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

Pater Arnold van der Drift (97) overleden

WATERSTANDEN

Ervaar de waarde
van uw tuin!

(van de redactie i.s.m. Gerard Belleman sr.) Donderdag 14 december overleed op zijn kamer, na een liefdevolle
verzorging in de St.-Adelbertabdij, op 97-jarige leeftijd, pater Arnold van der Drift. Dinsdagmiddag 19
december 's middags om 14.00 uur is in de abdijkerk zijn uitvaart gevierd en zijn lichaam op het kerkhof
bij de Abdij bijgezet.

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
20 wo 1:20 5:05 13:04 17:19
21 do 1:20 5:45 13:35 17:55
22 vr 1:34 6:18 14:10 18:25
23 za 2:25 6:49 14:56 19:01
24 zo 3:05 7:25 15:35 19:35
25 ma 3:56 8:05 16:15 20:26
26 di 4:35 9:05 17:05 21:24 EK
27 wo 5:36 10:16 17:54 22:46

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Foto 1 en 2 (redactie): De monnik in het kapelletje bij Afie Valkering, onmiskenbaar Broeder Nol…
Broeder Nol, zoals hij bij velen bekend
is, is geboren te Delft op 25 maart
1920 en hoopte altijd 100 jaar te
worden. Dat is hem bijna gelukt. Hij

was een geliefde medebroeder met
een opgewekt karakter, voor velen
een goede vriend en vertrouwensman. Hij was naast ziekenbroeder

en Bijbelkenner een man die nooit
de zonzijde van het leven uit het oog
verloor.

Kennis van fruitbomen
Pater Van der Drift heeft zich, naast
zijn bemoeienissen met veel andere
zaken, ook jarenlang sterk gemaakt
voor het onderhoud, het beheer en
de uitbreiding van de boomgaard
bij de Abdij, waar allerlei bijzondere

oude appel- en perenrassen staan.
Daardoor was hij ook jaren geleden in
contact gekomen met de man van de
bekende Egmondse kunstenares Afie
Valkering, Theo. Theo had bij waar nu
het Nobelhuis is zelf ook een paar

fruitbomen staan. Van der Drift hielp
hem met enten en onderhoud en zo
werd de basis gelegd voor wat een
jarenlange, hechte vriendschap zou
worden.

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!

Foto 3 (Abdij van Egmond):
Arnold van der Drift
In was vereeuwigd
Pater Van der Drift stond bekend als
een blijmoedig en humoristisch man
die zijn geloof in het hiernamaals en
zijn praktische beleving ervan tussen
de dorpsgenoten van Egmond-Binnen
en zijn dierbare medebroeders op bijzondere wijze tot uitdrukking bracht.
Daarmee inspireerde hij ook Afie,
want het Nobelhuis was een geliefde
pleisterplaats voor Broeder Nol. Het
was zijn idee om een kleine kapel te
bouwen met daarin afbeeldingen van
enkele oud-dorpsbewoners. Wat hij
zich niet realiseerde, was dat hij zelf
model stond voor de uitbeelding van
een monnik, gebogen lezend over een
groot boek, van waaruit de letters van
de bijbel kunstzinnig gekalligrafeerd
door een klein leesbrilletje tot hem
kwamen. In de door Afie in was uitgebeelde monnikskop, moest hij later
onmiskenbaar zichzelf herkennen, ge-

BOOM

autoservice
kleed in een originele monnikspij. Dat
was eigenlijk niet zijn bedoeling. Hij
had er ook niet voor geposeerd. Maar
Afie kende hem door en door en wist
hem te overtuigen dat er geen weg
terug meer was. Zo moest het blijven

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

en daarmee werd het kapelletje een
hoogtepunt van Afie’s tuin, waarvan
talrijke bezoekers door de jaren heen
hebben genoten en er ook steeds
weer terugkeren om in het kapelletje
een ‘keersie an te steke’.

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

Van der Drift was voor veel Egmonders een bekende verschijning en zal worden gemist in de gemeenschap.

En verder in Dorpsgenoten:
Gemeenteraad akkoord met fusielocatie
Geen gif bij onkruidbestrijding
Frits David Zeiler weg bij Gemeentebelangen BES
Regionaal Archief op zoek naar digitale foto’s
DORPSGENOTEN

Voor een passende uitvaart met
een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’
Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238
www.uitvaartverzorgingduin.nl
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Gemeenteraad
stemt in met fusielocatie
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Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

Mama, alles wat jij te bieden had
was een belofte voor een levenslange liefde
en de liefde die je gaf zal altijd in ons voort blijven leven

WINTER

Wij zijn intens verdrietig dat onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma Riet zo snel van ons is heengegaan

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

Riet de Graaff-Mulder
Echtgenote van Cor de Graaff,

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

ZENT

in liefdevolle herinnering

Heiloo
4 april 1943
Monique en Mark

Renate en Pieter

Maureen en Nick
Melvin
Mariska

Schoonheidssalon

Ivar
Mila

Egmond aan Zee
17 december 2017
Clemens en Marlies
Selena
Celeste
Huub
Joep
Rosa
Derk

