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

Op zoek naar onderdelen
Lancaster bommenwerper

WATERSTANDEN

Op 17 mei 1943 stortte er een lancaster bommenwerper neer op het strand van Castricum, zo ongeveer ter
hoogte van strandpaal 47. Dit was de ‘A for Apple’ met aan boord zeven bemanningsleden. Het toestel was
op weg naar huis na hun aanval behorend bij een geallieerde operatie, genaamd ‘Chastise’ op de dammen
daar in het Ruhrgebied in Duitsland. Alle zeven bemanningsleden verloren bij deze crash het leven.
De Lancaster heeft er tot 1953 gelegen en werd bij de januaristorm van 1953 in zee getrokken en verdween vervolgens.
Stichting Egmond 40-45 wil daar graag meer van weten
en liefst ook zien. Martijn Visser, voorzitter: ‘We kunnen
ons heel goed voorstellen dat er mensen zijn geweest die
destijds een en ander hebben meegenomen en dat nog
thuis hebben of hebben overgedaan aan geïnteresseerden. Wij willen graag voor Bunkermuseum Jansje Schong
de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in en rond
Egmond levend houden en juist aan de hand van dit soort
verhalen en tastbare ‘voorwerpen’ aan de mensen laten
zien.’
Foto’s (aangeleverd)
Neergestorte Lancaster
Expositie in Jansje Schong
Ergens volgend voorjaar (of eerder indien mogelijk) wil de Stichting Egmond 40-45 in het bunkermuseum aan de hand
van een wisselexpositie aandacht besteden aan operatie Chastise en deze specifieke Lancaster bommenwerper. Martijn
Visser: ‘Het ging er bij Operatie Chastise om de dammen in het Duitse Ruhrgebied te bombarderen, zodat het hele
gebied onder water zou komen te staan. Deze aanvallen op de Duitse dammen vonden plaats van 16 mei op 17 mei
1943, waarbij gebruik gemaakt werd van zogenaamde stuiterbommen. Wat we vragen aan de mensen die dit lezen
is het volgende: Wie heeft er nog onderdelen van dit vliegtuig? Of wie weet waar die zijn gebleven? En wie weet hier
wat meer over te vertellen of kent mensen die dat zouden kunnen? Het gaat ons namelijk ook om de verhalen die erbij
horen. Nog even en dan is de generatie die de Tweede Wereldoorlog bewust heeft meegemaakt verdwenen en dan
wordt het steeds moeilijker om zaken te achterhalen. Het verhaal van WOII moet echter verteld blijven worden. Daarom
doen we deze oproep en we zijn erg benieuwd wat daar op komt.’
Weet u meer of heeft u iets? Stichting Egmond ‘40-’45: info@egmond4045 of 06 21807209

D B
uBBeL
oeT
oor

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
1 wo 1:25 9:35 13:50 21:44
2 do 2:09 10:44 14:29 22:55
3 vr 2:50 11:45 15:09 23:44
4 za 3:29 13:16 15:52
VM
5 zo 1:25 4:13 14:07 16:30
6 ma 2:26 4:55 14:56 17:12
7 di 3:16 5:36 13:46 17:56
8 wo 3:56 6:26 14:20 18:42
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Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

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

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

wasserij
Dag en nacht bereikbaar
dubbelblank

06-49412728 of 072-5115238

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

www.uitvaartverzorgingduin.nl
MultiFlora Egmond opend op
1 November haar deuren in
Egmond aan Zee.
Openingsaanbieding:

MultiFlora Egmond
Voorstraat 71
1931AH Egmond aan Zee
06-30879185
multifloraegmond@outlook.com

Bij aankoop van een boeket
v.a. €12,50 een vaas cadeau

Openingstijden:
Maandag
13:00 t/m 18:00
Dinsdag t/m vrijdag 09:00 t/m 18:00
Zaterdag
09:00 t/m 17:00
Zondag
10:00 t/m 17:00

Geldig op Woensdag 1 November en mits de voorraad
strekt op Donderdag 2 November.

Woning VERKOPEN?

Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl
Dammen in Duitse Ruhrgebied

Neergestort onder weg naar huis…

BOOM

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers
Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744

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!
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INGEZONDEN

Aan de commissie Slotkwartier,
college en raad
Lopend door het imposante Kranenburgh, overdacht ik het volgende: miljoenen heeft onze gemeente hier al besteed en hetzelfde gaat gebeuren met de
voetbal in Egmond. Is het dan niet merkwaardig dat er voor het Slotkwartier,
de meest historische plek van de gemeente, geen geld zou zijn voor het onderhoud van enkele gebouwen? Is dit eigenlijk wel onderzocht?
Als er niets verandert, dan staat het nu al vast: De gemeente doet Museumhoeve Overslot en Huys Egmont (Raadhuisje en schooltje ) van de hand aan
een Egmondse ondernemer die het vervolgens verhuurt als koffiebar, café en
restaurant. De afdeling Vastgoed van de gemeente streeft al jaren naar deze
verkoop. Waarom eigenlijk? En hoe zit het met het democratische proces als er
van meet af aan geen overleg mogelijk was over alternatieven?
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Allergie
Acupunctuur

3-11-2012

3-11-2017

Al 5 jaar in liefdevolle herinnering

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

Cor Gravemaker
Wij missen je

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

Fam. Gravemaker

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen,
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na
het overlijden van onze moeder, Oma en Omi

Marie Sloof-Dekker
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed
om verder te gaan.

Ervaar de waarde
van uw tuin!
Foto (Carla Kager): Het Slotkwartier met vooraan Hoeve Overslot en
achteraan het voormalige schooltje en gemeentehuis (Huys Egmont)
waar St. Historisch Egmond is gehuisvest.

En langs deze weg willen wij onze dankbaarheid uitspreken voor de liefdevolle verzorging van het personeel van
huize Agnes en dokter R. Smit.

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

Is er echt geen mouw aan te passen? Er wordt mee gerekend dat er enorme
subsidies beschikbaar zijn, waarmee eerst een tijdelijke en vervolgens een
stenen toren van 28 meter hoog gebouwd kan worden. Ligt het dan niet meer
voor de hand en is de commissie het aan de Egmonders niet verplicht om te
onderzoeken of er ook iets valt te regelen voor die paar gebouwen?
Waarom niet op basis van de uitgangspunten ook een alternatief plan voorbereiden waarbij wél volwaardig plaats is voor de (opgewaardeerde) activiteiten
van St. Historisch Egmond en Museumhoeve Overslot, mits die de wettelijk
voorgeschreven huur kunnen betalen? In dat geval hoeft de bezieling van het
Slotkwartier door vrijwilligers die er jaarlijks duizenden uren aan besteden,
niet bij voorbaat verloren te gaan aan de commercie. De commissie heeft haar
werk voor een deel prima gedaan (o.a. de tekeningen). Nu de rest nog! Haast
mag hier geen rol spelen. Zeker niet als er 800 jaar historie in het geding is.
Een Hoever vatte het deze week zo samen: ‘Als het Slotkwartier wordt verkocht
aan een horecaondernemer, dan draait het alleen maar om geld. Dan is de sjeu
er af.’
Carla Kager

Diny, Arjen, Marja en Peter Sloof
Yvonne Buys
Egelien Groot

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl
Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

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

f

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

INGEZONDEN

Open brief



Geachte plannenmakers,
Geschrokken ben ik van het voornemen om het Slotkwartier een bovenal
horeca-matige toekomst te bieden. Deze historische omgeving verdient beter.
En laat de grote toeristenstroom beperkt blijven tot Egmond aan Zee.
Ik ben van mening dat de door de Stichting Historisch Egmond gedane
initiatieven betere aandacht en uitwerking verdienen. Niet op een bovenetage,
maar als blikvanger. Het bouwen van een nep- of echte toren vind ik ronduit
stuitend. Onze huidige kasteelruïne is voor mij onaantastbaar en zal, zoals
vroeger, bevochten worden!



KOPPELLOOP
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Zaterdag 4 november 2017

Locatie: Sporthal de Watertoren, Egmond aan Zee
Afstanden
11.00 uur 16,4 km
11.15 uur 10,8 km
11.30 uur 5,5 km

Start en Finish vanuit de Sporthal de Watertoren
Parcours gaat over Fietspaden en de Egmondse Duinen.
De Koppeloop mag alleen of met meerdere mensen worden gelopen.

