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

‘Geschiedenis moet weer gaan leven’

WATERSTANDEN

Met de presentatie afgelopen vrijdag van het eerste boek van ‘Tommy & Anouk: Het geheim van de oude
kist’ aan wethouder Jan Mesu, kwam voor Martijn Mulder, voorzitter Historisch Egmond een droom uit.
De basis voor die droom begon al veel eerder, tijdens zijn lagere schoolperiode. ‘Toen kwam er een man langs op school
die vol enthousiasme vertelde over het kasteel en de Graaf van Egmond en alles wat hier zich heeft afgespeeld. Ik werd
daardoor gegrepen en het heeft me nooit meer losgelaten’, aldus Mulder bij zijn presentatie. ‘Die man’, zo vertelde hij,
‘zal, als ik daar nu aan terugdenk, ongetwijfeld Jan Lute zijn geweest.’

notaris:

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

Foto’s (redactie) Het geheim van
de oude kist…

Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Legendarisch
Mulder: ‘Jan Lute is legendarisch in
Egmond en omgeving met zijn verhalen over Lamoraal, Slot Egmond, de
Slotkapel en onze rijke geschiedenis.
Hij legde daarmee ook de basis voor
wat nu allemaal te zien en te beleven is in onder meer Huys Egmont.
Jan was als geen ander in staat om
ook anderen zover te krijgen dat ze
enthousiast werden over onze geschiedenis. Daardoor ben ik ook betrokken geraakt, in de breedste zin
des woords.’
Het resultaat is niet alleen een mooie
expositieruimte voor Historisch Egmond, waar Mulder inmiddels voorzitter van is geworden, maar ook de

puzzeltocht met Tommy & Anouk als
hoofdrolspelers. Mulder: ‘Alles is bedoeld om kinderen zover te krijgen

dat ze zich gaan interesseren voor
ónze geschiedenis, hier in de Egmonden.’

Kinderboekenserie
De volgende stap in het plan van
Mulder was het uitgeven van een
kinderboekenserie. Daarmee is nu
de eerste stap gezet met ‘Tommy &
Anouk: het geheim van de oude kist.’
In het boekje ontdekken Tommy &
Anouk een oude kist op zolder tussen de spullen van opa. Die kist blijkt
niets meer of minder dan een soort
tijdmachine te zijn. Daarmee kunnen
ze (met hun kat Funky) terugreizen in
de tijd en maken dan allerlei avonturen mee. Die vinden plaats in de tijd

dat zich hier in de Egmonden het
kasteel nog overeind stond. Jan Mesu
ontving met groot genoegen officieel
het eerste exemplaar. ‘Ik ben enorm
blij dat hiermee een nieuw hoofdstuk
kan worden toegevoegd aan de geschiedenis van Egmond’, aldus Mesu.
‘Wat Martijn vertelde over Jan Lute
kan ik volmondig beamen. Jan was
een bijzondere man die je helemaal
meenam in de historie van Egmond.
Ik hoop dat je met dit boekje, de aansluitende puzzeltocht, de rondgang

langs de panelen in het Slotpark met
de tekeningen van Roghman en het
werk hier van Historisch Egmond, anderen net zo enthousiast kunt maken
als destijds Jan Lute dat kon. Ik vind
het een geweldig project. Kinderen
moeten weer meer geprikkeld worden om naar buiten te gaan en dingen beleven. iPads zijn mooi, maar er
is meer in de wereld. Het boekje, de
puzzeltocht en de activiteiten in Huys
Egmont dragen allemaal bij aan het
prikkelen van de fantasie en dat juich
ik van harte toe. Enorm gefeliciteerd
met dit resultaat!’

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!

Tweede deel volgend jaar
Als alles goed gaat komt volgend jaar
het tweede deel van Tommy & Anouk
uit. Mulder: Dat is dan in het jaar dat
Lamoraal van Egmont 450 jaar terug
is onthoofd en zal zeker (ook) daarop
betrekking hebben. Alhoewel dat nog
best lastig is, want zo vaak is Lamoraal hier nu ook weer niet geweest…
Op die manier proberen we de geschiedenis weer te laten leven.’