Linda IJssennagger-Zentveld

Foto 1: Veel steun van voetballers tijdens belangrijke vergadering

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

Riet is thuis, waar wij in familiekring bij haar willen zijn.
U bent welkom om afscheid van Riet te nemen en ons
te condoleren bij de avondwake op vrijdag 22 december
om 19.00 uur in de Oud-Katholieke kerk St. Agnes,
Voorstraat 112 in Egmond aan Zee.
De uitvaartdienst is op zaterdag 23 december om 12.00 uur
in bovengenoemde kerk. Aansluitend begeleiden wij mam
en oma Riet naar haar laatste rustplaats bij vader Cor op de
begraafplaats van Egmond aan Zee aan de Watertorenweg.
Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie in het
Verenigingsgebouw, Julianastraat 5 in Egmond aan Zee.
Onze dank gaat uit naar alle mensen die betrokken waren
bij haar zorg.
Correspondentieadres:
Marshallstraat 81, 1931 WD Egmond aan Zee.

(Tekst en foto's Cor Mooij) Het zal niemand zijn ontgaan: tijdens een zeer
druk bezochte gemeenteraadsvergadering in de Blinkert in Schoorl is
de gemeenteraad met 13 stemmen voor en 9 tegen akkoord gegaan
met de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging voor de locatie
voor de nieuwe fusieclub aan de Egmonderstraatweg. In diezelfde
wijziging gaan het Egmondia- en Adelbert-terrein naar natuur en
wordt de sporthal definitief niet (meer) verplaatst.
www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

Riet wilde iedereen bedanken
voor alle lieve kaarten en mooie bloemen
tijdens haar ziekbed.

al v.a.

€ 5,50
per m 3

Foto 2: Er waren 13 stemmen voor en 9 tegen de plannen
dat de natuurfunctie onverkort overeind blijft in het bestemmingsplan en
daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden, omdat het hier zou gaan om de
laatste smalle groene corridor tussen
het noordelijke en zuidelijke duingebied.

Het is wel een grote domper dat er
straks niet meer gebouwd mag worden op de Egmondia- en Adelbert
locaties. Dat werd nog eens onderstreept door een brief van gedeputeerde Joke Geldhof van D'66 die de
raad nog eens duidelijk maakte dat
de Provincie het heel belangrijk vindt

Het gaf haar veel kracht.

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

SCHILDERSBEDRIJF

Toch nog vrij plotseling hebben wij
afscheid moeten nemen van
onze lieve schoonzus en tante

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

Riet de Graaff-Mulder
We zullen je heel erg missen
Ada - Cor † - Teun †
Dick † - Corrie
Ineke - Gerard
Jaap Jan - Mary
en kinderen

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!
tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

Foto 3: Pleidooi van de wethouder, Peter van Huissteden

Dageraadsmis Adelbertusakker
Traditiegetrouw vindt op eerste kerstdag, 's morgens om 07.00 uur, de dageraadsmis op de Adelbertusakker plaats. Van heinde en verre weten mensen deze
speciale plek te vinden om met elkaar de geboorte van het Kerstkind te vieren.
Het is een prachtig gezicht om de lichtjes in de duisternis allemaal naar de Akker
te zien gaan om daar met elkaar samen te zijn, het feest van kerstmis te vieren
en met elkaar te bidden en te zingen. Bij helder weer mogen we tegen het
eind van de viering de dageraad begroeten. Het kan koud zijn, dus trek lekkere
warme kleding aan en schuif aan bij het kampvuur om met ons mee te vieren.
Wanneer u zelf voor een kussentje zorgt, kunt u ook op de restanten van de
voormalige kerk plaats nemen. Weet u allen van harte welkom!

Een laatste groet

Riet
NIEUW in De Egmonden
Gastouder Sacha voor
kinderen van 0 - 4 jaar
www.kdvegmond.nl

DORPSGENOTEN

Oud-Katholieke Damesvereniging '86

072-571 20 45

3

23-12-2012

23-12-2017

Rein
Herinneringen zijn als de golven op het strand
Ze komen steeds weer terug
Tony
kinderen en kleinkinderen

