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Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.
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
18 wo 3:39 13:19 15:59
19 do 0:40 4:15 14:10 16:35 NM
20 vr 2:16 4:55 14:47 17:16
21 za 1:25 5:30 13:45 17:51
22 zo 2:15 6:08 14:24 18:25
23 ma 3:04 6:45 15:10 19:01
24 di 3:56 7:25 15:45 19:38
25 wo 4:16 7:59 16:05 20:12

Foto (redactie)
Trieste aanblik van wat eens het zwembad was

‘De Beeck’ volledig verwoest:
Mogelijk sprake van brandstichting (van de redactie)
Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is: bij de brand die sportcomplex De Beeck in de nacht van donderdag op
vrijdag volledig heeft verwoest, is mogelijk sprake van brandstichting. De gemeente Bergen doet daarvan in ieder geval
aangifte, omdat er sporen zijn die in die richting wijzen. Het is een trieste aanblik: enkele dagen na de brand in de nacht
van donderdag op vrijdag komen nog steeds met regelmaat wat mensen bij de plek des onheils om te kijken. Alsof ze
het nog niet kunnen bevatten dat hun sportcentrum er niet meer is. Wat eens een mooi centrum was, met uitgebreide
zwem-, sport- en vergaderfaciliteiten die ook door de Egmonders veelvuldig werden gebruikt, is nu een troosteloze
hoop puin. Het verwoeste dak van het zwembad ziet eruit als een ingezakte circustent. Was het maar waar. Die kun je in
de regel snel weer overeind hebben. Dat zal hier niet het geval zijn.
In overleg met Holland Sport zijn er voor alle gebruikers voorlopig uitwijkmogelijkheden bedacht. Zo vond afgelopen
weekend het afzwemmen al plaats in de Hoornse Vaart. De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies
van Bergen worden voorlopig gehouden in de Blinkerd te Schoorl. Ook de commissie bestemmingsplannen van dinsdag
17 oktober 2017 en de Algemene Raadscommissie van donderdag 19 oktober 2017 worden gehouden in de Blinkerd.
Woensdagavond wordt er door de gemeente en Holland Sport een informatieavond voor huurders van De Beeck georganiseerd. Zij worden hiervoor per mail en/of brief uitgenodigd.
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Kom deze week even langs

Sportpark Wimmenum

Lijst met bouwprojecten
Eerder die week had wethouder Peter van Huissteden nog een mooie lijst met aankomende bouwprojecten in de
gemeente kunnen presenteren. Van inbrei- en nieuwe bouwlocaties tot fusiecomplex en herinrichtingsprojecten als
bijvoorbeeld Het Slotkwartier. Daar kan er nu, geheel onverwacht, een aan worden toegevoegd. Los van de ellende
die het volledig verwoeste sport- en vergadercomplex nu al geeft aan alle gebruikers, beheerder en eigenaar, tekenen
zich ook meteen de contouren van de nodige discussies al weer af: wat gaat er voor terug komen? Gaan alle functies, dus inclusief zwembad, terug komen? Wat gaat dat kosten? Hoe lang gaat het duren? Nu de gemeenteraad van
Castricum eerder deze week heeft aangekondigd dat ze in principe kiest voor het realiseren van de ‘luxe variant’ voor
een zwemaccommodatie daar, komt ongetwijfeld ook in BUCH-verband de discussie over nut- en noodzaak van een
zwemaccommodatie in Bergen (weer) aan de orde. Daar hebben we ruim ervaring mee in de Egmonden en Bergen. Dat
zou kunnen betekenen dat we in de toekomst naar Castricum moeten om te zwemmen. Is dat erg? Geen idee. Er zijn
(waren?) veel verenigingen en activiteiten gehuisvest in de Beeck. Het was ook de vergaderplek voor alle commissies en
de gemeenteraad. Om te vergaderen zijn wellicht snel(ler) wat andere voorzieningen te regelen. In ieder geval tijdelijk.
Als De Blinkerd het niet aankan, genoeg leegstaande kantoren zou je denken. Dat geldt uiteraard niet voor de sport- en
met name de zwemfaciliteiten van De Beeck. Het is nu al triest, maar afhankelijk van de afwegingen die de politiek
gaat/moet maken, kan het misschien nog wel triester worden.

