Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.
TOSCA RONDE VAN JUBILERENDE FYSIOTHERAPIE RONDE DE EGMONDEN:

(Van de redactie) Als je er 15 jaar op hebt zitten, zou je kunnen denken dat het vuur van de ambitie wel
wat gedoofd is, maar dat is bij Tosca Ronde van Fysiotherapie Ronde De Egmonden geenszins het
geval. Sterker nog, er zitten heel veel ontwikkelingen aan te komen waar ze in mee wil gaan. ‘Zoals eHealth (op afstand een deel van de gezondheidszorg realiseren) en Zicht op Zorg (een digitale, beveiligde communicatie tussen hulpverleners om tijd te besparen en efficiënter te werken). Daar gaan we
al aardig in mee en dat zullen we zeker nog veel meer gaan doen in de nabije toekomst’, aldus Tosca
Ronde, vooruitkijkend in haar praktijk in de Prins Hendrik in Egmond aan Zee.

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
4 wo 3:48 12:30 16:08
5 do 0:24 4:26 13:55 16:41 VM
6 vr 1:20 4:57 14:46 17:16
7 za 2:51 5:35 15:36 17:55
8 zo 3:46 6:15 16:20 18:36
9 ma 4:26 6:55 14:56 19:15
10 di 3:16 7:38 15:25 19:57
11 wo 3:34 8:28 16:05 20:45

Kom deze week even langs

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

Foto (aangeleverd): Het
team van Fysiotherapie
Ronde de Egmonden

Aanleiding voor het gesprek
is wel het jubileum van 15
jaar, waar ze uiteraard best
aandacht aan wil schenken.
‘Dat is toch een moment
waarop je wat naar buiten
kunt treden. In ons beroep
kun je nu eenmaal geen
‘vroegboekacties’ doen om
wat bekender te worden.
Dat zou ik ook absoluut niet
doen overigens, ook als het wel mocht.’ Kwaliteit en specialisatie staan namelijk erg hoog bij haar in het vaandel. ‘In
2025 is iedere fysio die een specialisatie doet (en declareert) verplicht om een afgeronde master-opleiding daarin te
overleggen. Dat is nog ver weg, maar wij zijn er al mee bezig. Op dit moment zijn binnen onze praktijk drie medewerkers daarmee bezig: op bekkenfysiotherapie, kinderfysiotherapie en manuele therapie. Specialisatie loont, overal,
dus ook in ons vak. De wereld wordt steeds complexer, de druk steeds groter en de mensen steeds ouder. De fysieke
problemen die mensen van die drie factoren ondervinden worden dus ook steeds complexer. Voeg daarbij dat de
patiënt mondiger wordt, kan vergelijken en zo snel mogelijk zo goed mogelijk geholpen wil worden en je hebt de mix
van randvoorwaarden die specialisatie in de hand werken. Ik ben er ook van overtuigd dat patiënten ons op die manier
afrekenen. Ook in ons vak moet je gewoon ‘leveren’. En dat is goed, want het houd je scherp.’ (ZIE VERDER PAG 2)

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

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!

Woning VERKOPEN?

Bel dé Kruijff onder de makelaars

En verder in Dorpsgenoten:
- Lokale lasten lager of gelijk
- Handig overzicht Egmondse activiteiten nog verkrijgbaar
- Artem Trio in Zorgcentrum Agnes
- Egmondia verliest bij D.T.S.

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 Ronde de Egmonden

‘Het is genoeg, dat weet ik wel.
Maar toch gaat het me allemaal veel te snel’

Medewerker van het eerste uur, Mark Zwart, is ook zo’n specialist. Hij had een ervaring van 10 jaar werken in een
verpleeghuis in zijn bagage, alvorens hij bij Tosca Ronde in de praktijk kwam. Zijn specialisatie geriatrische fysiotherapie sluit helemaal aan op de ontwikkelingen in de maatschappij en de ouder wordende mens. Hij gelooft dat patiënten
om allerlei redenen kiezen voor een bepaalde behandeling of behandelaar. ‘Dat kan gaan om de persoon, de kwaliteit,
de specialisatie, de afstand, bereikbaarheid etc. Maar dat kwaliteit en specialisatie daarin belangrijk zijn en steeds
belangrijker worden is voor mij wel zeker. Ook in ons beroep is er gewoon keuzemogelijkheid. Als je niet goed genoeg
bent of niet meegaat in de nieuwste ontwikkelingen gaan patiënten naar een ander.’