www.dehu

Foto (redactie) Muziek op slotruïne aansluitend bij de series in de
Slotkapel in plaats van bovenal horeca.
Warme herinneringen heb ik aan een eertijds georganiseerd concert op de
slotruïne. In deze stijl kunnen in zomermaanden muziekuitvoeringen in de open
lucht plaats vinden. Een en ander in eenvoudige stijl, aansluitend op de series
binnen in de Slotkapel. De huidige lokale horeca is toereikend voor logistieke
ondersteuning. Ook kan gedacht worden aan klank-en licht-spelen (“son-et-lumiere”) waarbij desgewenst de nieuwe lasertechniek ons aloude slot tot leven
kan brengen. De investeringen blijven dan te overzien. Laat ons Slotkwartier
niet in dezelfde vloek belanden als het Pompplein in Egmond aan Zee.
Met vriendelijke groet, Ronald Wildschut

06-19642 16
646

Uiskunt
zelf inschrijven in Sporthal de Watertoren. En
werop
kwdeinkdag
el.nl
gedeelte van het inschrijfgeld gaat naar een goed doel Stichting
Kibet4Kids. Tevens is er een kleine Sportbeurs met mooie aanbiedingen. Tevens de mogelijkheid om schoenen uit te testen.





huiswerkbegeleiding voor
middelbare scholieren





www.dehuiswerkwinkel.nl
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Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio

Wij voelen ons gesterkt door de velen brieven, kaarten, bloemen
en lieve woorden na het overlijden van onze moeder en oma

Druk in de lucht

Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

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

Jansje Groen Stam

NIEUW Barre lessen!!!
Release & Restore lessen

Lieve buren uit de Emmastraat bedankt voor jullie zorg
en aandacht dit gaf haar een veilig gevoel
om in haar vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Verder de hele week
door Essentrics
en Pilateslessen

Jaap en Gerda
Hechmi en Ali

mail: wilma-pilates@live.nl

AUTORIJSCHOOL

KARE LS

Stijn

Foto (redactie): Sporen in de lucht
Het is al eens meer ter sprake gekomen in deze en andere kolommen: het
drukke (en drukker wordende) vliegverkeer rond (maar vooral boven) de Egmonden. Op heldere koude avonden laten ze onmiskenbaar hun sporen na…

Valse start schietver. Pr. Hendrik

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

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

Iedere woensdag en donderdag
3 gangen verrassings menu € 19,95
Mensendieck voor o.a.
houding, ontspanning,
ademhaling en chronische pijn.
Tel. 06 128 14 115
Mensendieck Praktijk Bergen Egmond Schoorl

Een ieder stond vorige week in de startblokken om af te reizen naar onze
schietlocatie en dan valt de stroomvoorziening uit. De bouwploeg stond
klaar om alles in gereedheid te brengen voor de avond – je weet maar nooit
hoe lang het probleem zich voordoet tenslotte. Intussen probeerde Jos uit te
vinden hoe lang het zou gaan duren, het opbouwen zonder licht is namelijk
een probleem: rond 9 uur half 10 is de verwachting! Onze eerste avond ging
vervolgens uit als het licht. Onverrichterzake keerde men huiswaarts, dus
geen uitslagen van onze schutters. Deze week echter een frisse start! En er
was licht! Van Marco kon eenieder die toch de moeite had genomen naar de
schietlocatie te komen gratis 100 pnt. toegewezen krijgen; een leuke suggestie, toch maar niet, gewoon inhalen! Arie had de wapens weer tiptop in
orde, maar de bouwploeg was de draad even kwijt tijdens het opzetten van
de baan. Dat heb je als Jos P. zich ermee gaat bemoeien. Enfin, deze week dus
een frisse start van de nieuwe competitie!!
E-klasse: Dirk Roele 100; Cor Wijker 99; Arie Wijker 98.
A-klasse: Carlo Zwaan 100; Roland Sloot 90; Richard van Ham 97.
B-klasse: Jaap Schipper 94; Leo Bakker 90; Jos Pannekeet 90.
Pistool: Arie Wijker 50; Carlo Zwaan 47; Dirk Roele 47.

