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Voetbalplaatjes van lokale helden
in mooi verzamelalbum

WATERSTANDEN

NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
offset
- hoogdruk
fotografie
Springtij:
2-3 dagen na- NM
en VM
Doodtij: 1-2 -dagen
na LK en EK multimedia
ontwerpstudio
Laagwater
Hoogwater
reclamebureau
15 wo 1:25 9:55 13:49 22:10
16 do 2:15 11:10 14:38 23:00
t
17 vr - 2:59
12:07 15:17 23:50
18 za 3:39 11:45 15:56
NM
19 zo 0:30 4:15 12:24 16:25
20 ma 1:05 4:52 12:54 17:01
21 di 1:40 5:25 13:46 17:38
22 wo 2:04 5:59 14:05 18:11

BOOM

autoservice

Zaterdag 11 november is niet langer alleen de dag van Sint Maarten, maar ook van Sint Adelbert. Sinds
afgelopen zaterdag is voor alle spelers en vrijwilligers van Sint Adelbert het lokale ‘voetbalplaatjesboek’
Reparatie, onderhoud
een feit. De Egmond-Binner voetbalvereniging is samen met DEKA Markt Egmond Binnen een speciale
en verkoop
spaaractie gestart om de bijzondere plaatjes te kunnen bemachtigen en vast te leggen in het verzamelNieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA ALLE
Egmond
aan den
MERKEN
boek.
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e

Hoef 072 506 1201
ook campers - i www.dorpsgenoten.info
info@belleman.nl
Herenweg 65 • Egmond-Binnen

M 06Egmond
2874 8860 • T 072
506Zee,
2744 Rinnegom en Bakkum Nrd.
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen,
aan

Nieuwe DEKA-markt nabij De Schulp? (van de redactie)

WATERSTANDEN

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
passende
uitvaart
Doodtij: 1-2met
dagen na LK en EK
al
v.a.

Het lijkt erop dat een nieuwe vestiging van de DEKA-markt in Egmond-Binnen in de omgeving van De
Schulp gaat komen. Althans, daar gaat de absolute voorkeur naar uit van Dreef Beheer, de vastgoedtak
waar DEKA-markt van huurt.

Voor een
€ 5,50gezicht ‘Hennie
een vertrouwd
Blok’
Laagwater Hoogwater
per m 3

27 wo 5:36 10:16 17:54
19:04
20:17
of 30 za 0:58 9:34 13:22
31 zo 1:55 10:45 14:15