Margaretha Divera
Wories-Brinkman
“Greetje”
2 maart 1937

Foto (Micha Klootwijk):
Digitale zorgverlening (eHealth) belangrijke
ontwikkeling in de zorg

28 september 2017

Weduwe van Fred Wories

INZETTEN VOOR DE PATIËNTEN
Daar heeft de praktijk Ronde de Egmonden zeker
geen last van. Het ondernemerschap ligt Tosca
Ronde wel, maar ze doet het dan weer wel op
haar eigen manier. ‘De medewerkers hebben een
basissalaris, maar krijgen extra beloond naar wat
ze doen. Dus als je veel patiënten kunt behandelen,
omdat je meer uren in je werk steekt, krijg je extra
betaald.’ Dat klinkt als een prestatieloon en dat is
toch op zijn minst wat tegenstrijdig in de zorg? Ronde: ‘Zo scherp moet je het nu ook weer niet stellen, maar ik vind
wel dat je je medewerkers mag stimuleren om te proberen het uiterste uit hun capaciteiten te halen voor de patiënten.
En maak je geen zorgen: de verzekeraars houden ons echt wel op het rechte pad. Wie patiënten te frequent behandelt
in relatief te korte tijd wordt daarop afgestraft door de ziektekostenverzekeraar door een korting op je declaratie en
een boete er bovenop. Ik wil bovenal kwaliteit, maar ik wil ook graag betrokkenheid van de mensen waarmee ik werk.
Die betrokkenheid wordt dan beloond. Gezien de geringe doorloop aan mensen in die afgelopen 15 jaar werkt het
blijkbaar goed.’
EÉN ZORGCENTRUM
Gevraagd naar haar ambities voor de komende 5 jaar moet ze even nadenken. ‘Ik zou zelf wel weer een studie willen
volgen. Nu de kinderen wat groter zijn, kan dat weer. En wat mij erg mooi zou lijken, is als er één centraal gelegen
gezondheidscentrum komt voor de Egmonden waar alle medische en paramedische diensten bij elkaar zitten. Zodat
de communicatielijnen nog korter zijn. In dat verband zie ik ook de ontwikkelingen in bijvoorbeeld eHealth en Zicht op
Zorg. ICT-technologie maakt het mogelijk om patiënten via bijvoorbeeld een iPad iets uit te leggen, een oefening voor
te doen of iets dergelijks, zonder dat je daarvoor aan huis hoeft te komen. Dat laatste doen we al in de praktijk en we
zullen dit gaan uitbreiden, omdat mensen steeds langer thuis moeten kunnen blijven wonen. Als ze dan op den duur
minder mobiel worden kan dit soort toepassingen een welkome aanvulling zijn. ICT kan het op een aantal vlakken een
stuk makkelijker maken. Die kant gaan we de komende jaren steeds verder op en ik ben van plan daarin mee te gaan.
Ik zie het als uitdaging, een positieve ontwikkeling om mensen nog beter te kunnen helpen.’

heeft op 28 september haar ogen voorgoed
gesloten. Wij zullen onze lieve moeder en oma
heel erg missen.
Michiel,
Casper

Peter en Esther,
Victor en Oscar

De uitvaart heeft op wens van Greetje op
3 oktober in besloten kring plaatsgevonden.
P.T. Wories, Bakkersweg 18, 1852 EE HEILOO
pt@wories.co, 06-41707911
mwories@hotmail.com
Tot ons groot verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van
onze allerliefste moeder, oma, overgroot oma en zus

Marie Sloof-Dekker

Echtgenote van Gabriel Sloof †

Egmond lééft: handig overzicht

14 oktober 1934 29 september 2017
Egmond aan Zee

De Egmonden. In de dorpen zijn velen actief om met elkaar het leven prettiger te maken. Ook het
afgelopen jaar zijn er weer allerlei activiteiten bijgekomen voor en door Egmonders: wandelen, film,
zingen, muziek, handarbeid, computerhulp, cursussen, samen eten, maaltijden thuis, uitjes met een
busje, exposities, Rondje Egmond en er is nog veel meer dat weinig of niets kost en lang niet altijd
goed bekend is.