Samen werken aan mooie duinen

Op zaterdag 4 november 2017 doet PWN weer mee aan de grootste
en gezelligste landelijke vrijwilligersactie in het groen! Vrijwilligers
geven het duingebied dan een onderhoudsbeurt. Wie een dagje
Fit met Mensendieck!
mail mensendieckegmond@gmail.com
vrijwilligerswerk
Uit onderzoek
blijkt steeds vaker dat we te weinig of niet goed bewegen. Dit leidt tot
www.mensendieckegmond.nl
wil als
doen
innaar
hetde
allerhande klachten. Die kunnen voorkomen worden
u tijdig
Mensendieck
Egmond
oefentherapeut
gaat.Praktijk
Maar wat
doet die oefentherapeut
Mensendieck
duingebied
kaneigenlijk?
die
Hanswijk 1a, 1934 CP Egmond aan den Hoef
dag daarvoor
ookdag pakketjes
U staat voor de klas, zit veel achter de computer te werken
of brengt de hele
rond ... Iedereen heeft zo zijn eigen houding en manieren
van bewegen,
maar sommige
terecht
in Egmond
gewoontes zijn niet goed voor het lichaam. Dan kunnen klachten ontstaan aan bijvoorbeeld
Duinrug, nek of schouder. Ook door bepaalde afwijkingen(Noordhollands
of ziekten, denk aan reuma,
scoliose of
astma, kunt u problemen krijgen met uw bewegingsapparaat.
reservaat) tijden de
Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode
gericht op het
Natuurwerkdag.

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

ZENT

Woning kopen?

behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door een onjuiste houding en
beweging
tijdens dagelijkse activiteiten. De oefentherapeut maakt u bewust van uw eigen
Schoonheidssalon
fysieke mogelijkheden en coacht u bij het aanleren van
gezond
beweeggedrag.
Het doel van
Foto
(Jane
Valkering)
oefentherapie is de klachten te laten verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande
Linda
IJssennagger-Zentveld
Natuurwerkdag
van
uw eigen
mogelijkheden.
Gezond bewegen? Kies voor oefentherapie Mensendieck! in Noordhollands

De hypotheek regelt
u NATUURLIJK bij
Lemmink Finance

Zent Schoonheidssalon

Duinreservaat.
Even
Wilt u meer informatie
of wilt61
u zich opgeven? Tel. 06 128
14 115, mail
Mosselaan
mensendieckegmond@gmail.com of www.mensendieckegmond.nl
opletten
voor
de
1934
RA
Egmond
aan
den
Hoef
Mensendieck Praktijk Egmond, Hanswijk 1a, 1934 CP Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Als u dit jaar nog een hypotheek afsluit
via advies & bemiddeling van Lemmink
Finance, ontvangt u een dinerbon

t.w.v. 75 euro van

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

‘bewoners’.

Elke eerste zaterdag van november vindt deze Natuurwerkdag plaats. Jong en
oud kan die dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap.
Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert een belangrijke
bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Daarnaast is het
samenwerken in de natuur ook nog eens heel gezellig. Enthousiast geworden? Dan kunt zich opgeven via www.pwn.nl/eropuit of via de website www.
werkenindenatuur.nl Samen werken wij dan op 4 november aan mooie duinen
en mooie natuur. Voor Egmond e.o. zijn er activiteiten bij Kroonstad NH duinreservaat, Nachtegalenpad, Egmond aan den Hoef en bij de tuin van de Abdij
van Egmond, Vennewatersweg 27.

www.overwegendnotariaat.nl

JOOOI

Herenweg 197

Dr Wiardi Beckmanlaan 8 - 1931 BW Egmond aan Zee

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

wekelijkse column van KD de Bocht
Nou, er is wel wat te doen in de Egmonden: een nieuwe sporthal die straks
meteen al verkeerd staat in Egmond aan Zee, dringend gewenste bouwplannen (onder meer) voor Egmond-Binnen, omdat het dorp anders leegloopt en
een aanstaande ‘revival’ van het Slotkwartier waar in Egmond aan den Hoef
inmiddels iedereen iets van vindt. Zeg niet dat hier nooit wat gebeurt. En niet
alles heeft te maken met de verkiezingen. Neem ik aan. Zijn Egmonders dan
zo dwars? Of is het alleen een schreeuw om aandacht? Aandacht voor typisch
Egmondse beslommeringen, die naarmate ‘deBUCH’ dominanter wordt meer
en meer naar de achtergrond verdwijnen? Dus uiteindelijk toch iets voor de
verkiezingen…

www.lemminkfinance.nl Tel. 06 54 79 64 95
Email: info@lemminkfinance.nl
Voorstraat 43 – Egmond aan Zee
onafhankelijk
hypotheek advies

K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
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Liefde voorbij de dood

Donderdag 2 november

M 06 54 79 64 95 - t (072) 507 0818
Allerzielen....
voorstraat 43 - egmond aan zee
Even langs het kerkhof
op deze zonnige namiddag,
in de herfst.
Daar liggen inmiddels
zoveel bekenden,
voorbijgangers in mijn leven,
maar ze blijven gekend
door hun geliefden.
Een feest van kleuren,
bloemen, een pracht,
neergezet door degenen
die van hen hielden
en houden.
Overal
liefde en warmte
voor hen die in onze gedachten
nog steeds
bij ons zijn.
(tekst en beeld, Trix van der Veen)

