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

Afscheid, jubilea en
Koninklijke onderscheidingen op brandweeravond

WATERSTANDEN

BOOM

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
31 wo 3:21 11:35 15:38
1 do 1:46 4:09 12:04 16:25
2 vr 2:36 4:56 12:55 17:10
3 za 3:24 5:41 13:45 17:56
4 zo 4:02 6:25 14:34 18:46
5 ma 4:36 7:11 15:34 19:28
6 di 4:55 7:55 16:30 20:21
7 wo 4:55 8:45 17:05 21:15 LK

autoservice

(van de redactie) Het was een volle bak in de Lamoraal-zaal in Zuiderduin tijdens de jaarlijkse brandweeravond. Een avond waarop mensen in het zonnetje worden gezet, jubilea worden gevierd en, in dit geval,
Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt (zie ook volgende bericht).

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

MU ZI e k W e r

ZENT

t
k p La a S

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

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

Gitaar•Piano•Zang
slagwerk•Keyboard
Blokﬂuit•Viool

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

06-49704045

http://muziekwerkplaatsegmond.nl

Foto’s (redactie) Jaap Hopman en Pim Molenaar met familie in het zonnetje bij hun afscheid
Burgemeester Hafkamp draagt als
portefeuillehouder Openbare Orde en
Veiligheid de brandweer een warm
hart toe: ‘Waar ik vooral heel veel
bewondering voor heb en een warm
gevoel bij krijg, is de saamhorigheid
en het feit dat deze mensen zich altijd
maar blijven ontwikkelen en laten opleiden om bij te blijven. Daar gaat veel
tijd en energie inzitten en ik waardeer
het zeer dat zij die energie steeds
weer weten op te brengen voor onze
veiligheid.’ De burgemeester reikte
deze avond vijf keer een Koninklijke
onderscheiding uit aan leden van het
vrijwillige brandweerkorps Bergen.
Voordat dat gebeurde waren het de
individuele postcommandanten die
‘hun’ leden met jubilea en afscheid
in het zonnetje zetten. Voor de scheidende Egmonders was de voormalig
postcommandant van Egmond, Antoon Pepping, gevraagd wat lovende
woorden over ze te zeggen. Pepping
kweet zich met verve van zijn taak.

Huidig postcommandant Egmond,
Dirk Schenk, speldde de bijbehorende versierselen op bij Jaap Hopman
en Pim Molenaar (Egmond aan den
Hoef). Zij vonden het na jarenlange
trouwe dienst (resp. 27 en 30 jaar) nu
welletjes geworden. Beide mannen
hadden zich jarenlang ingezet - ieder met zijn eigen specialiteiten - en
die inzet werd hoog gewaardeerd, zo
bleek bij de woorden van Pepping.
Ook Ineke Admiraal en Netty Swart
namen na 20 jaar afscheid, maar zij
kregen de lovende woorden van de

burgemeester bij de uitreiking van
hun Koninklijke onderscheiding. Beide
vrouwen waren tegelijk begonnen in
1997 na een wervingsactie waarop
8 vrouwen destijds reageerden en
werden aangenomen. Zij waren de
enigen van die groep vrouwen die
na al die jaren nog zijn overgebleven.
Ineke en Netty blijven overigens nog
wel verbonden aan de brandweerkeuringen via de Veiligheidsregio. Tevens
nam Gillian Gordon na 8 jaar afscheid
van het korps Egmond. Zij kon deze
avond echter niet aanwezig zijn.

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!

De hele groep jubilarissen, afscheid-nemers en Koninklijke
onderscheidingen bij elkaar met
de postcommandanten, Veiligheidsregio en de burgemeester.

Houdt “de Pinck” in de vaart
De actie, die wij in 2017 hebben gehouden, was een groot succes. Wij
hebben inmiddels 187 donateurs
kunnen toevoegen aan ons bestand.
De sponsorbijdragen van de Egmondse ondernemers, maar ook buiten
Egmond, waren overweldigend. Wij
willen alle Egmonders, maar ook de
mensen daarbuiten, die de Pinck op
welke wijze dan ook ondersteunen en
een warm hart toedragen, heel har-