Hartelijk dank voor de vele mooie kaarten,
bloemen en andere attenties die ik van u mocht ontvangen
tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis. Het was geweldig.
Ook wensen wij u allen fijne feestdagen
en een gezond en voorspoedig 2018.
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Geen gif bij onkruidbestrijding in Bergen
Het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat wordt de komende vijf jaar nog toegestaan
in Europa. In een reactie op dit besluit benadrukt het college dat de gemeente Bergen bij de onkruidbestrijding op verhardingen het gebruik glyfosaat niet opnieuw gaat invoeren. ‘Als je een duurzame en
milieubewuste gemeente wilt zijn, past het gebruik van gif bij onkruidbestrijding niet. Aan dat uitgangspunt houden we vast, ook als de regelgeving hierover verandert’, aldus wethouder Peter van Huissteden.
Foto (aangeleverd): Peter van Huissteden: ‘Bij een duurzame en milieubewuste gemeente past geen gif.’
onkruid tegen te gaan. In de dorpskernen wordt gewerkt met een machine die onkruid met heet water
behandelt. Bijkomend voordeel is dat
objecten die vuil zijn, zoals bankjes
in het centrum, gelijk kunnen worden schoongemaakt. Doorgaande
voetpaden worden behandeld met
een zogenoemde Weed-Heater. Dit is
een kleine trekker met daaraan een
bakplaat. Onder deze plaat wordt het
warm en door de hete lucht sterft het
onkruid af.

Het gebruik van glyfosaat, vooral bekend onder het merknaam Roundup,
is omstreden. Er zijn aanwijzingen dat
het schadelijk is voor de gezondheid
van mens en dier. Al in 2015 heeft de
gemeente Bergen proeven genomen
met alternatieve bestrijdingsmethoden en sinds 2016 wordt het onkruid
op andere manieren bestreden. Een
van de methodes is vegen met een
veegwagen.
Het voorkomen dat er een voedingsbodem ontstaat is erg belangrijk om

Aldert en Anneke

Wij willen iedereen hele fijne kerstdagen
wensen en een voorspoedig en gezond 2018
namens Kitty, Pieter, Renate en Chantal van de duinroos
A.s. zaterdag zijn wij wegens
familie omstandigheden GESLOTEN.
Zondag staan we weer voor u klaar.
ist
Bloembinderij De Duinroos
Lid van de Euroflor

S.V. Prins Hendrik
Dirk, zoals gebruikelijk, deed het gewoon weer, Arie en Cor bijna! De opbouw- en afbreekploeg werden deze
keer opnieuw even in het zonnetje
gezet, want waar zou een vereniging
zijn zonder deze diehards die zich elke

klasse: Carlo Zwaan 97; Henk Konijn
95; Marco Konijn 94. B-klasse: Jaap
Schipper 96; Leo Bakker 93; Jos Pannekeet 85. Pistool: Nico Tuls 48; Arie
Wijker 48; Carlo Zwaan 47.

week opnieuw inzetten voor de schutters om de baan op te zetten. Henk,
Nico, Ger, Arie en ook Marco bedankt.
Chapeau.
Uitslagen: E-klasse: Dirk Roele 100;
Arie Wijker 99; Cor Wijker 98. A-

Regionaal Archief op zoek naar digitale foto’s

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

Neem
de
mooie
herinneringen
mee
naar
2018

Het Regionaal Archief Alkmaar is op zoek naar foto’s. In de digitale wereld worden steeds meer foto’s
gemaakt, maar het is de vraag hoeveel daarvan goed worden bewaard. Het Archief vraagt inwoners
van haar werkgebied om één digitale foto uit 2017 in te sturen, om het tijdsbeeld vast te leggen in dit
digitale, vluchtige tijdperk.

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

Foto’s (aangeleverd): Mooie plekjes, bijzondere omgevingen, of prachtige plaatjes als herinnering. Lever
ze nu aan bij het Regionaal Archief.
men belangrijk vond. Het selecteren
van fotomateriaal is cruciaal om een
beter beeld van de huidige tijd te krijgen. Niet alles kan immers bewaard
blijven en de bomen moeten te zien
blijven door het bos. Jesse van Dijl,
conservator beeldmateriaal van het

Regionaal Archief, zegt het volgende
over het project: ‘We willen mensen
de kans geven om foto’s die voor hen
bijzonder zijn een plek te geven in het
Regionaal Archief, zodat ook toekomstige generaties een beeld kunnen
krijgen van onze wereld.’

Vermelden waar, wanneer en waarom
Elk denkbaar type foto uit het jaar uit wat er is afgebeeld. De afbeeldin2017 wordt verwelkomd. De plaatjes gen worden op de Flickr-pagina van
moeten geschoten zijn in het werkge- het archief geplaatst. Een selectie
bied van het Archief (de gemeenten uit de inzendingen wordt ook op de
Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Hel- beeldbank van het Archief ondergeder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands bracht, om ze ‘tot in de eeuwigheid’
Kroon, Langedijk, Schagen en Texel). te bewaren. Zowel amateurs als
Inzenders wordt gevraagd te vermel- professionals mogen afbeeldingen
den waar, wanneer en waarom ze de inzenden, zolang ze er geen bezwaar
foto hebben gemaakt. Het maakt niet tegen hebben dat de rechten door het

Archief worden overgenomen en de
afbeeldingen door iedereen kunnen
worden gebruikt. Foto’s kunnen worden ingestuurd via foto@archiefalkmaar.nl Voor de voorwaarden en meer
informatie kan men terecht op www.
regionaalarchief.nl/foto. Er geldt een
maximum van één foto per inzender.
Inzenden kan tot en met 31 januari.