Uitvaartverzorging Formanoij
Voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart

Martijn Mulder (links) overhandigt wethouder Jan Mesu
het eerste exemplaar van het
boekje.

•
•
•
•

Uitvaart vanaf € 1.475,Uitvaartdeposito 3%
Vrijblijvende voorbespreking
Ongeacht waar u verzekerd of lid bent

•

Thuisopbaring of afscheidscentrum

BOOM

Open Deur zondag 26 november 14.00-17.00 uur

autoservice

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

AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238

Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
www.uvdf.nl | 06 115 36 587

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

www.uitvaartverzorgingduin.nl
DORPSGENOTEN
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Cousteau Bistrobar ‘kiest ruim sop’
Foto’s (aangeleverd) Jeroen
Kraakman…
op weg naar
het onbekende
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Allergie
Acupunctuur

Doe Derp de groeten van me
Met droefheid geven wij u kennis van het toch nog
onverwacht overlijden van onze buurman

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

Avonturier
en
ontdekkingsreiziger Jeroen
Kraakman heeft
met zijn bemanningsleden het
ruime sop gekozen: Cousteau
Bistrobar heeft
de trossen gelost
en is begonnen aan een reis naar het
onbekende! De voltallige bemanning
heet jullie welkom in hun bistrobar, de
Calypso van Cousteau uit de dromen
van Jeroen. Het is het begin van een
ontdekkingsreis naar verfijnde smaken, gedurfde combinaties en vooral
samen genieten! Vanzelfsprekend

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
22 wo 2:04 5:59 14:05 18:11
23 do 2:26 6:36 14:24 18:45
24 vr 2:56 7:05 15:16 19:19
25 za 3:36 7:46 15:56 19:59
26 zo 4:26 8:36 16:40 21:00 EK
27 ma 5:04 9:45 17:25 22:25
28 di 6:15 10:44 18:45 23:36
29 wo 7:40 12:00 20:00

IJsbrand Prins
“IJs”

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

* 6 januari 1935

Egmond aan Zee † 19 november 2017

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

staat het team klaar om u te adviseren bij het bepalen van uw koers. Ze
hebben daarvoor de menu- en wijnkaart met grote zorg samengesteld.
Speciale wensen of een specifiek dieet? Vertel het ze en ze loodsen u er
doorheen - Bon voyage!

ZENT

Ger en Corry Gravemaker
Gert-Jan en Anita Lek
Correspondentieadres:
Fam. G. Gravemaker
Wilhelminastraat 86
1931 BT Egmond aan Zee

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

De uitvaartdienst wordt gehouden vrijdag 24 november om
10.30 uur in de Oud-Katholieke Kerk van de Heilige Agnes,
Voorstraat 112, Egmond aan Zee.
Aansluitend vindt de crematie plaats om 13.00 uur in crematorium “de Waerdse Landen”, Krusemanlaan 5, Heerhugowaard.
Na afloop van de crematie krijgt u de gelegenheid om herinneringen op te halen aan IJsbrand in het Verenigingsgebouw,
Julianastraat 5, Egmond aan Zee, hier hopen wij om ±14.15
- 14.30 uur te arriveren.
Indien u geen kaart heeft ontvangen, dan deze advertentie als
zodanig te beschouwen.
Wij zijn Evean dankbaar
voor de liefdevolle verzorging van IJs.

Met verdriet namen wij kennis van het overlijden
op 19 november 2017 van oud-vrijwilliger

IJsbrand Prins

De ‘bemanning’ van Cousteau Bistrobar

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 13 november 2017:1.Fam.Eeltink 64,80 2.R.Druiven en W.Huiberts
56,90 3.Fam.Zwart 55,50 4.H.Boot
en M.Imming 51,30 5.R.Baltus en

T.Rosendaal 50,00 6.Fam.tBṻck
48,50 7.Fam.vGulik 37,50 8.Fam.
dGoede 36,00

IJs heeft met volharding zijn ziekte in de afgelopen
jaren gedragen. Wij hebben dit met veel respect ervaren.