28 do 6:25 11:15
Dag en nacht29
bereikbaar
vr 8:00 12:26

06-49412728 072-5115238
WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

22:46
23:55

21:55
22:54

www.uitvaartverzorgingduin.nl
Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Foto (aangeleverd) Voetbalplaatjes van lokale helden sparen: drukte in kantine Sint Adelbert
Na weken van voorbereiding was Binder-voetbaltoppers te gaan spa- prachtige actie is terug te vinden op
het afgelopen zaterdag dan zover. ren? Het album is tegen een zacht de website van de voetbalvereniging
Het spaarboek werd gepresenteerd prijsje verkrijgbaar in de winkel. Een (www.adelbertvoetbal.nl). Als je nog
en uitgedeeld door het projectteam uniek album ‘voor later’ en een mooie geen album hebt, meld je dan even
vanuit Sint Adelbert, samen met het verzameling sportievelingen en vrij- bij je leider of stuur een mail naar
management van de supermarkt. Alle willigers van Sint Adelbert bij elkaar in adelbertvoetbal@gmail.com.
deelnemers in het boek kregen een één boek. Meer informatie over deze
gratis exemplaar . De inzet is om de
komende tijd voetbalplaatjes te sparen door ‘slim’ aankopen te doen bij
de supermarkt in Egmond Binnen.
Bij iedere € 10,- boodschappen ontDe nieuwe plek voor DEKA-markt ligt in de directe omgeving van De Schulp als het aan Dreef Beheer
vangt de koper een pakje plaatjes
metwelke
5 stuks.
is ookis mogelijk
te-zoals nog veel meer in Egmond-Binnen. De globale plaatjes die Peter Horst van
Op
plekHet
precies
nog open,
gen betaling
een mooie
poster van de
zaken,
maar tijdens
de bewonersbijeenkomsten
werd wel Dreef Beheer liet zien als mogelijke opties voor de nieuwe
eigen fotowaar
te krijgen
van 50×70
duidelijk
Dreef Beheer
naar cm.
streeft. De meeste aan- supermarkt ten noorden of ten zuiden van De Schulp rieDe actie wilden
duurt nog
23indecember.
wezigen
daartot
best
meedenken, ofschoon er ook pen wel wat reacties op. Het zou ondoordacht zijn als je
De
verwachtingen
zijn
wel bedenkingen waren.hooggespanDe meesten waren echter allang beseft dat JOEB net een nieuw onderkomen heeft en dat
nendat
en DEKA-markt
er worden inmiddels
al
blij
van plan isook
te blijven
in Egmond-Bin- die hoek het bruisend hart van Egmond-Binnen zou worvoorbereidingen
getroffen
om
‘dubnen. Als een supermarkt mee wil gaan met de tijd moet den, volgens de nieuwe dorpsvisie, opperden sommigen.
belemeer
plaatjes’
te kunnen
bij gemak en diversiteit Uit de eerdere bewonersbijeenkomst kwam echter ook al
hij
doen aan
beleving,ruilen
comfort,
de
voetbalclub
in
de
kantine.
Ook
voor de klant. Daarnaast moet er voldoende markt zijn, een alternatief naar voren: ten westen van De Schulp. ‘Een
interesse
om voetbalplaatjes
van de
want
er moet
uiteindelijk gewoon
winst kunnen worden supermarkt, een dorpshuis en een jongerencentrum kort
gemaakt. DEKA-markt ziet zeker heil in aanpassing en uit- bij elkaar passen toch prima in het idee van een bruisend
Met zijninallen
op de foto met
breiding
Egmond-Binnen,
maarhet
dan moet er wel meer dorpshart, zou ik denken’, voegde gebiedsregisseur Ben
voetbalalbum
en
Mark
Bakker,
ruimte komen. Ruimte in vloeroppervlak, in bereikbaarheid, Godijn eraan toe.
supermarktmanager.
in zichtbaarheid
en vooral ook in parkeerruimte. Dan durft
DEKA-markt het best aan om in een straal van 5 kilometer In gesprek met belanghebbenden
Het plan gaat verder worden uitgewerkt en besproken met
rondom Egmond-Binnen klanten daar naartoe te trekken.
belanghebbenden, zoals de Schulp en JOEB, zegde Horst
toe aan de zaal. ‘Ook voor ons is deze aanpak wat nieuw.
Helft groter, 60-80 parkeerplekken
De huidige supermarkt heeft slechts 11 parkeerplekken We zitten in de regel niet als eerste met bewoners om
voor zo’n 800 m2 winkelvloeroppervlak (wvo). De nieuwe tafel, maar het kan zomaar zo zijn dat deze aanpak de
supermarkt zou plek moeten kunnen bieden aan 60-80 toekomst wordt.’ Overigens kan het nog wel even duren
parkeerplekken voor een wvo van 1200 m2. Bijna de helft voor er daadwerkelijk een nieuwe supermarkt staat, Horst
groter dus. De inwoners van Egmond-Binnen zien dat graag verwacht, zonder zich erop vast te laten pinnen, dat de
gebeuren. het zou immers goed zijn als DEKA-markt blijft procedure nog wel een jaar of vier zou kunnen duren.

En verder in Dorpsgenoten
Delversduin wordt langzaamaan concreet
Slotkwartier houdt gemoederen wel bezig
Adelbert legt jeugdtrainers vast
Trouwe
KNRM
in het locatie
zonnetje
Herbouw
De donateurs
Beeck liefst
op huidige
Het college van Bergen heeft ingestemd met een
procesplan, waarin wordt duidelijk wordt gemaakt
welke stappen nodig zijn om tot besluitvorming
DORPSGENOTEN
over herbouw van De Beeck te komen. Uitgangspunt is herbouw op de huidige locatie. ‘De verzekering keert geen geld uit voor de aanleg van een
fundering. Herbouw op een andere locatie zou dus
tot veel extra kosten voor de gemeente leiden’, aldus wethouder Peter van Huissteden.
Uit overleg met de verzekeringsmaatschappij van de gemeente blijkt dat binnen één jaar plannen voor herbouw
van het centrum moeten worden voorgelegd aan de verzekering. Uiterlijk binnen 2 jaar moet er definitieve besluit-

Ook voor ramen en kozijnen

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
Egmonderstraatweg
20 - Egmond aan den Hoef
Charon Uitvaart Inspireert!

