04 17:00 21:23
28 do 5:24 10:06 17:46 22:24 EK
29 vr 6:05 11:00 18:35 23:56
30 za 7:20 12:15 19:40
1 zo 1:14 8:25 14:05 20:55
2 ma 2:26 10:10 14:56 22:25
3 di 3:10 11:36 15:29 23:46
4 wo 3:48 12:30 16:08

Kom deze week even langs

(van de redactie) Aan de hand van een zestal thema’s wordt in de Dorpsvisie Egmond-Binnen 20172027 aangegeven hoe de Egmond-Binners zelf hun dorp het liefst zien en ontwikkeld zien worden.
Daarbij ligt de nadruk op bereikbare zorg,
extra woningbouw, een bruisend dorpshart
en een verkeersluwe dorpskern. Een en ander
is weergegeven in een fraai magazine, in
heldere taal (en dus een aanrader als aanpak
voor veel andere wollige plannen, zoals je die
meestal ziet). Dit magazine wordt dinsdag 26
september aangebonden aan de gemeente.
Met het ontwikkelen en op papier zetten van deze
Dorpsvisie Egmond-Binnen 2017-2027 hebben
de inwoners en ondernemers in samenwerking met
Vereniging Dorpsbelangen zelf het voortouw genomen. In 2015 vroeg de Vereniging Dorpsbelangen
de gemeente om een nieuwe visie op de ontwikkeling van Egmond-Binnen, daar de oude in 2016 zou
aflopen. De gemeente wilde daarin meegaan, met
als voorwaarde dat het vooral mét de inwoners zelf
moest gebeuren. Zo geschiedde. In deze 10-jarenvisie
staat direct heel concreet wat ze willen en hoe Egmond-Binnen de komende 10 jaar verder ontwikkeld
zou moeten en kunnen worden. Op dinsdagavond 26
september wordt de visie – die met ondersteuning
van de gemeente tot stand is gekomen – om 20 uur
officieel aan de gemeente aangeboden in het Wapen
van Egmond-Binnen. Daarvoor zijn alle EgmondBinners uitgenodigd om bij aanwezig te zijn.
(zie verder paina 2)

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

mond

Wordt winter lid
van 60 voor 50.

Inwoners en ondernemers willen
een leefbaar en levendig Egmond-Binnen

Voor meer info
www.gezondenfitter.nl
Sandy
Horst
Wil jijter
er bij
zijn?
Geef
je
op
06 46 43 42 26
info@gezondenfitter.nl.

van
s met
0 uur
ag
.

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef - t 072 506 1201
e
info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info
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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.