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

IJs goede reis en behouden vaart
Bestuur, vrijwilligers van de O.K. Oud Papier Groep

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket
in de Egmonden!

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit
persoonlijk en stijlvol

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
- Ongeacht waar u bent verzekerd en of u bent verzekerd
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

Met veel verdriet namen wij kennis van het overlijden van

IJsbrand Prins
Met onvermoeibare inzet heeft hij zijn diensten verleend
aan station Egmond aan Zee.

Voor al uw bloem-,
rouw- en trouwstukken
Lid van de Euroflorist

Tel. 06 81 35 81 10

Met zijn overlijden verliezen wij een
gerespecteerde oud-collega en vriend.

Bloembinderij De Duinroos
Voorstraat 118 - Egmond aan Zee
duinroos@quicknet.nl - 072-8883070

Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Plaatselijke Commissie, Bemanning en Oud Zout
KNRM Egmond aan Zee

Een hand, een woord, een gebaar
doen zo goed
Als je iemand die je liefhebt
verliezen moet.

Omdat
ieder

Wij danken iedereen voor het warme medeleven, de grote
belangstelling, de vele kaarten, mooie bloemen en
woorden na het overlijden van mijn lieve man, onze
vader, schoonvader en opa

vaarwel
bijzonder
is...

Jaap Zwart
‘Pek’

- ‘gewoon’ goed
- moderne middelen
- een stabiele basis
- veilig en vertrouwd

Henny Stoop

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

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

Het is voor ons een enorme troost en steun geweest.
Tamara Zwart - Jongbloed
kinderen en kleinkinderen

Kom kijken en laat u informeren.
Maak een afspraak: 072 5061661
info.driemaster@isobscholen.nl

Egmond aan Zee, november 2017

U wilt toch ook het beste voor uw kind?

DORPSGENOTEN
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U IT VA A RT VE RZO RG I N G

AARDAPPELEN

Heel rustig is van ons heengegaan,
onze lieve vader, schoonvader en opa

Pieter Dekker

Frieslanders, Irene,
Bildstar, Eigenhiemers,
Dore, Agria

Dirk-Jan van den Berg

10 kg € 6,50

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,-

- voor al uw tuinplezier -

”Koninklijk onderscheiden met de
Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon”

Centrale inkoop
“de Westrand”

• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

072 - 589 54 53

of via: pieter@uitvaartdekker.nl

• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking

RUIMTE

Judith

Dag en nacht bereikbaar via

• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze

WE HEBBEN NOG
Andrea en Peter

Vraag gratis uw
laatste-wensenmap aan

• Iedere uitvaart op maat

Lamoraalweg 65 - Egmond a/d Hoef
Tel: 06-10661963

echtgenoot van Riet van den Berg-Hopman †

EGMOND

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

• Transparant

al v.a.

€ 5,50

Dirk-Jan en Barbara
Mees, Rijk

per m 3

Voorstraat 60
1931 AM Egmond aan Zee

Onze uitvaartbegeleiders (v.l.n.r.): Lissette Wit, Marion Velzeboer, Evelien de Jager en Pieter Dekker

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Dirk is thuis.

Bridgesoos ‘Anders Actieven’

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

Rond 16.00 uur brengen wij Dirk
in kleine kring naar het crematorium.

Uitslag 15 november: 1. Trudy Honders
& Ed Honders, 70%; 2. Niek te Bück &
Gerard Groot, 61,11%; 3. Luc Mossel &
Bertus Eeltink, 55,56%; 4. Vera Blankendaal & Cees Broersen, 50%; 5. Lammy

WINTER

Jullie zijn welkom om afscheid te nemen en
te proosten op het leven van Dirk
op zaterdag 25 november 2017 vanaf 13.30 uur,
Voorstraat 60 te Egmond aan Zee.