BOOM

autoservice
Reparatie, onderhoud
Iedere maandag inloopspreekuur vanen10.00-13.00
uur
verkoop
www.fysiotherapieronde.nl
Slotweg 2a, Egmond aan den
Hoef
ALLE MERKEN
Meldnummer 24/7: 06 21 51
30
ook61
campers
072-5064258
of
5065399
www.charonuitvaartbegeleiding.nl
Herenweg 65 • Egmond-Binnen
Charon Uitvaart
Inspireert!
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744

vorming zijn en binnen 3 jaar dient de bouw te starten.
‘Het schaderapport – onder meer over de staat van de
fundering en betonbakken van het zwembad - dat in ja2
nuari 2018 uitkomt, is bepalend voor de locatie van een
zwemvoorziening’, aldus
Vanuw
Huissteden.
Voor
gehele administratie

Verkaveling Delversduin
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gepast
afscheid,
”Het is Voor
zoalseen
hetwaardig
is en hetenkomt
zoals
het komt”

Administratiekantoor

WINTER

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 21 december 2017: 1.Luc Mossel en Afra Zentveld
58,33 2.Piet en Ditte Greeuw
3.Thea
Rosendaal en
Voor:56,25
- Verwerking
bedrijfsadministraties
en samenstelling
jaar-5.Riet
Bep Dekker 54,17 4.Bertus
en Gré
Eeltink 53,13
- belastingaangiften
Baltus en Ria Vlaar 41,67rekeningen
6.Petra en
Bert Maureau 36,46
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

DORPSGENOTEN

voorheen werkzaam voor Memento Mori

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons
Dag en nacht bereikbaar
is geweest, hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze 072-5115238
lieve ”ouwe”, onze opa, broe en
schoonvader

www.uitvaartverzorgingduin.nl

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

Job de Vrij

Voor uw gehele administratie
Ervaar
de waarde
Administratiekantoor

Alkmaar,
1944 kerstdag
Alkmaar,
3 november
2017
Heden13is juli
op eerste
onze gastvrije
vriend

2

Hospice in Egmond aan Zee
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van uw tuin!

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaar-

Beeld (aangeleverd gemeente Bergen): Verkaveling Delversduin. Informatieavond op 15 november in Hanswijk.
Met de informatieavond op komst avond laten bijpraten over de diverse
(woensdag 15 november tussen 19 mogelijkheden: in de vrije sector zijn
en 21 uur in Dorpshuis Hanswijk, er appartementen, gezinswoningen
Egmond aan den Hoef) begint lang- en twee-onder-een-kap en daarnaast
zaamaan het plan Delversduin steeds zijn er in de sector sociale woningconcreter te worden. Geïnteresseer- bouw huur- en koopwoningen waarden kunnen zich op deze informatie- op (straks) kan worden ingeschreven.
Vooraanzicht van de te realiseren hospice Foto (aangeleverd):

MTB K&PB

Cees KoningNamens de familie
uit Egmond Binnen overleden.
Eisenhowerstraat 61
Hij was ons
kaartmaatje
1931 WJ Egmond
aan fietsmaatje,
Zee
en vooral s’avonds ons borrelmaatje.
Cees,
namens
familie
Imming uit
Limburg,
bedankt.
De
uitvaart
heeftdereeds
in besloten
kring
plaatsgevonden.

ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
rekeningen
- belastingaangiften
VERANDA’S
BEREGENING
BESTRATING
TUINHUIZEN
ONDERHOUD
- adviezen
op fiscaalMEUBILAIR
en
BOOMVERZORGING

bedrijfseconomisch terrein

Kerklaan
Egmond-Binnen
T 11,
061935
538EV12
076
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
www.rotteveeltuinen.nl
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

ZENT

Aan alle lieve mensen die er voor ons
Hagel en sneeuw, onweer, wind en regen,
waren na het overlijden van onze lieve man,
deren
ons niet,
we kunnen
er wel
vader,
zoon,
broer en
opategen

Lach er maar om en stap er flink doorheen.