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

huiswerkbegeleiding voor
middelbare scholieren

www.dehuiswerkwinkel.nl

Woning VERKOPEN?

Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

DORPSGENOTEN
ZOEKT

SERIEUZE
BEZORGER
voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Goede verdiensten, kom eens langs

072-5061201 of
info@belleman.nl

BOOM

autoservice

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

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

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!

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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Palsma

Bewegwijzering: elke kern een
eigen stijl
De gemeente Bergen trekt 40.000 euro uit voor duidelijke en stijlvolle
bebording om gasten en toeristen beter wegwijs te maken in onze gemeente.
Belangrijkste doelen voor de nieuwe bewegwijzering zijn een gastvrije uitstraling en een mogelijk betere geleiding van verkeersstromen. Er zijn inmiddels
richtlijnen opgesteld waaraan de bewegwijzering moet voldoen, als het gaat
om begrijpelijkheid en kosten.
Hoe de borden er precies uit gaan
zien is nog open. De gemeente
gaat daarvoor eerst in gesprek
met onder meer bewoners- en
ondernemersverenigingen,
cultuurhistorische verenigingen en
kunstenaars. De nieuwe borden
moeten straks allemaal voldoen
aan de richtlijnen voor leesbaarheid en begrijpelijkheid. Wel wil
het college onderscheid maken
in de vormgeving van de borden
in de drie verschillende kernen.
Wethouder toerisme Odile Rasch:
‘Het zou mooi zijn als de borden
iets uitstralen dat typerend is voor
de betreffende kern.’
Foto (aangeleverd)
Wethouder Odile Rasch: ‘Elke kern eigen stijl bewegwijzering.’

€

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

Drogisterij
Parfumerie

9,-

Lieve schat, je hebt altijd gevaren
de zee was je lust en je leven
nu moeten we met heel veel verdriet
afscheid van je nemen
want je gaat nu voorgoed op reis
Ik hou van je
Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij in zijn leven voor ons heeft
betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze
vader, schoonvader en trotse opa

Hans van der Horst

Allergie
Acupunctuur

Leiden
* 7 maart 1939

Egmond aan Zee
† 12 oktober 2017

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

Anneke
Angelique
Katjana

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

Bianca en Harold
Bas
Sam

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl
Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

Correspondentieadres
Fam. A. v.d. Horst-de Jong
Eisenhowerstraat 16
1931 WK Egmond aan Zee

WINTER

Egmonds RAADhuis voor Jongeren opent haar deuren

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

Sinds 10 oktober is in Egmond aan den Hoef het RAADhuis voor Jongeren
gestart. Elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur en elke zaterdag van 14.00 tot
16.00 uur kunnen jongeren binnenlopen voor een luisterend oor, een zinvol
gesprek en goede raad. Initiatiefnemers zijn pedagoge Lisa van NieuwburgBedaux, van de Huiswerkwinkel en maatschappelijk werker, Kirsten PetriGroot, voormalig medewerker van Bureau Jeugdzorg Amsterdam. ‘We merkten
bij de Huiswerkwinkel dat jongeren behoefte hebben aan een plek waar ze
terecht kunnen met hun verhalen. Ze maken zich los van hun ouders, maar
zitten met veel vragen. We willen met het RAADhuis een preventief vangnet
zijn en een veilige plek bieden. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Indien nodig
verwijzen we door.’ Die gesprekken kunnen gaan over alles wat tieners maar
bezighoudt: over relaties en liefde, zelfvertrouwen en onzekerheid, pesten,
school en werk, seksualiteit, uitgaan, alcoholgebruik, social media, groepsdruk
en geld. Geen onderwerp is te gek. Bovendien is een bezoek aan het RAADhuis voor Jongeren gratis.’
Naast school en huiswerk speelt er bij tieners op de achtergrond vaak veel
meer. ‘Als je daar ook aandacht voor hebt en dingen bespreekbaar maakt,
zit een jongere vaak beter in zijn of haar vel. Aandacht werkt preventief’, zo
ervaart Lisa bij de Huiswerkwinkel. Kirsten: ‘Wij bieden een plek waar een
moment van rust en aandacht is in deze hectische tijd. Iedereen heeft het druk:
ook ouders en grootouders. Jongeren hebben soms het gevoel tussen wal en
schip te vallen. Even een kopje thee, de verhalen aanhoren, de juiste vragen
stellen en ze zo kritisch laten nadenken over zaken. We hopen dat jongeren
zo niet eindeloos blijven rondlopen met persoonlijke zaken die ze bezighouden. En natuurlijk, als er sprake is van ernstige problematiek, verwijzen wij
door. Maar ze hoeven het niet alleen te doen.’ Het RAADhuis voor Jongeren
is ondergebracht in hetzelfde pand als de Huiswerkwinkel: Herenweg 207 in
Egmond aan den Hoef.