Diny en Fred
Linda en Arnoud, Finn
Nancy en Hugo, Twan
Ellis en Oscar

Afbeelding (aangeleverd): Wapen van Egmond

Arjan
Wendy
Tessa en Daan

Vrijwilligers hebben i.s.m. de dorpsverenigingen en enkele
sponsors een overzicht gemaakt van deze activiteiten met
de titel: ‘Egmond lééft’. Het is ook bedoeld om een familielid
of kennis op een idee te brengen. Van alle dorpshuizen
en zorgcentra zijn bovendien de gegevens vermeld. Op de
achterzijde staat handige informatie: een soort gemeentegids in het klein. Deze zomer is ‘Egmond lééft’ huis aan huis
verspreid bij Dorpsgenoten en het kan gratis nog worden
afgehaald zolang de voorraad strekt. Het is o.a. te vinden
tijdens openingsuren in de dorpshuizen, de Thuiskamer, Huys
Egmont en bij het Wijksteunpunt van St. Welzijn Bergen naast Dorpshuis Hanswijk. Tevens elke werkdag bij PostaanZee, Voorstraat 82a in Egmond aan Zee en ma. t/m za. bij Kringloop Tol, Lamoraalweg 53b in Egmond aan den Hoef.

Opening Kinderboekenweek

Marja en Rob
Berrie, Rick
Peter en Mar
Danielle
Linda, Sam
Sanne en Sander, Gavin
Yvonne en Co
Engelien
Moeder is in het verenigingsgebouw Egmond aan Zee,
Julianastraat 5, waar u welkom bent om afscheid van haar te
nemen en de familie te condoleren op woensdag 4 oktober van
19.00 tot 20.30 uur.

Foto (aangeleverd): Heks langs op school
in kader van de Kinderboekenweek
Op de Sint Jozefschool kwam afgelopen
woensdag een heks op school. Deze heks was
uit een boek gesprongen en wilde heel graag
alle klassen een spiksplinternieuw leesboek
geven omdat de KBW ( Kinderboekenweek)
van start ging. Toevallig hadden meester Jan
en juf Marieke voor alle groepen prachtige
boeken gekocht en dus ging de heks met deze
boeken naar de groepen en las een stukje voor
uit het boek wat zij na afloop van haar kregen.
De kinderen waren allemaal erg enthousiast
en hoorden van de heks ook hoe fijn het is om
een boek te lezen. De afsluiting van de KBW
is op woensdagmiddag 11 oktober op het
plein van de Jozefschool met een kleedjesboekenmarkt. Alle kinderen mogen dan hun oude / nieuwe boeken verkopen
en kunnen andere boeken kopen bij klasgenootjes. Deze boekenmarkt is van 12.15 uur tot 13.30 uur. Ook zijn er veel
nieuwe kinderboeken, boeken voor jongvolwassenen en volwassenen te koop voor heel weinig geld.

DORPSGENOTEN

De uitvaart zal plaatsvinden in besloten kring.
Wij zouden het leuk vinden als u een kaart meeneemt met een
herinnering aan mama.

Dick

Nooit meer samen weg
Wat zullen we je missen
Dag beste vriend
Theo en Josine
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Herfst nu echt begonnen
Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

Met steeds meer bladeren in de wandelpaden, langzaam verkleurende bladeren aan de bomen en steeds grauwer wordende luchten met af en toe flinke
hoosbuien zoals afgelopen vrijdag en zaterdag kunnen we wel stellen dat de
herfst echt is begonnen.

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

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

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

Foto’s (redactie): 1. Herfst kleurt het landschap

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

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

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

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

mr. Win-Yi Lam
MfN-registermediator
Gespecialiseerd in
echtscheiding

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50

085-0020809
info@pieterdorhout.nl
www.pieterdorhout.nl

2. Grauwe luchten

per m 3

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 67 | 1934 RA Egmond aan den Hoef

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

offset
hoogdruk
fotografie
web-design
multimedia
Dorpsgenoten
ontwerpstudio
reclamebureau

notaris:

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

072-5066171

SCHILDERSBEDRIJF

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

3. en stromende regen

Aanmelden Crea club
WOEKERPOLIS?
Check uw polissen!

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 • Egmond aan den Hoef • (tegenover Albert Heijn)
T
072 506 1201 • E info@belleman.nl • I www.belleman.nl

DORPSGENOTEN

De Crea club is weer van start gegaan. Na een stormachtige eerste woensdag hebben we gezien dat er nog enkele plaatsen vrij zijn. De cursus wordt
gegeven op woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur en kost maar €5,- (er
is gratis thee of koffie met een koek). Het is om de week op de oneven
kalenderweken. We zijn met verschillende technieken bezig, b.v. kaarten
maken, herfststukjes maken, kerstversiering, weckpotten vullen en met fietsbinnenbanden leuke decoraties maken. U kunt zelf kiezen wat u wilt maken,
loop binnen bij Bas Tweewielers in Egmond voor meer informatie of bel 0657239424. Wilt u 1 avond om te proberen of een heel seizoen, kom dan eens
langs, de eerste bijeenkomst is op 11 okt. Aanstaande.
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ZENT