Inwoners uit de regio wordt daarom
gevraagd om een zelfgemaakte foto in
te sturen, die voor hen kenmerkend is
voor 2017. Zo ontstaat er een selectie
uit de miljoenen foto’s die in de regio
zijn gemaakt. Die selectie laat zien
hoe de wereld er daar uitzag en wat

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

Tel. 06 81 35 81 10
Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
DORPSGENOTEN
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Frits David Zeiler los van
Gemeentebelangen

Erkend of
herkend?

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

Doordat wij vaktechnisch erkende
bedrijven zijn,
wordt
bij het zien van de
camerabeelden ook
nog eens de
persoon herkend...

MU ZI e k W e r

t
k p La a S

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

Gitaar•Piano•Zang
slagwerk•Keyboard
Blokﬂuit•Viool
06-49704045

http://muziekwerkplaatsegmond.nl
- ‘gewoon’ goed
- moderne middelen
- een stabiele basis
- veilig en vertrouwd

Met ingang van afgelopen week is het
raadslid Frits David Zeiler niet langer
meer vertegenwoordiger van de fractie van Gemeentebelangen BES. De
ideeën over de koers van de partij tussen Zeiler en de fractie liepen te ver
uiteen om nog langer aan elkaar verbonden te blijven. Zeiler heeft daarop
zijn conclusie getrokken en gaat zelfstandig verder.

Kerstconcert Eensgezindheid
vereniging. Er worden onder andere
bekende kerstliederen gespeeld waarbij wij u van harte uitnodigen mee te
zingen. Komt allen tezamen om te
genieten van dit kerstconcert op 23
december om 14.30 uur in de Abdij in
Egmond-Binnen.

Op zaterdagmiddag 23 december verzorgt muziekvereniging Eensgezindheid uit Egmond-Binnen een kerstconcert in de Sint Adelbertabdij. Tijdens
het concert zullen diverse kerstliederen ten gehore gebracht worden door
het fanfareorkest en leerlingen van de

Thuis
Voor hen die dit jaar tegen kerst opzien

Suzan Tervoort

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

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

U wilt toch ook het beste voor uw kind?

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

Foto (aangeleverd)
Frits David Zeiler

nda

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Eigenaar van een
vakantiewoning en
alleen de lusten?

Thuis, waar ben ik thuis? Op één plek of op meer?
Is het plaatsgebonden: hier, waar ik nu ben,
in mijn eigen huis en mijn eigen sfeer?
Of kan het ergens anders, bij mensen die ik ken
en is mijn wereld groter, mijn 'thuis' bij jou misschien:
jij, mijn vriendin of vriend, of jij mijn naaste buur,
dúrf ik bij jou thuis te zijn en te laten zien
wat er leeft van binnen, of stuit ik op een muur?

Maak vrijblijvend een afspraak

Wat als ik niet gezellig ben, niet vrolijk of sociaal?
Kun je dat dan aanvaarden en mag het allemaal?
Kun je mij zo verdragen, gewoonweg bij me zijn
zodat in jouw gezelschap er plek is voor mijn pijn?

www.gastvrijaanzee.nl
Tel. 06 - 43 49 20 81

Kerst is het feest van licht, schijnend in donk're tijd,
een feest van lekker eten, van gezelligheid.
Maar juist met Kerst voel je 't gemis,
van mensen, baan, gezondheid, kracht,
dat wat ooit was maar niet meer is;
gemis dat schrijnt in deze nacht.

Het team van Garage De Egmonden
wenst u fijne feestdagen
en een gezond 2018!

Dat er dan mensen komen op ons pad
met zachtheid, mildheid en begrip, zodat
het licht van Kerst ook ons omvat:
een vonk die leven doet.
Geef ons die levensmoed.

Wij zijn gesloten tussen Kerst & Oud & Nieuw,
27, 28, 29 dec. Ook voor het onderhoud van uw
RENAULT en NISSAN kunt u in 2018 prima terecht

Trix van der Veen

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

MTB KP&B
De Egmonders in de uitslag van
afgelopen week: 2. Henk Jan Ver-

donk senior, Egmond aan den Hoef 4.
Bruno van Beek, Egmond aan Zee.