Gelegenheid tot condoleren dinsdag 17 oktober van 19.30 tot 20.00 uur
in het Verenigingsgebouw, Julianastraat 5, Egmond aan Zee.
De crematieplechtigheid wordt gehouden woensdag 18 oktober om
10.45 uur in crematorium Schagerkogge, Haringhuizerweg, Schagen.

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

WE HEBBEN NOG

Met veel verdriet namen wij kennis van het overlijden van de heer

RUIMTE

Hans van der Horst

In liefde gedenken
wij Oud
onze
kanjer
De Oud - Katholieke
- Papiergroep
verliest een vrijwilliger in de
al v.a.
maandagmorgenploeg die zich vanuit de oecumene heeft ingezet
€ 5,50
voor de gemeenschap van Egmond.
Gert Tervoort
pe
r m3

We zullen Hans erg missen.

18-10-2015

18-10-2016

Wij wensen Anneke, kinderen, kleinkinderen en familie
veel sterkte toe met dit grote verlies.

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”
Bestuur
vrijwilligers van
O.K. Papiergroep
Alweer
een jaar uit ons midden,
ween missen
jedenog
iedere dag
Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl
In liefde gedenken wij onze kanjer

Gert Tervoort
Alweer twee jaar uit ons midden,
we missen je nog iedere dag.
Bedankt voor alle steun, dat geeft de
kracht om door te gaan.
Gelukkig lukt dat iedere dag beter

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197

Tine Tervoort – Snel

1934 BA Egmond aan den Hoef
We willen
iedereen bedanken
alle steun
afgelopen jaar
18-10-2015voor
18-10-2017
kinderen het
en kleinkinderen
072-5066171
Alle bezoekjes, kaarten en warmte doen ons nog steeds veel goed

SCHILDERSBEDRIJF

Tine Tervoort – Snel
kinderen en kleinkinderen

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

Foto (aangeleverd)
Lisa (links) en Kirsten: Aandacht voor problemen jongeren belangrijk.

Wij stoppen vanaf nu met het innemen van kleding.

Binnenkort in Dorpshuis de Schulp in Egmond-Binnen

Cursus TEKENEN/SCHILDEREN volgens klassieke methode.

Graag willen wij iedereen bedanken voor al die jaren
dat jullie kleding bij ons brachten,
ook namens Pater P. de Waard en Mensen in Nood.

Docent: Olga A. Tsygankova.
Wanneer? Van november 2017 t/m mei 2018.
Donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.

Arie & Tiny de Waard
P. Schotsmanstraat 3a
1931 AR Egmond aan Zee

NIEUW in De Egmonden
Gastouder Sacha voor
kinderen van 0 - 4 jaar

Wilt u deelnemen? U kunt zich aanmelden via
telefoonnummer 0251-317804. (www.olgatsygankova.com)

www.kdvegmond.nl

DORPSGENOTEN

072-571 20 45
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Bridgesoos Torenduin

Inleveren deed je keer op keer,
maar je hart wilde niet meer.

Uitslag 9 oktober 2017: 1.Fam.Eeltink 60,00 2.D.dKlerck en T.Rosendaal 57,50 3.Fam.Zwart 54,20 4.R.Druiven en
W.Huiberts 44,75 5.M.Imming en H.Boot 42,80 6.Fam.tBück 39,75

Het liefste wat wij hadden is uit onze handen weggeglipt mijn
lieve man en maatje, onze vader, schoonvader en trotse opa

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 11 Oktober 2017: 1e Hrn te Bück 7 Visser 55,21% 2e Mevr. Zentveld & Hr. Lentz 53,13% 3e Mevr.
Waelput & Hr. Hallewas 52,08 % 4/5e Mevr. Druiven & Hr. Groot en Mevr. Blankendaal & Hr Broersen 46,88% 6e
Dms te Búck & Eeltink 45,83%