Muziek in Huis komt met Artem
Trio in Zorgcentrum Agnes

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

Foto (website Artem Trio):
Muziek in Zorgcentrum Agnes
Op woensdag 18 oktober 2017 geeft Artem Trio een concert in Zorgcentrum
Agnes, onderdeel van De Zorgcirkel. Het ensemble Artem Trio, bestaande uit
Sara Balasch Lozano - viool, Violeta Gonzalez Tomas - cello, Maria Lopez
Belarte - piano, brengt een gevarieerd klassiek programma met werken van
o.a. Beethoven, Schubert en Sjostakovitsj. Het programma duurt 2 maal 30
minuten. Het optreden is op verzoek van Zorgcentrum Agnes georganiseerd
door de Stichting Muziek in Huis. Het wordt mede mogelijk gemaakt door
Zorgcentrum Agnes, Grovestins Stichting, INERGY en particuliere donateurs.
Het Artem Trio bestaat uit de dames, Maria Lopez Belarte (piano), Violeta
Gonzalez Tomas (cello) en Sara Balasch Lozano (viool). Na hun studie aan
verschillende Spaanse Conservatoria kwamen zij naar Nederland om zich
verder te ontwikkelen. In 2017 studeerden zij af aan het Amsterdams Conservatorium en Hogeschool voor de kunsten Codarts Rotterdam. Het trio, dat in
2015 ontstond, heeft masterclasses en lessen gevolgd bij Gijs Kramers, David
Kuyken, Bart van der Roer, Jeroen den Herder en Benzion Shamir.
Het trio richt zich op het presenteren van de grote werken uit de kamermuziekliteratuur en doet dat in een breed scala van stijlen, van klassieke
tot hedendaagse muziek. De dames zijn steeds op zoek naar verschillende
manieren om de muziek uit te voeren. Bij hun optredens letten zij in het
bijzonder op het brengen van de juiste sfeer en zoeken zij aansluiting bij het
publiek. Het concert begint om 15:00 uur. Adres: Rooseveltstraat 1, Egmond
aan Zee. Koffie en thee wordt geschonken vanaf 14.30 uur. Deuren gaan dicht
om 15.00 uur.

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Hallo..?
Hallo..?
Heeft u ook een
intercom bij welke
er beneden alleen
maar hallo gezegd
kan worden?En u,
ondanks verwoede
pogingen, niet terug
kunt praten?
Deze kunnen wij
voor u repareren of
vervangen!

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

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

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

40 soorten Tapas
Tapas verrassingsmenu

€ 19,50 p.p

Feestje in Spaanse sfeer?
Vraag naar de mogelijkheden.

Egmondse almanak

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

OKTOBER Do 5, Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Ingang achter D'Oude Clipper • Smidst raat 3, 1931 EX Egmond aan Zee
Vrij 7 Kinderkleding en speelgoedbeurs, De Windhoek, Egmond-Binnen 9.00u
tel: 072 8888805
Za 7, Kerkdienst, Maria Alacoque E/Hoef, 19u
Zo 8, Nationale Stoelyogadag, De Schulp, 13u
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
Nijverheidsweg 31d
GAS - CV - WATER - RIOOL - ZINK- en DAKWERKEN
Woe 18 Concert Artem Trio, Zorgcentrum Agnes, 15.00u
1851 NW Heiloo
Vrij 20 kerkdienst Pr. Hendrik, 15u
Telefoon 5065495 - Mobiel 06-50671232
T 072 532 42 18
Za 21 Kerkdienst, maria Alacoque, 19u
info@ijssennaggerloodgieters.nl
F 072 532 42 19
Zo 22 Kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 9.00u
E
info@TR-assurantien.nl
Prinses
Margrietlaan
22 - 1934 EL Egmond aan den Hoef
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
Zo 29 Allerzielen, Rinnegom, 15u
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
er baan
ax. 7 pers. p
m
DECEMBER Do 7 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Zo 10 Stiltewandeling, Nachtegalenpad, 7.30u
Zo 10 Filmmiddag in de Schulp 14.30
korting
Vr 29 Verstillende wandeling
v.a. De Abdij 13.00
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S T AKING
S T UN T !

!
1 uur bowle5n0
€19,- €9,

50%

S T RIKE!