D B

Dick Rasch

Schoonheidssalon
uBBeL
LaNk

oeT
eTer
Waar voorheen de oude speel- zorgkamers en een gemeenschappeLinda
IJssennagger-Zentveld
oor
roNwaTer
Uitslag:
1. Ferry
Karssen,
Alkmaar 2. gowaard
7. Wout
Bakker,enHeiloo
8.
lijke ruimte
voor familie
vrienden.
tuin
heeft
gestaan
zal binnenkort
Zent Schoonheidssalon
Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
Vincent
Beentjes,
Castricum
3. Henk
Akersloot 9.vanChris
Kemp,
Het Veldt,
stichtingsbestuur
het hospice
het
hospice
gebouwd
gaan
wor- Piet
Mosselaan 61
WASSERIJ
Louwe,Wethouder
Alkmaar 4. Marco
aan dedat
Hoeflouter
10. Lars
van denuit www.duBBeLBLaNk.NL
De Zeedistel,
bestaat
den.
Hugo Wetsteijn,
Snabilie Egmond
1934 RA Egmond aan den Hoef
Egmond aan
5. Marcel
Koekoek, Wijngaard,
vrijwilligers,Akersloot.
heeft de afgelopen maanspreekt
vanZeeeen
opwaardering
DUBBELBLANK
06 10 82 64 29
Castricum
6. Martin
HeerhuLijtweg 56 • Bergen NH
voor
de entree
vanMeijer,
Egmond
aan den koortsachtig gewerkt om het voor
www.zentschoonheidssalon.nl
Telefoon 072-5812331
Zee: ‘Hier wordt iets moois neer- elkaar te krijgen. Het gebouw wordt zentschoonheidssalon@gmail.com
gezet!’ Het College heeft daarom casco door Bouwbedrijf Groot gerealiook besloten om in te stemmen seerd en aan de stichting geschonken.
met het principeverzoek voor de De stichting gaat het gebouw intern
afbouwen, inrichten en zorg dragen
realisatie hiervan.
Zaterdag
jl. mensen
zijn de oud-collega’s
van Transportbedrijf
voor de tuinaanleg.
Hierbij heeft zij
Een
hospice11is november
een huis waar
Sprenkeling
elkaar
gekomen
in hetuwdorpshuis
tijdens
een
was * bejaardenwas
hulp hard Hanswijk
nodig en hoopt
met
uw ** particuliere
die
terminaalbijzijn
terecht
kunnen.
hotelwas
* verhuur linnen
gezellige
reünie.
Transportbedrijf
Sprenkeling
werd
in
1958
opgericht
Gelegen in een rustige en natuurlijke bijdrage verder te kunnen. Vindt u het * restaurantwas
pakketten
door
Jan
Sprenkeling
sr.
aan
de
Slotweg
in
Egmond
aan
den
Hoef.
Het
omgeving, in een sfeervol gebouw ook belangrijk voor de Egmonden?
VOOR
€
30,bedrijf
al snel,
daardoor verhuisde
bedrijf eind jaren ’70
Kijk dan het
op www.hospice-egmond.nl.
met
allegroeide
benodigde
voorzieningen.
wasserij
een mooi
cadeau voor een
naarhospice
het bedrijventerrein
op ruime
de Weidjes en groeide gestaag door.
Het
zal bestaan uit drie
dubbelblank
jongen van 6, 7, 8 of 9 jaar.

Nog één keer
Transportbedrijf Sprenkeling

AUTOPED

Zijn
dood
blijft zorgzame
harteloos,
maar schoonmoeder
heeft ons
Onze
lieve,
vrolijke,
moeder,
liefde terug
gegeven.
en oma heeftveel
er, omringd
door haar
dierbaren, een punt
Het was overweldigend.
achter gezet.
Bedankt voor alles.

Francisca Lamberta
Vlietman (Cisca)
Fam. Rasch

Lijtweg 56 • Bergen NH
Bel
Nick
Klaver
Telefoon
072-5812331
072-5065726

Opvang Poppenkast tijdens staking

aan den Hoef
interesseEgmond
in25politiek?
december 2017

Amsterdam
27 juni 1931

Gemeentebelangen heeft haar jaarlijkse
De kinderen,
Algemene Leden
Vergadering.
woensdag 15 novemberschoondochter
20.00 uur. Zaal open 19.30 uur
en10a,
kleinkinderen
van Blaaderenweg
1862 JP Bergen.
Op de agenda staan onderwerpen die ons nu bezigDe uitvaart is ophouden.
3 januari
om 12:15
uur
Ook niet-leden
zijn welkom!
in Schagerkogge.