Jaap Zwart

Plaatjesavond in JOEB

‘Pek’

Zaterdag 21 oktober 2017 is er in JOEB een LP- en singlesavond. Zoals de meeste mensen wel weten is vinyl weer
helemaal de trend. Jong en oud struinen de markten, internet en muziekwinkels af naar dat ene plaatje. Van Hardcore
en House tot Rock, Reggae en zelfs Nederlandstalige smartlappen. Alles is te vinden op de ouderwetse langspeelplaat.
Wat voor avond het gaat worden heb je als bezoeker zelf in de hand. Ren naar zolder om de platen van je ouders te
bestuderen, of neem de plaat mee welke jij al veel langer aan een breder publiek wil laten horen. Alle genres zijn toegestaan. Van The Champs met Tequila tot aan Anneke Grönloh met Brandend Zand. Van Trio Hellenique’s Zorba’s Dance
tot Deep Purple’s Child in Time. Of Tiësto met Flight 643. Achter de draaitafels zal DJ Eppy zijn kunsten vertonen om alle
platen aan elkaar te mixen. Tevens zal er in JOEB een kraampje staan met te koop aangeboden LP’s. Dus neem een paar
mooie platen mee en we gaan er met elkaar een mooie avond van maken. Entree is vrij, aanvang 20:00 uur. JOEB is te
vinden aan de Herenweg 69 te Egmond-Binnen.

op de leeftijd van 71 jaar.
Tamara
Michel en Anouk
Lotte, Bram
Britt, Maud
Serge en Heidi
Sara, Stefan

Bridgeclub Egmond aan Zee

Alkmaar, 12 oktober 2017

Uitslag 12 oktober 2017: 1.Thea Rosendaal en Bep Dekker 70,83 2.Riet Baltus en Ria Vlaar 56,25 3.Bertus en Gré
Eeltink 55,21 4.Petra en Bert Maureau 46,88 5.Cees en Mar Imming 37,50 6.Piet en Ditte Greeuw 33,33.

Watertorenweg 30
1931 BA Egmond aan Zee

Dorpsraadcafé oktober vervalt

Jaap is thuis, waar gelegenheid is tot condoleren en afscheid
nemen op dinsdag 17 oktober van 15.00 tot 16.00 uur en van
19.00 tot 20.00 uur.

Het geplande dorpsraadcafé van woensdag 18 oktober komt i.v.m. de informatieavond over de plannen van Het plannen Slotkwartier te vervallen. De volgende vergadering van de dorpsraad is op woensdag 15 november.

Rommelmarkt in wielerbaan Alkmaar

De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 19 oktober
om 11.45 uur in crematorium ‘Westerveld’, Duin en kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.

Zondag 22 oktober as. is er in de wielerbaan, Terborchlaan 200, 1813 LE Alkmaar een oergezellige rommelmarkt. Ruim
240 standhouders bieden hun tweedehands spullen aan, u kunt het zo gek niet bedenken of u zult het vinden op de
markt. De markt is open voor het publiek vanaf 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De entree bedraagt € 2,50 p.p. vanaf
13 jaar en direct bij of naast accommodatie kunt u gratis parkeren. Voor meer info.:06-20114461 of www.st-re.nl.

Ooglidcorrectie via huisartsenpraktijk

Now wat zegge we....weet je nag wat...?

Al sinds september 2015 kunnen cliënten voor een ooglidcorrectie terecht bij de huisartsenpraktijk in Egmond aan
Zee. Klachten als een zwaar/vermoeid gevoel of hoofdpijn door het huidoverschot van de bovenoogleden kunnen goed
verholpen worden met een bovenooglidcorrectie. De Egmondse plastisch chirurg, drs. Thea van Loenen, doet in de
huisartsenpraktijk Egmond aan Zee de voorbereidende gesprekken, kosteloos en vrijblijvend. Van Loenen voltooide haar
opleiding in 2005 en is werkzaam in het MC Slotervaart in Amsterdam, Oogheelkundig Medisch Centrum in Zaandam
en Van den Broecke Kliniek in Leiden. De ziektekostenverzekering vergoedt deze ingreep overigens alleen als het huidoverschot meer dan 1/3 van de pupil bedekt bij recht vooruit kijken. Kom voor vrijblijvende informatie naar de huisartsenpraktijk Egmond aan Zee. Of maak een telefonische afspraak 072-5061252.