Bridge SOOS ,,Anders Actieven “

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKNu ook
Bridgeclub
Egmond
aan Zee
Pedicure
GOLF?
Uitslag 28 september 2017: 1/2. Mar Imming
en Thea Rosendaal 54,17

Uitslag woensdag 27 september 2017: 1e Hrn Lentz & Hallewas
64,06% 2e Fam. Honders 53,13% 3e Dms te Bück & Eeltink 48,44% 4/5/e
Mevr. Waelput & Hr. Broersen en Dms Zentveld & van Deursen 46,88 6e Hrn
Visser & te Bück 40,63 %

5 oktober
10-17 uur
in Hotel Zuiderduin Zeeweg 52 Egmond aan Zee
072 750 2040 www.luckystrikebowling.nl

Voorstraat
– Egmond
aan Zee
1/2.Piet
en Ditte92Greeuw
54,17
3/4.Petra en Bert Maureau 45,83 ¾.Bertus en
06-12955593
Gré Eeltink 45,83
www.schoonheidssalondessa.nl

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…

DORPSGENOTEN
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Voor het tweede
wel!

de tweede DVD van de
zelfde video voor 12,- euro

iets omlaag. De komende meerjarenbegroting die op 2 november
in de raad wordt besproken is positief en de schuld blijft zo laag
mogelijk. Verder is de begroting beleidsarm. Dat houdt in dat nog
weinig ‘in beton is gegoten’. Een volgend college (in maart ’18 zijn
de gemeenteraadsverkiezingen) kan hierdoor vervolgstappen zetNieuwe Egmonderstraatweg 6
ten en eigen keuzes maken voor 2018 en verder.
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
De vierde positieve begroting van dit college is een mooie gelegenheid voor
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl
Hugo Snabilie, wethouder Financiën, om eens terug te blikken: ‘De afgelopen
vier jaar zijn de lokale lasten nagenoeg gelijk gebleven. Desondanks hebben
we stappen gezet in een aantal grote en belangrijke dossiers. Denk daarbij
aan de gerealiseerde voetbalfusie van de voetbalclubs in Bergen, de plannen
die voor Mooi Bergen worden gemaakt, het nieuwe jongerencentrum in
Egmond-Binnen dat bijna gereed is en de afronding van de Maritieme drieMensendieck Praktijk Bergen Egmond Schoorl
hoek in Egmond aan Zee. En verder ook: de bouw en de plannen voor nieuwe
Mensendieck voor o.a.
woningen, de brede toegang tot zorg en ondersteuning via de sociale teams,
houding, ontspanning,
ademhaling en chronische pijn. de oprichting van het Cultureel Platform Bergen, het nieuwe plein en de fietsstraat in Camperduin, de riolering die op meerdere plekken in de gemeente is
Tel. 06 128 14 115
Fit met Mensendieck!
vernieuwd en de verbouwing van de Vrije School in Bergen. Dit college sluit
mail mensendieckegmond@gmail.com
positief
af en
dat biedt
perspectief
voor de toekomst.’
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
u tijdigbenadrukt
naar de
Het als
college
ook de stappen die in de zorg zijn gezet. Er is er veel
Mensendieck
Egmond
oefentherapeut
gaat.Praktijk
Maar wat
doet die oefentherapeut Mensendieck eigenlijk?
gerealiseerd binnen
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
het sociale domein.
rond ... Iedereen heeft zo zijn eigen houding en manieren van bewegen, maar sommige
gewoontes zijn niet goed voor het lichaam. Dan kunnen
Hetklachten
collegeontstaan
heeft aan bijvoorbeeld
rug, nek of schouder. Ook door bepaalde afwijkingen of ziekten, denk aan reuma, scoliose of
zich sterk gemaakt
astma, kunt u problemen krijgen met uw bewegingsapparaat.
voor een betere
Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode gericht op het
toteen
zorg
en houding en
behandelen en voorkomen van klachten die kunnen toegang
ontstaan door
onjuiste
beweging tijdens dagelijkse activiteiten. De oefentherapeut
maakt u bewust
van uw eigen
ondersteuning
voor
fysieke mogelijkheden en coacht u bij het aanleren van gezond beweeggedrag. Het doel van
de
inwoners
die
oefentherapie is de klachten te laten verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande
van uw eigen mogelijkheden.
dat nodig hebben.
Gezond bewegen? Kies voor oefentherapie Mensendieck!
Door de integrale
Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven? Tel. 06 128 14 115, mail
aanpak, biedt de
mensendieckegmond@gmail.com of www.mensendieckegmond.nl
Mensendieck Praktijk Egmond, Hanswijk 1a, 1934 CP
Egmond aan
den Hoef
gemeente
meer
maatwerk
aan
de
ZIE rijschoolkarels.nl
inwoners. Daarnaast
072-506 1226
is de ondersteuning
aan vrijwilligers
Wilma´s Pilates & en mantelzorgers
Essentrics Studio verbeterd.