TE KOOP

ruimte voor inwoners
UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit
persoonlijk en stijlvol

Foto (aangeleverd): Nog één keer was een ‘oranje/witte truck’ te bewonderen in Egmond aan den Hoef.
De ‘oranje/witte trucks’ waren een be- keling jr., die de laatste jaren het bedrijf
kend beeld, niet alleen in de Egmon- in zijn eentje leidde, besloten om zijn
den en omgeving, maar in de Benelux bedrijf met ingang van januari 2017 te
en ver daarbuiten. In de jaren ’90 is het laten voortzetten door transportbedrijf
bedrijf voortgezet door de zonen van ‘Van Straalen de Vries’, waar hij nu
Jan. Vele vrachten groenten, bloembol- zelf ook werkzaam is. Zo eindigde na
len, rondhout, stro enz. werden door 59 jaar het bedrijf Sprenkeling uit de
Egmonden Foto
waar vele
chauffeurs/perSprenkeling Transport
vervoerd.
DoorPoppenkast
Brandweer
op bezoek
bij de
(aangeleverd)
gebrek aan opvolging heeft Jan Spren- soneel met trots hebben gewerkt.
Op 12 december was de staking in het ren verrast met een bezoekje van de
onderwijs en daarom opende De Pop- brandweer. De kinderen mochten zelf
penkast kosteloos haar deuren voor met de brandweerslang spuiten en
kinderen uit de omgeving waarvoor ook namen ze een kijkje in de brandgeen opvang geregeld kon worden. weerwagen. Al met al een geslaagde
Het was een feestelijke dag waarbij dag en nu maar hopen dat deze staveel verschillende activiteiten werden kingsdag het gewenste resultaat opIk wist het. ZoZovoorspelbaar.
Zo’n ambtelijke
fusievoor
gaat
je natuurlijk
niet in de
leverde
onze
collega’s binnen
het
aangeboden.
werd er geknutseld
kouwe
kleren
Zelfsmet
nietdenadat
4 miljoen
euroVeldt
extra was vrijgeonderwijs.
Laura
en
gingen
we erzitten.
uiteraard
slee er zo’n
maakt
ICT-ondersteuning.
De praktijk strookt niet met het papier, staat er
op
uit. ‘svoor
Middags
werden de kindete lezen in de krant. O ja jôh? Dat meen je niet? Wanneer strookt dat eigenlijk
welPrins
met elkaar
dan? Nooit toch? Ze kunnen
het echter
niet meer aan in De
Bridgesoos
Torenduin
S.V.
Hendrik
BUCH
is hetavond
eigenlijk
BUCHUitslag
en niet gewoon
BUCH?) 2017:
en dus 1.Ria
wor18 december
Het
was(waarom
de laatste
vandehet
denen
er meer
ambtenaren
gevraagd.
hele leven
Vlaarmaar
en ja,
RiethetBaltus
60,00is tijdelijk,
2.Dorith
jaar
ook de
laatste avond
in onsTijdelijk,
toch? Ik dacht
het juistnemen
de bedoeling
was dat en
je door
ambtelijke54,00
fusie
Theazo’n
Rosendaal
clublokaal.
Met dat
weemoed
wij dKlerck
met minder
hooguit met
veel Druiven
meer zouen
kunnen
en
3/4.Riet
Wil doen
Huiberts
afscheid
van of
’t Vlack(bij),
na dezelfde
bijna 25 mensen
efficiënter
kunnen
werken.
Mijn fout. 51,00 5.Hen51,00 3/4.Fam.Eeltink
jaar
verblijfzou
aldaar!
Afscheid
enSorry,
een misverstand.
K.D. de
Bocht
kddebocht@ziggo.nl
Boot
en - Pum
Brouwer 45,00
nieuw begin, maar nu in de Sporthal drine
bij Onno! Ondanks dit weemoedig af- 6.Fam.tBuck 39,00
scheid werd er goed geschoten; Diane
had het afscheid mooi versierd met
DORPSGENOTEN
lekkernijen,
Cor had Krentenmik mee- Bridge Soos Anders Actieven
genomen en dus werd het een heel Uitslag 20 december: 1. Henk Bik &
gezellige avond!! Uitslagen maandag Gerard Scholten, 65,97%; 2. Trudy
18 december: E-klasse: Arie Wijker Waelput & Mirna Betel, 58,33%;
99; Dirk Roele 99; Nico Tuls 97. A- 3. Riet Druiven & Gerard Groot,
klasse: Richard van Ham 100; Roland 56.25%; 4. Alie te Bück & Gre Eeltink,
Sloot 100; Jos v.d.Outenaar 99; Carlo 51,39%; 5. Niek te Bück & Bertus EelZwaan 99. B-klasse: Leo Bakker 92; tink, 48,61%.
Mieke v.d.Outenaar 91; Jaap Schipper 89. Pistool: Carlo Zwaan 49; Henk
Konijn 47; Arie Wijker 46.