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht
Tijdverdrijfslaan 1
Herenwega/d
162 Hoef
Egmond
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

06 20 100 550
SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

Achterom 1

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

DORPSGENOTEN

Wat voor idee zou erachter zitten om je een paar maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen nog af te splitsen van een raadsfractie waar je al jaren deel
van uitmaakt? Kan dat dan niet even wachten tot de verkiezingen, waardoor
je na de verkiezingen al dan niet zelfstandig verder gaat als nieuwe partij?
Ofschoon: weer een nieuwe lokale partij erbij, weer meer versplintering, wie
zit daar nu op te wachten? Zouden ze nu allemaal zoveel anders denken? Wat
een gekkigheid toch weer. En dan is er het fenomeen dat wanneer gemeenteraadsleden, maar dat geldt ook voor de leden van de Provinciale Staten
en de Tweede Kamer, zich afsplitsen, ze toch kunnen blijven zitten. Ze zijn
immers volksvertegenwoordiger. Dat zou terecht zijn als iemand op basis van
voorkeursstemmen in die vertegenwoordiging is gekomen. Maar als dat niet
zo is, wordt het toch gewoon tijd voor de volgende op de kieslijst van de
betreffende partij? Mensen kiezen in de regel toch voor de ideeën van een
partij en niet – tenzij het die uitzonderingen van de voorkeursstemmen betreft
- voor een persoon? Ik weet dat het wettelijk zo geregeld is, maar hoe zal de
kiezer zich daarbij voelen? Geen wonder dat er steeds minder vertrouwen in
de politiek is.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
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Bomvolle Slotkapel bij Kerstconcert Erato

WIJ ONDERNEMERS VAN VOORSTRAAT 71
(oude Rabobank) EGMOND AAN ZEE

De Slotkapel was afgelopen zondag tot op de laatste plaats bezet om met z’n allen mee te zingen en
te luisteren naar het kerstconcert van het koor “Erato Egmond”. Het werd een sfeervolle middag in de
historische kapel met goede zang en muziek, waarbij ook solisten te horen waren.

WENSEN IEDEREEN
FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND,
BLOEMRIJK EN VITAAL 2018

Foto (aangeleverd): Bomvolle
slotkapel voor Erato
Het koor had dit keer de eer om de
sopraan Femke Leek in hun midden
te hebben. Zij werd begeleid door het
koor en door de piano. Bijzonder fraai
en in de sfeer van kerst gaf zij een uitvoering van het Franse kerstlied Cantique de Noël. En er waren nog meer
muzikale aanvullingen, zo werd ook
het orgel van de Slotkapel gebruikt
voor de stukken met samenzang en
was het begeleidingscombo uitgebreid met dwarsfluit en percussie.
Uiteraard werd er ook een kerstverhaal uitgevoerd. Dit keer in vier delen, waarbij een verteller en het koor
elkaar telkens afwisselden. Dirigente
Marlies Meiners had dit keer een bijzonder stuk op de lessenaar gezet.
Het bekende kerstlied The first Noël
werd uitgevoerd op de basis van de
Canon in D van Johann Pachelbel.
Deze klassieke canon van Pachelbel
wordt vaker gebruikt in de muziek.

 
 
 
 
 
 
 en
 
Voedingscoa ch
 
 

Sandy ter Horst
06 46 43 42 26

Dit keer in de uitvoering van Erato
ontstond er een bijzondere mix van
het bekende kerstlied en de oeroude

G ezond Fi t t er

en beroemde canon van Pachelbel.
Na het slot volgde nog een vrolijke
uitvoering van Jingle Bells als toegift.

g ezo nd en fit ter.n l

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 14 december 2017: 1. Bertus en Gré Eeltink 61,46; 2. Petra en
Bert Maureau 55,21; 3. Piet en Ditte

Greeuw 53,13; 4/5. Riet Baltus en Ria
Vlaar 45,83; 4/5. Thea Rosendaal en
Bep Dekker 45,83; 6. Luc Mossel en

Afra Zentveld 38,54.

Per

OPHEFFINGS
UITVERKOOP
KORTINGEN OP DE
GEHELE COLLECTIE TOT:
Alkmaar De Mare

Egmond aan zee

Europaboulevard 322-324

Voorstraat 114

Tel 072 562 25 02

Tel 072 506 11 74

%
0
7

PER 1 FEBRUARI 2018 SLUITEN WE DEFINITIEF ONZE DEUREN

DORPSGENOTEN
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Repair Café De Schulp
Foto (aangeleverd) Het team van
het Repair Café

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

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

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

De Poppenkast

KINDEROPVANG

GARAGE GUL

U kunt op 22 december weer terecht
in De Schulp bij het Repair Café met
kleding, fietsen, elektrische apparaten, speelgoed, computers en vele
andere spullen die het waard zijn om
te repareren en daardoor niet bij het
afval terecht komen. In het Repair
Café worden uw spullen, samen met
u, gratis gerepareerd en er staat een
kopje koffie voor u klaar. Aanvang
9.30 uur.

Geurende Kerstsfeer
Foto (aangeleverd) Geurende
kerstsfeer
Op zaterdag 23 december is er een
extra gezellige kerst-shopping middag bij See You fashion in Egmond
aan Zee. Vanaf 13.30 uur laat Anja
Zentveld van Zensitive Huid & Cosmetica je kennismaken met Aromatherapie: prikkel je zintuigen! Kom tijdens
het shoppen lekker proeven, ruiken
en beleven, smeer je kerststress weg,
krijg weer energie van etherische olie.
Beleef de heerlijke geur van Christmas
Spirit, het brengt blijdschap, bescherming, vreugde en vrede.