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT
Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

SERIEUZE
BEZORGER
AUTORIJSCHOOL

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

Voor uw gehele administratie

voor een wijk in
KARE LS
EGMOND AANHOERA!
ZEE

Administratiekantoor

WINTER

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

ag

Zon-

072-5061201KOEN
of
info@belleman.nl

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

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

Tijdverdrijfslaan 1
Herenwega/d
162 Hoef
Egmond
Egmond
a/d Hoef
€www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl
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VHS video naar Lokale lasten blijven laag, posi‘erfenis’
DVD 17,50 euro tieve
De lokale belastingen voor de inwoner gaan in 2018 gemiddeld

  

u ook
weg
urt
enien

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG
NIEUW

Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

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

Barre lessen!!!

Al jaren een vertrouwd adres voor Release
uw APK &enRestore
onderhoud.
lessen

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
Verder de hele week
in- en verkoop of zoekopdrachten.
door Essentrics

06 20 100 550

Pilateslessen
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmondenaan
den Hoef
mail:
wilma-pilates@live.nl
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

Ervaar de waarde
KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Bel me Teen!

van uw tuin!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

P

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
z
Opvang
per uur
www.fysiotherapieronde.nl
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijkTUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
072-5064258 of 5065399
De
Poppenkast
z
Geen wachtlijsten
T 06 538 12 076
z

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

z

KINDEROPVANG

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

www.rotteveeltuinen.nl

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

nts
van
naar
ook
tjes
d aan
irk
ond

Ook voor ramen en kozijnen

liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode
Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef
Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

TEL: 06 23610857

wekelijkseJOOOI
column van KD de Bocht

Schoonheidssalon

The Beach

Deze week stond de eerste van de vele ‘handhavingen’ alweer voor de Raad
van State. En de gemeente Bergen ving bot, zoals ook al vaker is gebeurd. Nu
mag de gemeente gaan uitleggen waarom de specifieke bewoning illegaal is
en waarom de bewoner geen gebruik kan maken van het overgangsrecht. Tja,
als we op deze manier nog 600 van die gevallen gaan krijgen, denk ik dat ze
wel een paar man extra kunnen gebruiken op het gemeentehuis. Vooral op
afdeling juridische zaken.
K. D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

In de maand oktober bij
Hotstone rug/nekmassage €25,00
een waardebon t.w.v. € 5,00 kado
Bel voor afspraak 06-51643894
Piet Heinstraat 10, Egmond aan Zee

Open: maandag, donderdag, zaterdag en ‘s avonds

www.schoonheidssalonthebeach.nl

DORPSGENOTEN

Foto (redactie) Hugo Snabilie: Tevreden over
begroting met lagere of gelijke lokale lasten.
LOKALE LASTEN OMLAAG
Goed nieuws voor de burgers is dat een aantal lokale lasten omlaag gaan of
gelijk blijven. De afvalstoffenheffing (met 1%) en de rioolbelasting (met 4%)
gaan in 2018 omlaag. Toeristenbelasting, gemiddelde OZB-last en parkeertarieven blijven gelijk. Eerder was in 2017 de hondenbelasting al afgeschaft op
basis van een positieve begroting. Sinds 2015 zijn OZB en parkeertarief niet
meer verhoogd, de toeristenbelasting is gelijk gebleven sinds 2016. ‘Bij de
start van deze coalitie was één van de belangrijke doelstellingen om de lasten
zo laag mogelijk te houden, dat is gelukt. De Algemene Reserve neemt toe
omdat de opbrengsten van forensenbelasting en precariorechten op kabels en
leidingen gefaseerd worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Dat voorkomt dat bij verlaging of zelfs beëindiging van deze opbrengsten bezuinigd
moet worden en biedt de ruimte aan de realisatie van belangrijke projecten,
zonder dat de schuldpositie in gevaar komt. Een financieel gezonde gemeente
dus, daar kijken we tevreden op terug’, aldus Snabilie.
Voor het project ‘Handhaving onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen’ is in het voorstel van het college aan de raad extra geld in de begroting
opgenomen.