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

van Deursen & Afra Zentveld, 45,14%;
6. Joke Sluiter & Hans Sluiter, 44,17%;
7, Trudy Waelput & Mirna Betel, 41,67;
8. Henk Bok & Rob Hallewas, 40%; 8.
Alie te Bück & Gre Eeltink, 40%.

Eerste overwinning Egmondia

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

Lieve lieve mensen,
Door de grote hoeveelheid belangstelling die ik mocht
ontvangen na het overlijden van mijn lieve mannetje

Hans van der Horst
kan ik in eerste instantie niets anders doen
dan op deze wijze bedanken.
Het heeft mij heel erg goed gedaan
te merken dat hij zo geliefd was.

SCHILDERSBEDRIJF
Foto (Cor Mooij) Rick Blok wordt vastgehouden en gevloerd. Penalty.

VAN DE GIESEN

Mijn speciale dank gaat uit naar
dokter Zwartkruis, dokter Smit en het Hospis.

Egmondia heeft in de wedstrijd tegen
Vrone de eerste overwinning van het
seizoen binnen gehaald, 1-0. Deze
overwinning was zeker gezien het
spel van de tweede helft verdiend te
noemen. Dat de eerste helft zeer matig was, bleek wel uit het feit dat het
eerste schot op doel pas in de 28ste
minuut ontstond. De tweede helft gaf
echter een heel ander spelbeeld. Er
was uiteindelijk een, overigens terecht
toegekende, penalty voor nodig om de
Egmonders aan de leiding te brengen.

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

Veel liefs,
Anneke van der Horst
Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het
overlijden van

Willem Gravemaker
Uw aanwezigheid, mooie bloemen, kaarten en
lieve woorden zijn een steun geweest.
In het bijzonder danken wij dr. Zwartkruis en het
personeel van de Prins Hendrik Stichting voor de
goede zorg.
kinderen,
klein- en
achterkleinkinderen
Egmond, november 2017

VHS video
naar
DVD
18,- euro

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht
De verkiezingen beginnen zich af te tekenen en Sinterklaas is in het land. Tijd
voor cadeautjes dus. En aan wat voor cadeautjes zou je dan denken als je in
Egmond woont? Dat is een beetje afhankelijk van in welk van de drie kernen
je woont, maar de nieuwe sporthal op een andere plek in Egmond aan Zee,
meer woningen (naast andere zaken) in Egmond-Binnen, aangepaste plannen voor het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef, mooie fusielocatie voor
de voetbal voor alle Egmonden. Om mee te beginnen. Het zijn maar een paar
onderwerpen waar een aantal politieke goedheiligmannen zich over zouden
kunnen buigen en waar in ieder geval (een deel van) de bevolking het nodige
over heeft te melden. Nou hebben we overal iets over te zeggen, want daarvoor zijn nu juist die verkiezingen. De tijd begint te dringen. Goed opletten
dus de komende tijd of de volksvertegenwoordigers het volk (en wie zijn dat
dan?) vertegenwoordigen….
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

de tweede DVD van
de zelfde video voor
12,- euro
Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl
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Egmondse Almanak
EXPOSITIES Opgravingen rondom Slot Egmond, Huys Egmont
NOVEMBER Di 21 iPad cursus, De Schulp, 14u
Woe 22 Kienen, De Schulp, 14u
Woe 22 Kerkdienst, OK St Agnes, 09.00u
Do 23 Teken- en schildercursus, De Schulp, 13.30u
Do 23 Huiskamerproject, De Schulp, 14u
Do 23, alv Dorpsraad Egmond aan den Hoef, Hanswijk, 20u
Vr 24 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00

Nadat Rick Blok onreglementair werd
gestuit, kon Carlo Smit hard en zuiver
raakschieten vanaf 11 meter, 1-0. Een
paar minuten in blessuretijd kreeg
Vrone een vrije trap te nemen op een
zeer gevaarlijke plaats. Maar de goed
en hard ingeschoten bal werd op
een voortreffelijke manier door Roy
Broertjes uit de bovenhoek geramd
en handhaafde zo de stand. Zondag
speelt Egmondia thuis tegen J.V.C.
Man of the match werd Carlo Smit.