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht
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Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

iswerkwin
ke

l.nl

Kloknieuws

DORPSGENOTEN

U IT VA A RT VE RZO RG I N G

Pieter Dekker

Here
Egmond nweg 207
a/d Hoe
f
07

2-506
06-196426616
646

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

huiswerkbegeleiding voor
middelbare scholieren

• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

www.dehuiswerkwinkel.nl

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

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

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

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

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl
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KNRM dankt trouwe donateurs

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!
4
tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl
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Het kan nu in de

SCHILDERSBEDRIJF
huisartsenpraktijk
Egmond aan Zee
Admiraal de Ruyterweg 1.


VAN DE GIESEN
Het wordt gedaan door een

          
      

      
Profiteer dit jaar nog van de
6% BTW regeling en

U109
kunt
vrijblijvend en
Jan
Dirk
z’n
Dal
de Winterschilder biedt 10% korting
opgeheel
het binnenwerk

1931 DL Egmond
aan
Zee
 

 een afspraak maken
kosteloos

Wij wensen iedereen een Kleurrijkervaren
en goedPlastisch
onderhouden
2018
Chirurg!

Live muziek, hapje, drankje en cadeau-tips!

Woensdagavond 15 en 29 november,
Jan Dirk z’nTelefoon
Dal 109 -072-5064590
1931
DL Egmond
aan
Zee

een

voor
consult.
13 en 20 december van 19.00-21.00
uur
Telefoon 072-5064590
- 06-53696278
06-53696278- www.schildervandegiesen.nl
Tel. 072-5061252
www.schildervandegiesen.nl

ZENT

HOUTENBOS
GARAGE
DE EGMONDEN

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

KOFFIE- EN THEEWINKEL

BOVAG

Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
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Last van migraine/hoofdpijn,
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vermoeidheid,
Al jaren een
vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
luchtwegklachten, huidklachten,
Tevenshormonale
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wij, aircoservice,
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etc.?

in- en verkoop of zoekopdrachten.

Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
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(072) Egmonderstraatweg
507 12 72 of (06) 362 04 11312
Nieuwe

GRIEPGOLF
Ogen als sterretjes tijdens kerstvoorstelling
OF
man dat alles weer goed komt. Elias,
Wasim, Sidona, Feven, Finan, Juliana,
Suzana, Alex, Inas, Aref, Aleen, RamaINBRAAKdan en Natalia waren de sterren van
het kerstspel. Ook de andere groepen
GOLF?
deden mee en zongen de liedjes. Vier