Wat zullen we je missen Jaap
Jan en Dineke
Rob en Antine
Jaap en Lieneke
Willem en Bea

JOOOI

za. 28 OKTober

wekelijkse column van KD de Bocht

het wapen van egmond- binnen

Deze week gaat de vernieuwde Albert Heijn in Egmond aan den Hoef weer open. Meer vierkante
meters winkel, groter assortiment en een Gall & Gall. Dus nog meer drukte. Maar niet meer parkeerruimte. Beetje jammer. Het was altijd al prakken op dat parkeerterrein, maar dat wordt nu dus
waarschijnlijk nog erger. En er zijn al zoveel mensen die moeite hebben met goed inparkeren…
Meteen aan de overkant maar een klaar-terwijl-u-winkelt-autoschadebedrijfje opzetten? - K.D. de
Bocht - kddebocht@ziggo.nl

in memOriam Of

Herman
brOOd

GARAGE DE EGMONDEN

dany LademacHer’s

BOVAG

Heeft u weleens
overwogen om een
ooglidcorrectie
te laten doen?

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

Het kan nu in de
huisartsenpraktijk
Egmond aan Zee
Admiraal de Ruyterweg 1.
Het wordt gedaan door een
ervaren Plastisch Chirurg!

Suzan Tervoort

U kunt geheel vrijblijvend en
kosteloos een afspraak maken
voor een consult.
Tel. 072-5061252

supPort act » sO be it
VVK 15,- » open 21.30u.
DORPSGENOTEN

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

Egmondia puntloos op weg naar
derby tegen Zeevogels
Egmondia heeft in een open wedstrijd tegen Vitesse opnieuw een nederlaag
moeten incasseren. Echter, de 4-1 eindstand doet geen recht aan het spelbeeld
van dit duel. Een gelijkspel had de krachtsverhouding beter weergegeven.
Vitesse opende verrassend snel en zocht meteen het Egmondia-doel op. Toch
was Egmondia in de vijfde minuut twee keer dicht bij het openingsdoelpunt.
Uit de snelle tegenaanval die hierna ontstond, scoorde de thuisclub in de
zevende minuut 1-0. De eerste helft bleven beide partijen aan elkaar gewaagd
en golfde het spel snel heen en weer.
Na rust startte Egmondia fel en er waren enkele mogelijkheden op de
gelijkmaker. Een hard ingeschoten vrije trap van Vitesse betekende in de
rebound echter alsnog 2-0. Egmondia bleef ondanks deze tegenvaller, toch
goed voetballen en vooral strijd leveren. Dit werd in de 55e minuut beloond
met een treffer. Een lange bal van achteruit werd door de laatste man van de
thuisclub verkeerd beoordeeld, waarna Rik Blok de bal oppikte en de uit zijn
doel gelopen keeper kansloos liet. Egmondia had in deze fase van de wedstrijd
het betere van het spel en de gelijkmaker leek een kwestie van tijd. De ploeg
bleef volop strijden voor de gelijkmaker en moest daarvoor risico’s nemen.
Uit de daardoor ontstane ruimte wist de ploeg uit Castricum nog twee keer
toe te slaan, waardoor de 4-1 op het scorebord kwam te staan als eindstand.
Volgende week wacht de ploeg van trainer Johan van Wort de zware derby
tegen Zeevogels in Egmond aan den Hoef. Hopelijk met een beetje meer geluk
kunnen dan de eerste punten voor Egmondia worden genoteerd. De wedstrijd
op sportpark Hogedijk begint om 14 uur.

Hallo..?
Hallo..?

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
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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!

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
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

Foto (Cor Mooij)
Spelmoment uit de wedstrijd Vitesse ’22 – Egmondia

Feestje in Spaanse sfeer?
Vraag naar de mogelijkheden.

Monnikenpad of monnikensnelweg?

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

Al lopend langs het Monnikenpad kom je in Egmond-Binnen naast het
Protestante Kerkje weer op de route door het weiland richting Broekakkers en
zo verder richting de Heilooër Zeeweg. Als je echter vanaf de Kloosterweg het
weiland weer inloopt bekruipt je het gevoel dat die monniken in vroeger tijd
zeker met zijn tienen naast elkaar moeten hebben gelopen… Door werkzaamheden is het pad ineens wel erg breed geworden.