SUPERMARKT RONDLEIDING

www.lemminkfinance.nl

bij de Jumbo Egmond aan Zee

Heeft u weleens
Door Gezond en fitter voedingscoach.
meer info
overwogen om een Voor
www.gezondenfitter.nl
Horst
Wil jijter
er bij
zijn?
ooglidcorrectie Sandy
G ezond en Fi t t er
Geef
je
op
06 46 43 42 26
Voedingscoa
ch
te laten doen?
info@gezondenfitter.nl.
Het kan nu in de
huisartsenpraktijk
Egmond aan Zee
Admiraal de Ruyterweg 1.
Het wordt gedaan door een
ervaren Plastisch Chirurg!

g ezo nd en fit ter.n l

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

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

Bridgesoos Torenduin

VHS video naar
DVD 18,- euro

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

Uitslag 23 oktober 2017: 1.D.dKlerck en T.Rosendaal 75,00 2.Fam.Eeltink
57,50 3.Riet Baltus en Ria Vlaar 47,80 4.Fam.dGoede 45,80 5.Hendrine Boot
en M.Imming 41,60 6.Riet Druiven en Sterre vdPol 32,30

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 25 Oktober 2017: 1e Mevr. Zentveld & Hr. Lentz
61,46% 2e Mevr. Druiven & Hr. Groot 56,25% 3e Mevr.Eeltink & Hr. Visser
48,96% 4/5e Mevr. Waelput & Hr. Eeltink en Mevr. Blankendaal & Hr. Broersen 44,79% 6e Hrn Sluiter & Bok 43,75 %

WOEKERPOLIS?
Check uw polissen!

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.

Bridgeclub Egmond

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

Uitslag 24 okt. A-lijn: 1. Henk Winter & Henk Apeldoorn, 59,29%; 2. Luuk
Schuit & Ton Visser, 56,43%; 3. Marouschka vd Pol & Jos de Waard, 56,07%. B-lijn:
1. Lammy van Deursen & Afra Zentveld-Tromp, 60,71%; 2. Hetty Zwart & Corine
De Raadt-Zwart, 58,21%; 3. Ineke Zuiderwijk & Cunera Borst-Groot, 56,07%.

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

Bridgeclub Egmond aan Zee

al v.a.

€ 5,50

Uitslag 26 oktober 2017: 1.Bertus en Gré Eeltink 64,58 2/3.Lammy
vDeursen en Afra Zentveld 57,29 2/3.Petra en Bert Maureau 57,29 4.Piet en
Ditte Greeuw 47,92 5.Thea Rosendaal en Theo vGulik 44,79 6.Mar Imming en
Hendrine Boot 28,13

per m 3

TE HUUR

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

v.a. 01-12

volledig
ingerichte tijdelijke
woonruimte.

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Voor info:
0653920559

Foodtrucks

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Nadat eerder de officiële
opening van de verbouwde AH in Egmond aan den
Hoef had plaatsgevonden,
stonden er in de dagen
daarna twee foodtrucks
bij de ingang om het
publiek te verrassen met
lekkernijen. Het gaf meteen een gezellig sfeertje.
En niet alleen dat: de ene
truck propageerde het
optimaal (her)gebruik van
voedsel en de andere de
streekproducten.

Naar de ond
m
g
E
n
i
l
o
basisscho

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Pr. Marijkelaan 1
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Toch weer Henk Verdonk junior
Henk Verdonk junior uit Egmond aan de Hoef is er, na enkele weken droog te
hebben gestaan, toch weer in geslaagd de winst te pakken in de wekelijkse
donderdagavondwedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool
(KPB) mountainbikecup. Uitslag: 1. Henk Verdonk junior Egmond aan de Hoef
2. Wim Mandemakers Heiloo 3. Vincent Beentjes Castricum 4. Wilfred Knegt
Uitgeest 5. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan de Hoef 6. Wout Bakker
Heiloo 7. Henk Louwe Alkmaar 8. Chris Kemp Egmond aan de Hoef 9. Pleun
Lodewijks Akersloot 10. Luuk Kooij Castricum
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OKTOBER Di 31 iPad cursus, De Schulp, 14u
Di 31 griepprik locatie, De Schulp, 19u
NOVEMBER Do 2 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Do 2 Allerzielen, Maria Alacocque E/Hoef, 19u
Za 4 Limburgse Avond in de Werf
Za 4 kerkdienst, Maria Alacocque E/Hoef, 19u
Za 4 Samen werken aan mooie duinen, E/Zee
Zo 5 kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 9.30u

ap.beukers@quicknet.nl
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Strijdend Egmondia verliest van Limmen