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 25 september 2017: 1.Fam.Eeltink 60,4 2.Ria Vlaar en Riet Baltus
59,4 3.Mar Imming en Pum Brouwer 46,8 4.Fam.tBück 45,8 5.Riet Druiven
en Wil Huiberts 44,9 6.Fam.vGulik 42,7

Nationale Stoelyoga Dag in De
Schulp
JOEB organiseert in samenwerking met dorpshuis De Schulp en YOGA2GO
van Tamara Schoehuijs op zondag 8 oktober stoelyoga, de makkelijkste en
meest laagdrempelige vorm van yoga. Het doel van de Nationale Stoelyoga
Dag is mensen verbinden. Bewegen is gezond, ontspannen en geeft plezier.
Stoelyoga is een rustige bewegingsvorm en voor iedereen haalbaar, ongeacht
leeftijd, omvang, lenigheid of conditie. Als korte opfrispauze in de schoolbanken, op het werk en voor ouderen om ze krachtiger te maken zodat ze
bijvoorbeeld langer thuis kunnen wonen. Het doel van de dag is ook om geld
en speelgoed in te zamelen voor Stichting Kinderen van de Voedselbank. De
stoelyoga les wordt gegeven van 13.00 tot 14.00 uur, daarna kan men zeer
relaxt genieten van de maandelijkse filmmiddag die om 14.30 uur begint. De
mensen die op 8 oktober niet kunnen maar wel speelgoed willen doneren
kunnen dit op de Vennewatersweg 19 te Egmond-Binnen langsbrengen,
telefoon 06-22659285.
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‘Bittere’ nederlaag Egmondia
Egmondia heeft aan de eerste wedstrijd in de derde klasse geen punten overgehouden. De grote
vraag vooraf was, hoe Egmondia aan D.T.S. tegenstand zou gaan bieden. Tactisch had de nieuwe trainer Johan van Wort de zaken goed bedacht. De bedoeling was om de linies kort op elkaar te houden,
om zo het combinatievoetbal van de tegenstander te proberen te ontregelen.

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

• Warm gebakken SLIPTONG

per stuk € 1,50 4 voor € 5,50 10 voor € 10,00

• Ouderwets gerookte MAKREEL
Los gevroren gepelde

GAMBA’S
1 kilo € 17,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

1 kilo
€ 11,-

max .3 kilo
per klant

mooie dikke

2 voor € 5,00

p/st € 3,

Verse

SLIPTONG
van kilo € 17,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

1 kilo

€ 11,00

5 kilo € 50,00
500 gram 3,95

Oude LUXE KAAS
Foto’s (Cor Mooij) Spelmomenten uit de wedstrijd DTS – Egmondia in de derde klasseKilo
A
 10.00 De Woerdense Kaasboer
Kilo 12.50

Bij u op de markt

Eindelijk weerstand voor Henk Verdonk jr.
Henk Verdonk junior uit Egmond aan de Hoef heeft weliswaar de wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot om
de Kids and Parents Bikesachool (KPB) mountainbikecup in winst weten om te zetten, maar er lijken andere tijden aan
te breken. De aanwezigheid aan de start van Michel Agterberg boezemde bij menig deelnemer al de nodige angst in.
Al meteen werd duidelijk, dat alleen Michel Agterberg het wiel kon houden van de ontketende Verdonk junior en nog
wel ogenschijnlijk op speels gemak. Verdonk junior moest tot het gaatje gaan om de afstand niet al te groot te laten
worden. Agterberg werd echter getroffen door pech en kwam ten val, waarbij ook zijn ketting was gebroken. Hierdoor
kon Henk Verdonk junior de wedstrijd alsnog winnend en onbedreigd afsluiten, omdat de andere podiumkandidaten
niet in staat waren het voor hem nog spannend te maken. Uitslag: 1. Henk Verdonk junior, Egmond aan de Hoef 2.
Erwin Krom, Limmen 3. Jan Langeveld, Bakkum 4. Henk Louwe, Alkmaar 5. Henk Jan Verdonk senior, Egmond aan de
Hoef 6. Marco Wetsteijn, Egmond aan Zee 7. Wout Bakker, Heiloo 8. Marcel Koekoek, Heiloo 9. Ton Wiering, Akersloot
10. Martin Meijer, Heerhugowaard.