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

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

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

AUTORIJSCHOOL

KARE LS
Rijangst?
ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

Foto (redactie)
Monnikenpad wel erg breed geworden…

Ook voor ramen en kozijnen

Egmondse almanak
OKTOBER
Woe 18 concert Artem Trio, Zorgcentrum Agnes, 15.00u
Woe 18 Klaverjassen, De Schulp, 14u
Woe 18 Informatieavond plannen Slotkwartier, Hanswijk E/Hoef, 20u
Do 19 eettafel, De Schulp, 12.30u
Do 19 Huiskamerproject, De Schulp, 14u

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

DORPSGENOTEN

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

5
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Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

DORPSGENOTEN

4

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

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 de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Voorjaar in Egmond

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

NuBarre
ook
NIEUW
lessen!!!

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

Pedicure

Release & Restore lessen

Voorstraat Verder
92 – Egmond
aan week
Zee
de hele
06-12955593
door Essentrics
www.schoonheidssalondessa.nl

en Pilateslessen

mail: wilma-pilates@live.nl



Vrij 20 Gezond Natuur Wandelen, 10u
Vrij 20 kerkdienst Pr. Hendrik, 15u
Za 21 Plaatsjesavond, JOEB, 20u
Za 21 Kerkdienst, Maria Alacoque, 19u
Zo 22 Kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 9.00u
Zo 22 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Zo 22 Rommelmarkt, Wielerbaan Alkmaar, 10u
Ma 23 ouderengym, De Schulp, 10.30u

Kauwentijd

29 MAART 2017 - NUMMER 627

Grote zwermen in de bomen,
wat maken die beesten een kabaal!
Als de lente is gekomen
vind je ze overal en allemaal.

GRIEPGOLF
OF
Bij de boer: de deur goed dichtdoen,
als ik daar mijn eieren haal:
INBRAAKgaatjes
pikken, ja dat doen ze,
want het is weer kauwentijd.
GOLF?
Lente en zomer zijn nu verdwenen
en het bospad ligt vol blad.
Kachel is weer aan en zonder
jasVoor
kun jehet
nieteerste
meer op pad.

SCHILDERSBEDRIJF

wij geen
Tothebben
dit weekend.
Zomers warm en
jasoplossing…
weer uit, genieten maar!
In mijn boom zitten weer kauwen.....
maar het zijn er maar een paar.


ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

hetis tweede
De Voor
natuur
in verwarring
en wel!
wij zijn het spoor wat kwijt.
Laten we dan maar genieten
van pepernoten in zomertijd.

BEUKERS
          
      

      


    

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695

 
Mob. 06-53794624

Trix van der Veen

ap.beukers@quicknet.nl

Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
Tijdverdrijfslaan
dochters,
Jan de Waard1en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.

20 100
Egmond06aan
Zee550

-

WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zondag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
Zondag
22 oktober
14.00
pastor
Nico Mantje
m.m.v. Cantate
Deouur - Sportpark Hogedijk
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

De Hoef 1 tegen Derp 1

EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u f
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Iedere woensdag en donderdag
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2 ‘Tafelen voor3degangen
Vastenactie’,
Pastorie E-B 17umenu € 19,95
verrassings
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in 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

per stuk € 2,00

3 voor € 5,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

6 voor
€ 10,-

ZORGCIRKEL AGNES

Administratiekantoor
Schoonheidssalon

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

WINTER
The Beach

VERKOOP van:

Voor:
- Verwerking bedrijfsIn de maand oktober bij
administraties en samenstelling jaarHotstone rug/nekmassage €25,00
rekeningen - belastingaangiften
een waardebon t.w.v. € 5,00 kado
- adviezen op fiscaal en
Bel voor afspraak 06-51643894
bedrijfseconomisch
terrein

2de hands boeken
2de hands kleding
2de hands artikelen
zelfgemaakte
wenskaarten
een loterij
warme wafels
en drankjes

072-5061201 of
info@belleman.nl

Piet Heinstraat 10, Egmond aan Zee

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
Open: maandag, donderdag, zaterdag en ‘s avonds
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
www.schoonheidssalonthebeach.nl