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

REcoverED
Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

remibeukers@gmail.com

In een wedstrijd waarin soms op het scherp van de snede werd gestreden, stond Egmondia na het laatste fluitsignaal toch met lege handen, 0-1. Op voorhand was duidelijk dat de Egmonders tegen Limmen
een zware middag tegemoet zouden gaan, maar zoals trainer Johan van Wort voor de wedstrijd al zei,
zou elk duel in de derde klasse een zware klus worden. En hij voegde er aan toe dat hij wel strijd en
inzet van zijn mannen verwachtte.
Foto (Cor Mooij) Limmen juicht bij de enige goal
Wat betreft dit laatste heeft Egmondia aan die eis deze
middag meer dan voldoende voldaan. Maar zoals de trainer
eraan toevoegde, gaat het om de doelpunten en als je die
niet maakt, verlies je de wedstrijd.
De eerste helft waren beide ploegen redelijk aan elkaar
gewaagd, hoewel Limmen het iets betere van het spel had.
Zij kwamen echter niet tot echt grote kansen. Het was
uiteindelijk de thuisclub die vlak voor rust twee keer in
kansrijke positie kwam. Eerst schoot Tim Zwanenburg na
een vloeiende aanval vlak voor het doel langs, terwijl enkele
minuten later dezelfde speler met een kopbal had kunnen
en ook eigenlijk had moeten scoren.
Na rust eigenlijk eenzelfde spelbeeld. Rond de 60ste minuut
verhoogde Limmen de druk op het Egmondia-doel, maar
steeds was het Stijn Buis, die voor opruiming zorgde en
zijn hoofd koel hield. Helaas voor Egmondia was één moment van onachtzaamheid in de laatste linie voldoende voor
Limmen om aan de leiding te komen. Na een voorzet van links kon Limmenspits Stan Donker vallend raak koppen 0-1.
Enkele minuten later leek Egmondia langszij te komen, toen Justin Recourt alleen op doel af kon gaan. Maar de grootste kans van de middag werd, doordat de spits van Egmondia iets te laat uithaalde, door de keeper van Limmen, Randy
Scheerman, onschadelijk gemaakt. Met nog een kwartier te gaan, durfde trainer Johan van Wort een verdediger voor
een aanvaller te wisselen. Dit resulteerde wel in meer druk op het doel van Limmen, maar echt grote kansen ontstonden hieruit niet. Zelfs doelman Roy Broertjes ging in de slotfase nog twee keer mee naar voren, echter ook zonder het
gewenste resultaat. Zo incasseerden de blauwwitten opnieuw een nederlaag, hoewel Limmen niet gedacht zal hebben
dat het zo voor de punten zou moeten knokken. Wat dat strijden betreft, had Egmondia minimaal een puntje verdiend.
Volgende week gaat Egmondia op bezoek naar Meervogels uit Akersloot. Tot man of the match werd Billy Mooij uitgeroepen, die uitstekend verdedigend werk liet zien, maar ook in opbouwend en aanvallend opzicht zijn steentje heeft
bijgedragen.

IVN-wandeling door late herfst
Foto’s (aangeleverd) Blauwe zeedistel in
de Wimmenummerduinen

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

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.