SCHILDERSBEDRIJF

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

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

P

KINDEROPVANG

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

✄

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

NIEUWE OOGST HOLLANDSE APPELS EN
HANDPEREN of STOOFPEERTJES 2 kilo € 2,50
DE ALLERMOOISTE MUSKAAT DRUIVEN heel kilo € 2,50
Actie geldig bij inleveren bon

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
Speculaas Brokken
Speculaas gevulde koeken
Zak kruidnootjes
Zak meringue schuimpjes
American Cookies

2 voor
3 voor
nu
nu
3 voor

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl
Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€

9,-

€ 1,€ 1,€ 1,€1€ 1,-

Lever de advertentie in en ontvang de 3e plak gevulde speculaas Gratis!!!
Binnenkort start in Dorpshuis de Schulp een

Periode: november 2017 t/m mei 2018
( met uitzondering van deKerst, Paas- en Pinkstervakantie)

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

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

GRASKAAS
500 gram 2,95
GROENTE & FRUIT

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

CULINAIRE VERRASSING CADEAU

cursus TEKENEN/SCHILDEREN

ABA

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
in- en verkoop of zoekopdrachten.

Bij aankoop van 1e kilo kaas

BEUKERS
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

De Poppenkast

ROMIG BELEGEN
500 gram 2,95
NOORDHOLLANDSE extra pittige 500 gram 3,95
OUDE WOERDENAER
500 gram 4,95

✄

Dat plan viel al snel in duigen toen in de 13e minuut D.T.S. scoorde. Na een razendsnelle aanval werd de bal van rechts
af hard voorgegeven, waar de mee opgekomen voorstopper keihard doel kon treffen 1-0.
Egmondia liet zich echter door deze tegenvaller niet van de wijs brengen en de spelers hielden zich goed aan hun
opdrachten. Naarmate de eerste helft vorderde, slopen er wat foutjes in het spel van de thuisploeg, waardoor Egmondia
ook aanvallend iets beter in de wedstrijd kwam. Verder dan twee mislukte voorzetten van Rik Blok en een prima schot van
Stijn Buis, die net langs de kruising naast het doel verdween kwamen de blauwwitten echter niet. Tot het moment vlak
voor rust, toen Rik Blok na een prima pass vanuit het middenveld alleen op doel af kon gaan. Hij hield het hoofd koel en
passeerde de uit zijn doel gekomen keeper zeer beheerst 1-1. Met deze toch wel verassende stand ging de rust in.
Na rust, nadat Egmondia sterk aan de tweede helft was begonnen, probeerde D.T.S. de wedstrijd snel in haar voordeel
te beslissen. Dit leek ook te gebeuren toen in tijd van 5 minuten de zeer gevaarlijke spits Jordy Bitter twee keer doeltreffend uithaalde. Zo kwamen de Egmonders op een 3-1 achterstand. Toch kwam de spanning al weer snel terug in
de wedstrijd toen Egmondia de aansluitingstreffer scoorde. Jip van der Himst legde een corner helemaal terug op Carlo
Smit, die van grote afstand hard uithaalde. Zijn ingeschoten bal werd bewust of onbewust voldoende van richting
veranderd door Rik Blok, daarmee de keeper volkomen kansloos latend, 3-2. Met nog een half uur te spelen, zou er
misschien nog iets mogelijk kunnen zijn. Zo’n 5 minuten voor tijd leek Justin Recourt de gelijkmaker aan te tekenen,
maar helaas ging deze kans verloren. Het was aan de keeper van D.T.S. te danken dat Egmondia puntloos naar huis
keerde. In de slotfase wist deze man in zeer korte tijd twee keiharde schoten van Egmondia op miraculeuze wijze
onschadelijk te maken. Gezien de tweede helft had Egmondia misschien wel een gelijkspel verdiend, echter de spits
van D.T.S., die in deze wedstrijd het verschil maakte, zorgde er voor dat Egmondia met een ‘bitter’ gevoel huiswaarts
keerde. Toch gaf deze wedstrijd genoeg vertrouwen voor het verdere verloop in de competitie. Te beginnen volgende
week thuis tegen Z.A.P..

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

g met

Wordt winter lid
van 60 voor 50.

‘Eén gezondheidscentrum voor
de Egmonden zou mooi zijn.’
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n
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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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offset - hoogdruk - fotografie
multimedia - ontwerpstudio reclamebureau

volgens de klassieke methode.

Locatie: Dorpshuis de Schulp Visweg 45, 1935 EB Egmond-Binnen
Donderdag middag van 13.30 tot 15.30 uur.

Docent: Olga A. Tsygankova

Als u denkt dit wil ik wel, dan kunt U zich aanmelden :

via telefonisch 0251-317804.
( voor meer info zie ook www.olgatsygankova.com)

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.