Palsma

GARAGE DE EGMONDEN
ZORGCIRKEL AGNES
ROOSEVELTSTRAAT 1
EGMOND AAN ZEE

BOVAG

De opbrengst komt ten goede
aan onze bewoners

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

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

9,-

072-5064258 of 5065399

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Dagopvang
z
Buitenschoolse opvang
Remi + Edwin Beukers
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
10 strings 2 voices
z
Opvang per uur
remibeukers@gmail.com
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De
z
Geen wachtlijsten
z

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

4 voor € 5,50

P

Poppenkast

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ
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GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

6

€ 5,00

REcoverED

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

medisch pedicure

geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
donderdagvan
op
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter hetElkeoptreden
't
pleintje
in
Egmond
aan
Zee
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
8.00-14.00ook
uur
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze van
vervolgens
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent
dikke
mooieBeentjes
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan
peraanstuk
€ 3,00
2 voor
de Hoef 5. Niels Bras Egmond
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 ALTIJD VERS v/h MES

SCHOL

14.00 TOT 16.00 UUR

Voor uw gehele administratie

Bel me Teen!

DORPSGENOTEN
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar

Warm gebakken

www.rotteveeltuinen.nl

€

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

p/st € 1,50

SERIEUZE
BEZORGER

ZATERDAG 4 NOVEMBER

www.fysiotherapieronde.nl

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

• Ouderwets gerookte MAKREEL

ROMMELMARKT

Zent Schoonheidssalon
ONTWERP AANLEG
VLONDERS
Mosselaan
61 VIJVERS
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
1934
RA Egmond aan den Hoef
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
06
10 82 64 29
BOOMVERZORGING

Drogisterij
Parfumerie

Egmondse Almanak

• Hollandse Nieuwe HARING

Linda IJssennagger-Zentveld

www.zentschoonheidssalon.nl
T 06 538 12 076
zentschoonheidssalon@gmail.com

Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
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

Kerkdiensten

Ervaar de waarde
van uw tuin!
Schoonheidssalon

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

Herenwega/d
162 Hoef
Egmond
Egmond a/d Hoef
Bridgeclub
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

DORPSGENOTEN
BOEKEN
– EN
ZOEKT EEN

ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

Uw herfst begint bij

liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode
TEL: 06 23610857

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Verse Hollandse

KABELJAUWFILET
van kilo € 19,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

1 kilo
€ 12,50

op=op

Oude LUXE KAAS
500 gram 3,95
Kilo  10.00 De Woerdense Kaasboer

Thuis heerlijk genieten
van al het lekkers

Kilo 12.50

Vele luxe wild en noten paté’s, herfstsalades,

nieuwe oogst noten en zuidvruchten,

Bij u op de markt

mooie chocolade en heerlijke najaarswijnen!

NOORD HOLLANDSE extra pittige 500 gram 3,95
OUDE WOERDENAER
500 gram 4,95
HOLLANDSE GRASKAAS
500 gram 2,95
✄

Bij aankoop van 1e kilo kaas

Alleen de openhaard zelf nog aansteken.

GRATIS CULINAIRE VERRASSING

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Actie geldig bij inleveren bon

✄

NIEUWE OOGST HOLLANDSE APPELS EN
HANDPEREN of STOOFPEERTJES 2 kilo € 2,50
DE ALLERBESTE AARDAPPELS
4 kilo € 2,50

Bakkerij ‘t Stoepje

Nieuwe oogst
zuidvruchten

elke donderdag op uw weekmarkt

GEVULDE SPECULAAS
met amandelspijs

2 voor €5,-

Lever de advertentie in en ontvang de 3e plak
gevulde speculaas Gratis!!!

Voorstraat 136 1931 AP Egmond aan Zee
072 506 25 65 info@winckeltje.nl www.winckeltje.nl

Shop alleen deze avond je
favoriete producten met
korting, hoe meer je stapelt hoe

hoger de korting!
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

Tevens is het mogelijk om advies
te krijgen over de verzorging van
je huid.
1 product = 10% korting
2 producten = 15% korting
3 producten = 20% korting
Geldig op Institut Esthederm,
Dr.Renaud en LookX make-up

Schoonheidssalon Dessa
Voorstraat 92
Egmond aan Zee

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
De Poppenkast

KINDEROPVANG

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.