kinderen uit groep 7/8 van meester
Rob verzorgden het geluid en het licht.
‘Die verwondering en stralende ogen
Voor (aangeleverd):
het eerste Trouwe donateurs
Foto’s
KNRM in het zonnetje gezet
bij de kinderen waren heerlijk om te
blikt juf Brieneke terug. ‘En wat
wijvangeen
De
kinderen
de taalklas
van de zien’,
zetten. De vrijwilligers van Station
Nu hebben
de KNRM
haar
taak uitoefent
leuk weer hoe alle groepen samenBoswaid
speelden
het
verhaal
van
zonder
overheidssteun en ook geen Egmond hebben deze uiteraard al wat
oplossing…
werken om tot zo iets moois te komen.
poppenkoopman
op reis
vergoeding vraagtElias
aan die
degene
die oudere donateurs (de oudste was 94
Het was een heel bijzondere afsluiting
gaat
en
zijn
poppen
in
verwarring
om hulp vraagt, moeten de vrijwilli- jaar) ontvangen met koffie en koek en
van 2017.’
achterlaat.
zorgt
kerstgers van deGelukkig
KNRM, om
hundewerk
te hen wat verteld over het mooie werk
Voor
het
tweede
kunnen blijven doen, met name terug van de KNRM. Daarna heeft de burvallen
wel!op ongeveer 93.000 donateurs gemeester, mevrouw Hetty Hafkamp,
die zij REDDERS AAN DE WAL noemt. in haar functie van voorzitter van de
Omdat velen van hen al hun hele le- plaatselijke commissie van de KNRM
ven donateur zijn is het bij de KNRM Station Egmond, aan een ieder de verinmiddels een goede gewoonte de- sierselen uitgereikt die daarbij horen,
Ik dacht
datofze60
uitgestorven
waren:
Getuigen.
Ik had begrepen
alsmede
een persoonlijke
brief vandat
de
gene
die 50
jaar donateur
zijn Jehova’s
ze er sinds
een tijdje
een zonnetje
andere ‘marketingstrategie’
na hielden.
prachtig
boek.Meer op
medio
november
in het
te KNRM en eenop
markten en festiviteiten proberen in directe gesprekken mensen te overtuigen
van ‘hun waarheid’. Dus niet meer van deur tot deur. Maar nee, net voor kerst
zag ik er weer een paar rondschuifelen. Keurig gekleed, aktetasje mee, op
zoek naar nieuwe getuigen. Nou bedacht ik me, als je nou een nee-nee sticker
hebt, mogen ze dan eigen wel aanbellen? Het is toch ook een soort huis-aanhuis-reclame? Weliswaar voor een ander doel dan de BCC of MediaMarkt,
maar hier gaat het toch ook om het ‘verkopen’ van een overtuiging? Ik vind
het wel een goed argument om dergelijke ‘colportage’ te verbieden. Ik laat
‘de getuigen’ met rust, dus doe lekker wat je wilt in je eigen omgeving, leef
volgens jouw vertuiging dan doe ik hetzelfde. Dus laten jullie mij met rust.
Deal? Of moet ik er een speciale sticker voor laten maken?
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wekelijkse column van KD de Bocht
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K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
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Vanwege een ruwe Noordzee was
het vervolgens voor hen niet mogelijk de gebruikelijke vaartocht met de
Heeft u ook een
reddingboot Adriaan Hendrik mee te
intercom
bij welke
maken.
Wel waren
zij vanaf het strand
getuige
van eenalleen
indrukwekkende deer beneden
monstratie met de Adriaan Hendrik
hallo gezegd
doormaar
de branding.
De omstandigheden kan
waren
namelijku, ideaal voor de
worden?En
vrijwilligers
station Egmond om te
ondanksvan
verwoede
laten zien waartoe deze reddingboot
pogingen,
in staat
is. Het niet
weerterug
zat daarvoor juist
helemaal
mee en voor de (volgende)
kunt praten?
bui Al
was
iedereen
weer binnen.adres
Na
jaren
een vertrouwd

een groepsfoto voor de reddingboot
bleven de trouwe donateurs nog even
nazitten met een drankje en een hapje
om wat verhalen uit te wisselen en
vooral te vertellen waarom zij 50 of
60 jaar geleden donateur waren geworden. Daaruit bleek dat velen een
band met de zee hadden, als beroepsvaarder of watersporter. Ze waren tenslotte unaniem van mening dat als je
regelmatig op zee verblijft het zonder
meer noodzakelijk is donateur te zijn
van de KNRM.
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De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij heeft op zaterdag
11 november, op haar 193e verjaardag, in heel het land de mensen
geëerd die met hun vrijwillige bijdragen al 50 of 60 jaar het reddingwerk financieel mogelijk maken. Ook het KNRM Station Egmond aan
f hier aan meegedaan en
Zee (het oudste station van de KNRM) heeft
de deuren van het boothuis open gezet voor 9 personen uit de regio
die respectievelijk 50 en 60 jaar donateur zijn.

27 DECEMBER 2017 - NR. 666
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Styling: Margriet Kaptein-Bremer
Foto: Sjef Kenniphaas
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• Iedere uitvaart op maat

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 RavenOok
ramen en kozijnen
stein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag
om voor
08.10 uur
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Voorjaar in Egmond
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lieren
www.deahreu schoinfo@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

fashion & Lifestyle

NIGHTS

- 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

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

uur

info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info

e

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

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

an
met
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GEVRAAGD: - NR. 660
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Heeft u ook een TEL: 06 23610857
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er beneden alleen
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EN EEN GEZOND,
BLOEMRIJK EN VITAAL 2018
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•
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Egmond aan Zee
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Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon
Mosselaan
53, Egmond072-5812331
a/d Hoef www.wiegers.net
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T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net
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Allergie
GEVRAAGD:
donateurs
Acupunctuur
prettige
feestLast van migraine/hoofdpijn,
Snackbar medewerker
darmklachten, vermoeidheid,
dagen
enhuidklachten,
een
luchtwegklachten,
liefst met ervaring
18-20
jaar.klachten, etc.?
tennisarm,
hormonale
voorspoedig
Julianastraat
3, 1931 CA Egmond aan Zee
Voor een langer
periode
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113
2018
www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