Let your light shine!

wenst u Prettige
Feestdagen en een Gezond

en Rijdzaam 2018

Foto (aangeleverd) De route voor lichtjestocht…

Tussen kerst & Nieuwjaar
zijn wij gesloten.

Donderdagmiddag 21 december organiseert Basisschool de Branding
een sfeervolle lichtjestocht door het
dorp. Om 17.00u gaan de kinderen
met hun zelfgemaakte lantaarntjes
op pad. Onderweg is van alles te
zien en te horen voor de kinderen. De

Voor noodgevallen
bereikbaar op 06-46273087

komen wij langs uw huis of onderneming. Dan is het geweldig als u de
route opfleurt met een kerstmuziekje
of verlichting. Wat zal alles stralen!
Dorpsgenoten… Let your light shine!

route is als volgt: 1: de Branding 2:
Bike shop Egmond, Trompstraat 17 3:
Burgemeester Eymaplein 3/ hoek Marinestraat 4: ijssalon Pravisani, voorstraat 120 5: kerk parochie van de H.
Agnes 6: brandweer/ Egmondse reddingsbrigade 7: de Branding. Wellicht

White Stones JO13-2 winterkampioen

Tijdens de feestdagen zijn wij
kerstavond geopend.
1e kerstdag gesloten.
2e kerstdag geopend.
Zaterdag 30 december
10 over rood toernooi aanvang 13.30
Graag van te voren inschrijven a 5,00 euro.
Oudjaar’s dag/nacht gesloten.
Nieuwjaar’s dag 13.00 uur geopend.

Foto en tekst (Cor Mooij): White Stones JO13-2 winterkampioen en dat willen ze weten ook..

Peter en Ina en het hele Werf team
wensen jullie fijne feestdagen.
DORPSGENOTEN

www.cafedewer f.nl
Kloknieuws

DORPSGENOTEN

Afgelopen vrijdagavond was het voor
het team van White Stones JO13-2
erop of eronder. Met rode wangen van
de spanning en zenuwachtige trekjes
vertrok men naar sporthal De Mare
in Alkmaar om aan te treden tegen
Bluedesk JO13-1, waarvan gewonnen
moest worden om winterkampioen
te worden. Twee 4jaar lang hebben
ze moeten strijden tegen jongens die
wel twee koppen8groter waren. Het

Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run
en hierbij stond Olof
www.cafedewer
f.nl

Glorie aan de start van
de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
Colofon
Dorpsgenoten

2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met

De
pagina’s
vannaar
DORPSGENOTEN
worden
verdeeld‘Land
in 35vanblokken
de trein
op weg
Ravenstein voor de
NS-wandeling
Ravenstein’, een mooie
16km. We
vertrekken
die per
dag keer.
om 08.10
uur
(voorpagina
30).wandeling
Een blokvan
wekelijks
komt
op € 12,Een keer
op de
fiets richting
om 08.49
trein nemen.rekenen
Die dag wij
per
maand
of los Heiloo
tarief iswaar
dit we
€ 18,25.
Vooruurdedevoorpagina
Voorstraat 134 Egmond aan Zee
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd
worden.
Voorstraat
Egmond aan Zee
2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties € 4,-. Proefdrukken
vooraf 134www.yozz-casuals.nl
November
actie!
€ 7,50. Prijzen zijn ex. BTW. Het aanleveren van uw www.yozz-casuals.nl
advertentie
Voorstraat 134Voorstraat
Egmond
aanaan
Zee
92 – Egmond
Zee
Voorjaar
in
Egmond
06-12955593
Winteropruiming
kan via e-mail of fax. Uiteraard kunt u het ook brengen.www.yozz-casuals.nl
Copy t.b.v.
www.schoonheidssalondessa.nl
is begonnen
redactie kunt u alleen per e-mail aanleveren.
Alle
Winteropruiming
is begonnen
met
Kortingen
Deadline is maandag 12.00 uur.
Winteropruiming
is
begonnen


Winterjassen,
met Kortingen
tot
50%
tot
50%
met Kortingen tot 50%

Nu ook
Pedicure

hele seizoen vochten zij als leeuwen Koopman de gelijkmaker, 1-1. Daarna
en het zat deze competitie nou eens liep het als gesmeerd. Cas Wegbrands
mee. Het team won van tegenstan- kreeg het op zijn heupen en scoorde
ders waarvan je het vooraf niet ver- enkele mooie goals. Cas Heinis, Niek,
wachtte en dat gaf een enorme kick. Ruben, Gabriel en Joey maakten het
In deze wedstrijd kwamen de jongens feest compleet door 5-1 op de borden
van White Stones met 1-0 achter, te brengen: winterkampioen! In de
maar in de tweede helft hervonden de kleedkamer werd volop gespoten met
kinderchampagne
om het te vieren.
spelers van White Stones zich en29
ginMAART
2017 - NUMMER
627
gen er vol tegen aan. Met nog negen
minuten op de klok maakte Jesper
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GRIEPGOLF
Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
OF
van 8.00-14.00 uur
Gezegende
INBRAAK- Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
donderdag 4 januari zijn wij er weer
GOLF?
mooi losgevroren