Kerstshow

Zondag 26 november

van 12.00 tot 17.00 uur

Initiatiefgroep Sporthal geeft niet op
Ondanks dat de politiek afgelopen week niet al te veel ruimte heeft
gelaten om iets te veranderen aan de plannen rondom de nieuw te
bouwen sporthal aan de Watertorenweg, geeft de Initiatiefgroep
Sporthal nog niet op. Op 30 november wordt er een bijeenkomst georganiseerd in het Sportcafé waar een presentatie wordt gegeven.
Daarvoor worden zowel de bewoners als de politiek (college en raad)
uitgenodigd.
In die presentatie willen de initiatief- tussen bestuur en burger als het gaat
nemers duidelijk maken dat het om om het gebruik van de sporthal en de
veel meer gaat dan ‘alleen maar’ een rol ervan in de samenleving. De initisporthal om te sporten. Vooral het atiefgroep roept iedereen op om aansociale aspect zal worden benadrukt wezig te zijn. De bijeenkomst begint
en daarmee de verschillen in inzichten om 19.30 uur.

Cursus TEKENEN/SCHILDEREN volgens klassieke methode
in Dorpshuis de Schulp in Egmond-Binnen op donderdag
Docent: Olga A. Tsigankova.

van 13.30 tot 15.30 uur.

De cursus is reeds gestart, maar U kunt zich

Herenweg 25 Egmond Binnen Tel: 0725061488 info@nelisbaltus.nl

GARAGE DE EGMONDEN

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

BOVAG

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

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

ap.beukers@quicknet.nl

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

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

nog aanmelden. Telefoonnummer 0251-317804.
Cursusgeld: €30,-/maand. (www.tsigankova-smit.nl )

D B
uBBeL
oeT
oor

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

Op vrijdag 15 december as organiseren De Vrienden van Egmondia weer

LaNk
eTer
roNwaTer

de overbekende

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Kerstdrive

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

in de kantine van de vereniging

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Mooie prijzen en een prachtige verloting
waarvan de opbrengst ten goede komt
van de jeugd van Egmondia.

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

wasserij
dubbelblank

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

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon
072-5812331
T 06 538
12 076

Geef U op voor 14 december bij
Adri Wijker tel 5064641
of bij
1939
Jenny de Groot
VV EGMONDIA
5064326.

www.rotteveeltuinen.nl

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Het klaverjassen
begint om 19.30 uur. “

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

MU ZI e k W e r

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.

•
•
•
•
•
•
•

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

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

t
k p La a S

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

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

zaterdag
25 november 2017

Gitaar•Piano•Zang
slagwerk•Keyboard
Blokﬂuit•Viool

De Poppenkast

KINDEROPVANG

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Vanaf 17.00 uur

Kom de wandelaars aanmoedigen en
genieten van muziek van de Monkeys

06-49704045

http://muziekwerkplaatsegmond.nl

DORPSGENOTEN
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Driemaster Egmond ‘schaatst voor water’
O.L. School de Driemaster uit Egmond aan Zee hielp Plan Nederland mee op ijsbaan de Meent in Alkmaar
bij de actie ‘schaatsen voor water’ voor scholieren. Deze actie ondersteunt kinderen in ontwikkelingslanden en helpt ze aan een blijvende verbetering van de levensomstandigheden.
Meester Edwin de Groot had met houden. Iedere ronde moest er ge- bijhouden i.v.m. de sponsoring. Hoealle vrijwilligers zijn handen vol om stempeld worden, net als bij de Elfste- veel dat dit jaar zal zijn wordt later
sommige kinderen op de schaats te dentocht, zo kon iedereen zijn ronden bekendgemaakt.