zaterdag

g e z o n d e n f i t t 25e november
r . n l 2017
Vanaf 17.00 uur

Kom de wandelaars aanmoedigen en
genieten van muziek van de Monkeys

TEL: 06 23610857
Groepsfoto

Adelbert gaat verder met
jeugdtrainers

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

Recentelijk heeft Adelbert de samenwerking wasserij
met de jeugdtrainers Bertus
Zwart
(Onder 15) en Nico Valkering
dubbelblank
(Onder Lijtweg
17) verlengd.
DitNHheuglijke
56 • Bergen
feit werdTelefoon
in bijzijn072-5812331
van de voorzitter
van het Jeugdbestuur (Rob Aelbers)
bekrachtigd met een ferme handdruk

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

en een flesje wijn voor beide trainers.
Adelbert wenst deze Adelbert-iconen
veel plezier en succes toe met hun
boys. Alle teams draaien uitstekend en
dat beloofd veel goeds voor komend
seizoen.

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

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

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

OPHEFFINGS
UITVERKOOP
www.kdvegmond.nl

072-571 20 45

WE HEBBEN NOG

Egmondse Almanak

EXPOSITIES Opgravingen rondom Slot Egmond, Huys Egmont
NOVEMBER Di 14, Open dag/avond Jozefschool, 9-15 en 19-20.30u
Di 14, iPad cursus, de Schulp, 14u
Woe 15 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Woe 15, Informatieavond plan Delversduin, Hanswijk 19-21u
Woe 15 Klaverjassen, de Schulp, 14u
Do 16 presentatie bodemvondsten WOII, Bibliotheek Voorstraat 41, 10.30u
Do 16 Eettafel, De Schulp, 12.30u
Do 16 Huiskamerproject, De Schulp, 14u
Do 16 Teken en schildercursus, De Schulp 13.30u
Vrij 17 Gezond Natuur Wandelen, De Schulp, 10u
Vrij 17 Concert aan Zee, PostaanZee, 15u
Vrij 17 Kerkdienst Pr. Hendrikstichting E/Zee, 15u
Za 18 Kerkdienst Maria Alacocque E/Hoef, 19u
Za 18 Kerkdienst OK St Agnes, 17u
Za 18 Memphis in de Werf
Zo 19 Kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 9.30u
Zo 19 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Zo 19 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
Zo 19, Rommelmarkt, Wielerbaan Alkmaar, 10u
Ma 20 Gym voor ouderen, De Schulp, 10.30u
Di 21 iPad cursus, De Schulp, 14u
Woe 22 Kienen, De Schulp, 14u

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

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

KORTINGEN OP DE
GEHELE COLLECTIE TOT:

DORPSGENOTEN

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

5

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

%
0
7
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ALV Dorpsraad Egmond a/d Hoef
Alkmaar De Mare

Egmond aan zee

Europaboulevard 322-324

Voorstraat 114

Tel
072 562 25 02 1
Tijdverdrijfslaan
Herenweg
162 Hoef
Egmond a/d
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

Tel 072 506 11 74

06 20 100 550

De dorpsraad van Egmond aan den Hoef houdt op donderdag 23 november haar Algemene Ledenvergadering (ALV) in dorpshuis De Hanswijk. Iedere inwoner van Egmond aan den Hoef is automatisch lid van
de dorpsraad en heeft in de vergadering stemrecht, dus u bent allen van harte uitgenodigd om langs te
komen en uw inbreng is van harte welkom.
PERVoor
1 FEBRUARI
SLUITEN
WEenDEFINITIEF
DEUREN
van de Dorpsraad,
te vinden op dorpsMartijn Mulder
Rob Leijen van His- ONZE
de pauze wordt er 2018
o.a. verslag
gedaan van hetgeen er door het be- torisch Egmond uitleg geven over wat raadegmondaandenhoef.jouwweb.nl.
stuur in het afgelopen jaar gedaan is er in Egmond en daarbuiten zoal gaat De algemene ledenvergadering van
en van het daarmee samenhangende gebeuren tijdens het herdenkingsjaar de dorpsraad begint om 19.30 uur;
financieel verslag. De vertegenwoor- van de onthoofding van Lamoraal inloop met koffie/thee vanaf 19.15
diger van de gemeente wordt in deze van Egmont. Een gebeurtenis die 450 uur. Met deze vergadering komt het
vergadering voorgesteld, evenals het jaar geleden plaats vond. De agenda Dorpsraad café van woensdag 15 no-