• Wegens enorm succes GROTE GAMBA'S

kilo € 11,50 2 kilo € 20,- 3 kilo € 27,50
Voor het eerste
en houdbaar
•hebben
Ouderwets
wij geen ger. PALING FILET 3 wek
100 gr € 6,95 200 gr € 12,00
oplossing…

Bodywarmers
wensen
Extra Kerstactie
• Verse WIJTING
Winterschoenen
In de cadeaumaanden
December
geven
iedereen
In de cadeaumaand December geven
Voor het tweede
kilo € 2,50
cadeautjes
aan
onze
klanten.

we
cadeautjes
weg
aan
onze
klanten.
 Fijne
 

    
 
Feestdagen
dan
bent uweg
steenrijk.
t u een eigen woning zonder hypotheek,we







BijBij
aankoop
u een
eenvakje
vakjeopenen
openen
van
wel!
Heeft u een eigen woning zonder hypotheek, dan bent
u uw
steenrijk.
uw
aankoop mag
mag u
van
en
een

onze
advent
onze
adventkerstboom,
kerstboom,
Het geld zit immers in de stenen!
      
Goed gekleed
•

achter
ditvakje
vakje zal
zal een
een
leuk
zitten.
Het geld zit immers in de stenen! achter
dit
leukcadeautje
cadeautje
zitten.

BentBent
u ook
steenrijk?
u ook steenrijk?

Extra Kerstactie
Wij

TOP-kwaliteit

3 kilo € 6,00
✄

20%
Korting

Warm gebakken KIBBELING

ZENT

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

2018
250 gr € 4,00 Alleen tegen inlevering van deze bon
mogelijkheden, ook met een laag of geen (pensioen) inkomen,
  
e
Er zijn mogelijkheden, ook met een laag of geen (pensioen) inkomen,
heerlijk gekruid op=op
om dit deels te gelde te maken.
om dit deels te gelde te maken.
Kilo 12.50
t geld is vrij te besteden,Foto
denk
aan: vakantie,
andere auto,
(aangeleverd):
Voorjaar in Egmond
Kaasboer
Het geld is vrij te besteden, denk aan: vakantie, andere auto,
Kilo  10.00 De Woerdense
onderhoud
woning,
kinderen
Nadat enkele jaren
terug Egmond-Binnen
in de financieel
narcissen is gezet,helpen
was nu ookof
Bij u op de markt
Schoonheidssalon
Egmond a/d Hoef
versierdwoning,
met velekinderen
narcissenfinancieel
en krokussen
op of
de Herenweg
onderhoud
helpen
Linda IJssennagger-Zentveld
en Zeeweg.
In Egmond-Binnen
is nu vooralwonen
het dorp zelf
weer aan
de beurt
Gerijpte WOERDENAER
500 gram 4 95
en langer
in de
woning blijven
door
het
inkopen van zorg.
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniZent Schoonheidssalon
misschien
langer in de woning blijven
wonen door het inkopen
van en
zorg.
Noord-Hollandse EXTRA PITTIGE 500 gram 3 95
ging,
de dorpsbelangenvereniging,
de bloembollenkwekers,
John Swart
Mosselaan 61
ent u dochters,
minimaal
60
jaar
en
heeft
u
(bijna)
geen
hypotheek,
Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
1934 RA Egmond aan den Hoef
Wilde KONIJNENBOUTEN
2 kilo 15 00
06 10 82 64 29
Bent u minimaal 60 jaar en heeft u (bijna) geen hypotheek,
kom dan eens langs voor een vrijblijvend gesprek. www.zentschoonheidssalon.nl
e
Bij aankoop van 1 kilo kaas een
Bridgeclub
Egmond aan Zee
zentschoonheidssalon@gmail.com
kom dan eens langs voor een vrijblijvend gesprek.
GRATIS CULINAIRE VERRASSING!

    

Kerkdiensten
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.
www.lemminkfinance.nl
tel. 06
54 79 aan
64 95
Onze Lieve
Vrouw Onbevlekt Ontvangenis
– Egmond
Zee: Zondag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
www.lemminkfinance.nl
tel.
54 79uur
64 95Eucharistieviering
H. Adelbertus–
Egmond
Binnen: Zondag
10.00
bezoekadres:
Voorstraat
4306
Egmond
aan Zee met
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
WOENSDAG 5 APRILbezoekadres: Voorstraat 43 Egmond aan Zee
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

Egmondse Almanak
EXPOSITIES
OpgravingenAlmanak
rondom Slot Egmond, Huys Egmont
Egmondse
DECEMBER Woe 20, kerkdienst OK st Agnes, 09.00u