Sint veilig aan wal in Egmond aan Zee…
Foto (Sjef Kenniphaas) Sint veilig
aan wal in Egmond aan Zee
Ondanks de forse wind (windkracht
7) is Sinterklaas er met hulp van de
Egmondse Reddingsbrigade en de
KNRM in geslaagd afgelopen zaterdag veilig aan wal te komen in Egmond aan Zee. Nu op naar de andere
Egmondse kernen…

… en nu op naar de
andere Egmonden
Nadat Sint afgelopen weekend direct na zijn aankomst in Dokkum al
Egmond aan Zee aandeed, is het
komend weekeinde de beurt aan
Egmond-Binnen en Egmond aan den

Hoef. Zonder 26 november zal de
goedheiligman eerst ’s morgens vanaf
11.30 uur Egmond-Binnen aandoen

(De Schulp), waarna hij ’s middags de
kinderen in Egmond aan den Hoef zal
verblijden (Hanswijk) vanaf ca. 15 uur.

Grote Club Actie Sint Adelbert: 2000 euro
Vanaf zaterdag 16 september zijn
jeugdleden van verschillende teams
weer langs de deuren gegaan om
loten te verkopen. In totaal hebben
48 lotenverkopers 829 loten verkocht

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

aan 524 lotenkopers, er zijn 5 loten
online verkocht. Dat alles bij elkaar
heeft geresulteerd in een schitterende
opbrengst van maar liefst € 2.049,60.
Deze opbrengst komt in zijn geheel

Vrijwilligers mogen bierproeven
Foto (aangeleverd) Vrijwilligers mochten
bierproeven in de nieuwe proeverij
Egmonden,
gelardeerd
met
de
abdijbieren
van Sancti
Adalberti.

Vrijwilligers van Stichting Welzijn
Bergen werden door de gemeente
uitgenodigd voor een proeverij in het
gezellige Proeflokaal van Brouwerij
Egmond. Na een welkomstwoord van
wethouder Hugo Snabilie, waarin hij
benadrukte hoe belangrijk de vrijwilligers zijn, volgde een audiovisuele presentatie over de geschiedenis van de

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

ten goede aan onze jeugd. De ‘superverkopers’ die meer dan 20 loten verkocht hebben zijn daar inmiddels voor
beloond. Aan alle verkopers en kopers
een groot dank je wel!

S.V. Prins Hendrik
Uitslag E-klasse: Dirk Roele 100; Nico
Tuls 99. A-klasse: Roland Sloot 100;
Gerrit Gravemaker, Jos v.d.Outenaar

Cousteauegmond.nl - Info@cousteauegmond.nl
072
5824947
Boulevard 2A, 1931 CJ Egmond aan Zee
Voorjaar in- Egmond

Repair café voor herstel fietsverlichting
U kunt op vrijdag 24 november vanaf
9.30 uur nog een keer langskomen

Uitslag: 1. Henk Jan Verdonk senior,
Egmond aan de Hoef 2. Henk Louwe,

Uitslag 16 november 2017: 1.Bertus
en Gré Eeltink 66,25; 2.Piet en Ditte
Greeuw 52,50; 3.Riet Baltus en Ria

uurVoorstraat
verwacht92in– Egmond
het nieuwe
JOEB-geaan Zee
bouw bij dorpshuis
De Schulp om te zien
06-12955593

Ugly. De jaarlijkse ledenbijdrage van €
100 voor 2018 zal gebruikt worden voor
het survival weekend 2019 voor de 13en 14-jarigen van Egmond-Binnen. Informatie Club van 100: Stichting Vrienden van J.O.E.B. telefoon 072-5070599.

GRIEPGOLF
OF
JOEB ‘Club van 100’-feest
Zaterdagavond 25 november wordt het hoever het is met het nieuwe jongerenINBRAAKook
Daarna naar het oude JOEBjaarlijkseNu
feest voor
de leden van de centrum.
Club van 100 van JOEB gehouden. De gebouw aan de Herenweg 69, waar het
zal plaatsvinden. Het feest wordt
leden Pedicure
en vrijwilligers worden om 20.00 feest
GOLF?