Uniek Lichtproject tijdens lustrum Fjoertoer

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

De Poppenkast

KINDEROPVANG

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

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

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

Tijdens de Fjoertoer Egmond, en ook voorafgaand aan het wandelevenement op 25 november, is aan de
Julianaweg in Egmond aan den Hoef een kunstwerk te zien: Het Lichtjuweel van Egmond. De Amsterdamse beeldend kunstenaar Jan van der Horn komt vanaf begin november met zijn toverachtige project
naar Egmond aan den Hoef. Daar zet hij zijn magische, verlichte fotografie achter de ramen en gebruikt
hij de vensterbanken als sokkel. Tijdens de Fjoertoer Egmond is dit lichtjuweel van Egmond op haar
hoogtepunt te zien.
Foto (Jan van der Horn): Lichtjuweel van Egmond
Dit bijzondere kunstproject kan alleen tot stand komen in samenwerking met de bewoners van de Julianaweg. Jan van
der Horn gaat ze de komende weken persoonlijk benaderen en vragen om hun vensterbank beschikbaar te stellen voor
het Lichtjuweel van Egmond. Zo wordt zijn kunstproject een door het publiek gedragen gemeenschapswerk.
In Egmond heeft Jan van der Horn, langs de slotgracht van het kasteel, een zeer zeldzaam kasteelklokje aangetroffen en gefotografeerd. Dit zeer zeldzame Kasteelklokje, naar men zegt, zal tijdens
de 5e editie van de Fjoertoer Egmond tot volle pracht komen. De
gehele Julianaweg zal op 25 november volledig verlicht zijn door
het Lichtjuweel. Een werkelijk uniek lichtproject in het kader van
het eerste lustrum. Van der Horn is langzaam maar zeker aan het
werk om in de Julianaweg het Lichtjuweel van Egmond te creëren.
In verband met de komende Fjoertoer worden de bewoners van
de Julianaweg vriendelijk gevraagd om mee te helpen bij het
maken van dit Lichtjuweel van Egmond. Het is de bedoeling om
een fotowerk in een lichtbakje, als een dia, achter het venster van
de huiskamer te plaatsen voor een dag of tien, waardoor de Julianaweg zal worden omgetoverd in een straatje van verwondering.
Vanaf nu zullen er hier en daar lichtbakjes gaan branden om tot
volle pracht te komen op 25 november 2017 tijdens de Fjoertoer,
die dan voor de vijfde keer zal schitteren. Tenminste als het mag
van de bewoners van de Julianaweg. Jan van der Horn is namelijk
volledig afhankelijk van de medewerking van alle bewoners van de
Julianaweg van Egmond aan de Hoef, die inmiddels allemaal een
persoonlijke brief van hem hebben ontvangen.
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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
DORPSGENOTEN
per e-mail aanleveren. Deadline is maandag 12.00 uur.

Kloknieuws

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

• Ouderwets ger. MAKREEL
Geopend geopend donderdag t/m
zondag vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
4
Gesudderde Parelhoen
€ 16,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

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.

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

Egmond

06 20 100 550

Watertappunt strandafgang
Egmond aan Zee
De strandafgang bij Egmond aan Zee heeft er een PWN- watertappunt bij. Bezoekers en inwoners met een eigen bidon kunnen hier
even bijtanken en genieten van gratis water.
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Kilo  10.00


VAN DE GIESEN

          
      

      

Jan Dirk z’n Dal 109

1931 DL Egmond aan Zee
    

Egmondse Almanak
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
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
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u Foto (redactie): Regenboog voor geluk?
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 de
Flierefl
uiters
Hanswijk,
20.15u
Tussen
buien
doorjubileum-uitvoering,
werd een huwelijksfeestje
gevierd
in de Slotkapel. Op
zich niets bijzonders uiteraard, ware het niet dat toen de foto’s op de Slotruïne
werden gemaakt, er wel een prachtige regenboog te zien was die zelfs de
aandacht van de feestgangers trok. Als dat geen goed teken is…

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

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

gebakken KIBBELING
250 gr.

€ 4,-

half pond

heerlijk gekruid

€ 1,50

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Voor het tweede gezond 18%
BEMMELAER
wel!
Romig
BELEGEN
BLACK LABEL

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

Bij aankoop van 1e kilo kaas

GRATIS CULINAIRE VERRASSING

DORPSGENOTEN
GROENTE & FRUIT
JAAP
DAVIDSON
ZOEKT
EEN
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 www.fysiotherapieronde.nl
RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
072-5064258 of 5065399
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Lekkere bio POMPOEN
per stuks € 0,95
Vers gesneden BOERENKOOL van boer Piet per zak € 0,95
Puik beste AARDAPPELS
4 kilo € 2,50

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties
en samenstelling
Salon voor
Bionome jaarrekeningen - belastingaangiften
huidverzorging
en Pedicure
- adviezenrosasea
op fiscaal
acne, psoriasis,
enen
eczeem
bedrijfseconomisch
terreinvoet
diabetische
en reumatische
Iedere
dinsdag
18.30 - 19.30 uur
Kerklaan
11,koopavond
1935 EV Egmond-Binnen
Tel.
072-506490- Telefoon
89 • Mobiel:
06-124
5857
904
Duinweg
06 29
43 08
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

mail2zensitive@gmail.com

Palsma
Palsma
Drogisterij
Drogisterij
Parfumerie
Parfumerie

€

9,-

Voorstraat
• 1931
ANANEgmond
aanaan
ZeeZee
• 072-506
13631363
Voorstraat96a96a
• 1931
Egmond
• 072-506

Zegen op huwelijk…?