EXPOSITIE
Woe 20 kerstmiddag, De Schulp, 14u
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
Do 21 Eettafel, De Schulp, 12.30u
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Do 21 Tekenen en schilderen, De Schulp, 13.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Do 21 Huiskamerproject, De Schulp, 14u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Do 21 lichtjestocht door e/Zee, 17u
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 22 Repair Café, De Schulp, 9.30u
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 22 Gezond Natuurwandelen, De Schulp, 10u
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
Za 23 kerkdienst OK st Agnes 19u
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Za 23 Kerkdienst, Adelbertuskerk, 19u
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
Za 23 kersthopmiddag, See You fashion
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 23 kerstconcert Eensgezindheid, Abdij, 14.30u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 24 Kerkdienst, OL Vrouw, 9.30u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zo 24 kerkdienst OK st Agnes, 10u
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 24 kerkdienst Pr Hendrik, 15u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Zo 24 Kerkdienst Maria Alacoque, 11u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Zo 24 kinderkerstviering, Verenigingsgebouw, 19u
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Zo 24 Nachtmis, OK St Agnes, 22u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Zo 24 Kerkdienst Adelbertuskerk, 19u
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u
Zo 24 Kerkdienst, Maria Alacoque, 19u
Zo 24 Kerkdienst, OL Vrouw, 21u
Ma 25 Kerkdienst OK st Agnes, 10u
Ma 25 Dageraadsmis, Adelbertusakker, 07.00u
Ma 25 Kerkdienst, OL Vrouw, 09.30u
Ma 25 Kerkdienst, Maria Alacoque, 11u
Ma 25 Kindje wiegen, Adelbertuskerk, 11u
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
Di 26 Kerkdienst OK st Agnes 10u
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Woe 27 Kerkdienst OK st Agnes 09.00u
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
Do 28 lessons & Carrols, OK st Agnes, 19.30u
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
Do 28 Tekenen en Schilderen, De Schulp, 13.30u
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
Do 28 Huiskamerproject, De Schulp, 14u
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
Vr 29 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan
Vrij 29 Gezond Natuurwandelen, De Schulp, 10u
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
Zo 31 Kerkdienst OK st Agnes, 10u
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
Zo 31 Kerkdienst OK st Agnes, 19.30u
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn
Zo 31 Kerkdienst, OL Vrouw, 09.30u

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

voor een
wijk in
JAAP
DAVIDSON
EGMOND AAN ZEE

Acupunctuur
WINTER

Voor:
- Verwerking bedrijfsLast van
migraine/hoofdpijn,
administraties vermoeidheid,
en samenstelling jaardarmklachten,
rekeningen - belastingaangiften
luchtwegklachten,
huidklachten,
- adviezen op fiscaal en
tennisarm,
hormonale
klachten, etc.?
bedrijfseconomisch terrein

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Wij 072-5061201
wensen iedereenof
leuke feestdagen toe
info@belleman.nl

Julianastraat
aan Zee
Kerklaan 3,
11,1931
1935CAEVEgmond
Egmond-Binnen
Telefoon
(072)90507
72 of (06)06-124
362 0458113
Tel.
072-506
8912
• Mobiel:
904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl

Drogisterij
Parfumerie
notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

9,-

www.overwegendnotariaat.nl

€

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

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

GARAGE
DE EGMONDEN
Bakkerij
‘t Stoepje
BOVAG

elke donderdag op uw weekmarkt

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Luxe KERSTKOEKEN

8 voor € 6,00 en 16 voor € 10,00

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
Alle pakken
1 voor € 3,00 en 2 voor € 5,00
in-KERSTKOEKEN
en verkoop of zoekopdrachten.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
Luxe
KERSTSTOL in doos
500 gr € 2,50 en 3 voor € 5,00

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

FOCCACIA (rozemarijn, pizza, Italiaanse kruiden)
voor POPPENKAST
€ 5,00 en 15 voor € 10,00
KINDEROPVANG 5DE
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
SLAGROOMSOESJES

30 voor € 5,00

P

Dagopvang
Verse
AFBAK CIABATTA
z
Buitenschoolse
opvang (wit, meergranen, peperoni)
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
2 voor € 3,00 en 4 voor € 5,00
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
Lever
de advertentie in en elke
betalende
klant
De
Poppenkast
z
Geen wachtlijsten
z

ontvangt 9 bruine afbak broodjes CADEAU!!!

KINDEROPVANG

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

Geopend wo, do en vr vanaf 16.00 uur. Za en zo vanaf 12.00 uur.
Koffiemolen vanaf 10.00 uur. Ma en di gesloten.

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

WASSERIJ
DUBBELBLANK

liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

TEL: 06 23610857

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon
Mosselaan
53, Egmond072-5812331
a/d Hoef www.wiegers.net

✄

GROENTE & FRUIT

Administratiekantoor
Allergie

Palsma

,
,
,

SERIEUZE
BEZORGER

Voor uw gehele administratie

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

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

2 half pond € 1,50