€ 19,50 p.p

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

Bridgeclub
Ingang achter D'Oude Egmond
Clipper • Smidst raat 3,aan
1931 EXZee
Egmond aan Zee

072 8888805
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henktel:
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

Erkend of
Kerkdiensten
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H.herkend?
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
wij vak-Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
H.Doordat
Adelbertus–
pastor
Nico
Mantje m.m.v. Cantate Deo
technisch erkende
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie
bedrijven zijn, Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

wordt
Egmondse
Almanak
bij het zien van de
EXPOSITIE
Hanswijk;
Aad Peetoom
camerabeelden
ook en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
nog29
eens
de
Woe
Ouderenochtend,
Het Gebouw, 10u
Wo
29
Toneelgroep
Spiegel
persoon herkend... in de Schulp 20.15u
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u

          
De
pagina’s van DORPSGE      

NOTEN worden verdeeld in 35
      
blokken
(voorpagina 30). Een


blok
wekelijks
     komt op € 12,
per keer. Eenkeer
per maand of
los tarief is dit € 18,25. Voor de
voorpagina rekenen wij 2x tarief.
Wijzigingen in vaste advertenties
€ 4,-.Schoonheidssalon
Proefdrukken vooraf
€ 7,50. Prijzen zijn ex. BTW. Het
Linda IJssennagger-Zentveld
aanleveren van uw advertentie
Schoonheidssalon
kan viaZent
e-mail
of fax. Uiteraard
Mosselaan 61
kunt
u het
brengen.
Copy
1934
RA ook
Egmond
aan den
Hoef
06 10kunt
82 64
29
t.b.v. redactie
u alleen
per
www.zentschoonheidssalon.nl
e-mail
aanleveren. Deadline
zentschoonheidssalon@gmail.com
is maandag 12.00 uur.

ZENT

Administratiekantoor
Drogisterij
Parfumerie

WINTER

9,-

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

€

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

9,-

072-5064258 of 5065399

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

Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

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

het tweede
•Voor
Warm
gebakken WIJTING
wel!

rond gebakken

4 voor € 5,00

mooie grote p/st € 1,50

• Ouderwets ger. MAKREEL

mooie dikke

2 voor € 5,00

p/st vanaf € 3,00

• Div. soorten SALADES

zalm, krab en makreel

DORPSGENOTEN
p/b € 2,00
3 voor € 5,00
GEPELDEZOEKT
GARNALENEEN
van kilo € 17,50

SERIEUZE
alleen met schil kilo € 12,50
BEZORGER
De Woerdense Kaasboer
Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 11,-

op=op

max. 5 kilo per klant

arkt
voor Bieen
in
j u op de mwijk
Boeren
STOLWIJKER AAN 500
gram 3,95
EGMOND
ZEE
Gerijpte WOERDENAER
500 gram 4,95

Kilo  10.00

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

€

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

22 NOVEMBER 2017 - NR. 661

Voor uw gehele administratie
Kilo 12.50

Palsma

www.fysiotherapieronde.nl

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
Achterom
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee,
10u1
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

opgeluisterd door de vrolijke bluegrass
muziek van The Tall, The Fat and The

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…

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

Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Tapas verrassingsmenu
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 ondernemersvereniFeestje in Spaanse
sfeer?
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers,
John
Swart en
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen
Apeldoorn.
Vraag naarendeCees
mogelijkheden.

daal 46,25; 7.Cees en Mar Imming
37,50

de sponsors uit Egmond-Binnen e.o., naar van de fiets is Linda de Waard
MAART
2017Van
- NUMMER
627
Claus en zijn medewerkers, 29
veilinggeworden.
harte Linda! Namens
meesters Ger, Arjan en Bram en ie- de voorzitter, bedankt en tot volgend
dereen die mee heeft meegewerkt jaar! Petra Swart
aan een geslaagde veiling. De win-

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

40 soorten Tapas

Vlaar 51,04; 4.Luc Mossel en Hetty
Zwart 48,75; 5.Petra en Bert Maureau
47,50; 6.Bep Dekker en Thea Rosen-

De Adelbertveiling heeft 13.000 euro
opgeleverd. Met4dank aan alle enthousiastelingen die aanwezig waren
om dit mooie bedrag bijeen te brengen. Dank ook aan team Rood-Zwart,

Colofon
Dorpsgenoten

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

Veldt, Akersloot

Opbrengst Adelbert-veiling circa 13.000 euro



6

06 20 100 550

Alkmaar 3. Chris Kemp, Egmond aan
de Hoef 4. Wout Bakker, Heiloo 5. Piet

Bridgeclub Egmond aan Zee



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

Van 9.30 uur tot 12.00 uur in De
Schulp in Egmond-Binnen.