3 kilo € 6,50

ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

Kerkdiensten

TOP-kwaliteit

kilo € 2,50

e

www.schildervandegiesen.nl

Uitslag 23 maandag
maart 2017:
Fenny Brus
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eeuw,
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toegevoegd:
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41,67
6.Bep
Dekker
envan
Theawethouder
Rosendaal
bij
Hargen
aanImming
Zee en en
Egmond
aan Zee.
Onder
toeziend
oog
40,63 Peter de Jong (sectormanager Drinkwater a.i. van PWN) en Richard Nan
Rasch,
(marketing Hotel Zuiderduin, De Boei en Golfzang) werd het watertappunt in
Egmond aan Zee officieel in gebruik genomen. Het watertappunt staat van
maart/april tot en met november nabij de strandafgangen. In de vorstperiode
WEEKEND
ENtappunt
2 APRILweg,
2017controleert het en slaat het op tot het voorjaar.
haalt
PWN 1het
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
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

•GRIEPGOLF
Verse RODE POON

opeerste2
op=het
Voor

hebben wij geen
Kilo 12.50
oplossing…
SCHILDERSBEDRIJF

Telefoon 072-5064590

Bridgeclub Egmond aan Zee

• Emmertje Hollandse Nieuwe HARING
29ken
MAART 2017
- NUMMER
627
zelf schoonma
± 7 stuks
€ 5,00

Alleen tegen inlevering van deze bon

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

 06-53696278
 

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
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.

2 voor € 5,00

p/st vanaf € 3,00

OF
INBRAAKWarm
GOLF?

Nu ook
Pedicure

mooie dikke, lekker vet

✄

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

Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

SERIEUZE
BEZORGER
Actie geldig bij inleveren bon

✄

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

De Wimmenummerduinen in de latere herfst. In
deze tijd van het jaar is de natuur zo dynamisch
dat het niet helemaal te voorspellen valt wat je
er kunt meemaken: storm, regen, misschien een
waterig zonnetje? Zijn de bladeren al van de
bomen gewaaid? Staan er nog paddenstoelen?
Zijn er vogels op de trek te zien? Wintergasten
zoals kramsvogels of koperwieken? Er zijn vast
wel veel bessen aan de duindoorn, de meidoorn,
de liguster en de zuurbes. Er is dus weer van alles
te beleven tijdens de IVN-natuurwandeling op
zondag 5 november. We beginnen om elf uur in de morgen bij het PWN-informatiebord op het parkeerterrein aan het
Nachtegalenpad aan de noordkant van Egmond aan den Hoef. De wandeling gaat afhankelijk van het weer door het
open duin, of deels langs de binnenduinrand en duurt ongeveer 2 uur. Men dient zelf te zorgen voor een toegangskaart
voor het Noord-Hollands Duinreservaat van PWN. Een donatie (richtlijn 2,50 euro) wordt op prijs gesteld. Voor nadere
inlichtingen kunt u mailen, hanneke@ivnnkl.nl of bellen: 072 5337601; kijk ook eens op www.ivn.nl/nkl.

Bakkerij
Stoepje
voor
een ‘twijk
in
elke donderdag op uw weekmarkt
EGMOND
ZEE
SPECULAAS PAKKET: AAN
1 zak kruidnootjes
072-5061201
of
samen slechts € 5,Lever
de advertentie in en elke betalende klant
info@belleman.nl
ontvangt een zak mini brokken cadeau!!!

+ 14 speculaas molens + 1 plak gevulde speculaas

GARAGE DE EGMONDEN

Hallo..?
Hallo..?

BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
Heeft u ook
in-eenen verkoop of zoekopdrachten.
intercom bij welke

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

maar hallo gezegd
kan worden?En u,
KINDEROPVANG
DE POPPENKAST
ondanks verwoede
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
pogingen, niet terug
P
z
Dagopvang
kunt
praten?
z
Buitenschoolse opvang
Deze
kunnen wijmet huiswerk begeleiding
z
Tieneropvang
z
Opvang
per uur of
voor
u repareren
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
vervangen!
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
z
Geen wachtlijsten

KINDEROPVANG

www.kinderopvangdepoppenkast.nl
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