MTB K&PB

www.schoonheidssalondessa.nl

DORPSGENOTEN

in het repair café in De Schulp om te
laten kijken naar uw fietsverlichting.

072-5061201
ROMIG BELEGEN

of
500 gram 2,95
Bij aankoop van 1 kilo een
info@belleman.nl
GRATIS BAK GERASPTE KAAS!
e

✄

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
We
zijnHeiloo
alle waar
dagen
10 tot
op de fiets
richting
we omgeopend
08.49 uur de van
trein nemen.
Die24
dag
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Carlo Zwaan 46; Nico Tuls 45.

& FRUIT
GARAGEGROENTE
DE EGMONDEN

JAAP DAVIDSON

BOVAG

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Al jaren
vertrouwd adres voor
onderhoud.
Nieuwe
oogsteen
PERSSINAASAPPELS
(voluw
sap)APK3enkilo
€ 3,00

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties

De allerlekkerste
pit) 3 pond € 3,00
in- MANDARIJNEN
en verkoop of(zonder
zoekopdrachten.

Hollandse
ELSTAR appels
2 kilo
Nieuwe Egmonderstraatweg
12 • 1934 PA Egmond
aan €
den3,00
Hoef

www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl
Actie geldig
bij inleveren bon • Tel. 072-5061228

✄

Avonturier en ontdekkingsreiziger Jeroen Kraakman
heeft met zijn bemanningsleden het ruime sop
gekozen: Cousteau Bistrobar heeft de trossen
gelost en is begonnen aan een reis naar het
onbekende! De voltallige bemanning heet jullie
welkom in hun bistrobar, de Calypso van Cousteau
uit de dromen van Jeroen. Het is het begin van een
ontdekkingsreis naar verfijnde smaken,
gedurfde combinaties en vooral samen genieten!
Vanzelfsprekend staan wij klaar om u te adviseren bij
het bepalen van uw koers. Wij hebben de menu- en
wijnkaart met grote zorg samengesteld.
DORPSGENOTEN
Speciale wensen of een specifiek dieet?
Kloknieuws
het inons
en wijdeloodsen
u hierbij
er doorheen
Afgelopen Vertel
zondag was
Zandvoort
circuit-run en
stond Olof
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
- Bon voyage!
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met

en Carlo Zwaan 97. B-klasse: Leo
Bakker 96; Jaap Schipper 94; Jos
Pannekeet 86. Pistool: Dirk Roele 47;

Bakkerij ‘t Stoepje
P

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

elke donderdag op uw weekmarkt

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Super
stunt Kleine
GEVULDE KOEKEN 10 voor € 3,00
z
Tieneropvang
metroomboter
huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur
en 30 voor € 6,00
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
100%
AMANDELSTAVEN
2 voor € 6,00
De Poppenkast
z
Geen wachtlijsten
z
z

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

Lever
de advertentie in en ontvang de 3e Amandelstaaf cadeau!!!
www.kinderopvangdepoppenkast.nl

GEVRAAGD:
zaterdag 2 en zondag
3 december

tussen 14.00 - 18.00medewerker
uur
Snackbar
liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

TEL: 06 23610857

• 1 uur bowlen
• Waag een dansje met Dans Piet en DJ-Piet
• Cadeautje bij vertrek

Reserveer snel via 072 750 2040
Hotel Zuiderduin Zeeweg 52 Egmond aan Zee www.luckystrikebowling.nl

0
5
,
€ 3p.p.

s.

min. 4 per