telijk bedanken. Tevens willen wij de
gemeente Bergen bedanken voor hun
inzet en de KNRM en de ERB voor de
fijne samenwerking. Helaas hebben
wij o.a. door tijdgebrek nog niet iedereen kunnen benaderen, maar in
het voorjaar willen wij de donateursactie gaan voortzetten. De Pinck en
toebehoren staan nu gestald op het
voormalige Genet-terrein en uiteraard
zijn wij erg blij dat de huidige eige-

naren ons die mogelijkheid bieden.
De bouw van het nieuwe complex is
gestart en het wordt in zijn geheel
een mooi en functioneel gebouw. Wij
zijn positief gestemd en vertrouwen
erop dat het geld dat nodig is voor
de afwerking, ook nog binnen komt.
De Pinck leeft onder de bevolking! De
voorzitter, Jan Sander

Voor een waardig en gepast afscheid,
voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

DORPSGENOTEN
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Koninklijke onderscheidingen
voor brandweervrijwilligers
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KINDEROPVANG DE POPPENKAST

D B
uBBeL
oeT
oor

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.

LaNk
eTer
roNwaTer

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

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

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

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

KINDEROPVANG

GARAGE DE EGMONDEN
* particuliere
was * bejaardenwas
notaris:
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten

mr. Erica van NimwegenDijkstra

wasserij
www.overwegendnotariaat.nl
dubbelblank
info@overwegendnotariaat.nl

Foto’s (redactie): de onderscheidingen aan de Egmonders
Ineke Admiraal en...

Herenweg
197
Lijtweg 56 • Bergen NH

BOVAG

ABA

Ook voor het onderhoud van uw
RENAULT en NISSAN kunt u in 2018
prima terecht
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

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

Telefoon
072-5812331
1934 BA
Egmond
aan den Hoef

072-5066171

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

Omdat

al v.a.

€ 5,50

ieder

per m 3

vaarwel
WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

bijzonder

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

SCHILDERSBEDRIJF

is...

BEUKERS
Netty Swart
Burgemeester Hafkamp van Bergen Dilengite (Groet). Bij de beoordeling
reikte tijdens de jaarlijkse brandweer- voor het toekennen van de Koninklijke
avond een Koninklijke onderscheiding onderscheidingen is in aanmerking
(Lid in de orde van Oranje-Nassau) uit genomen de langdurige bijdrage aan
aan vijf leden van de vrijwillige brand- de openbare veiligheid in hun woonweer van de gemeente Bergen (Vei- plaats. Zij worden gekwalificeerd ‘als
ligheidsregio
Noord-Holland-Noord): personen, die zich geruime tijd ten
DORPSGENOTEN
Jan de Graaf (Bergen); Frank van bate van de samenleving hebben inWonderen (Bergen); Ineke Admiraal- gespannen en anderen hebben gestiStam (Egmond-Binnen); Netty Swart- muleerd.’
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Bas (Egmond aan Zee) en Vincent
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

4

Bijna 24.000 euro voor Reumafonds

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
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Kloknieuws

Voorjaar in Egmond

Henny Stoop

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

GRIEPGOLFSmit
Karin
persoonlijk en stijlvol
OFmooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
- Een
- Ongeacht waar u bent verzekerd en of u bent verzekerd
- Een
vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk
INBRAAKTel. 06 81 35 81 10
GOLF?

Nu ook
Pedicure

Dag en nacht bereikbaar

Lamoraalweg
55, 1934
Egmond aan
Hoef
Voorstraat
92CC
– Egmond
aandenZee

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Tel: 06-23448330
info@mdruiven.nl
06-12955593

www.schoonheidssalondessa.nl

hetAeerste
U Voor
ITV
ARTVERZORGING

Pieter Dekker



hebben wij geen
oplossing…

EGMOND

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

Nijverheidsweg 31d
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  1851
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532 42
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(van de redactie) Op de zaterdag om precies te zijn. Ook Anita Witzier
van de twee dagen wandelmarathon was aangenaam verrast bij de hoogte
van het bedrag,Voorjaar
maar ze in
verzekerde
kreeg de ambassadeur van het ReuFoto (aangeleverd):
Egmond
mafonds, Anita Witzier, van Le Cham- dat het goed besteed geld zou zijn. ‘In
zijn er zo’n
2 miljoen
menpion
eenenkele
chequejaren
uitgereikt
van bijna Nederland
Nadat
terug Egmond-Binnen
in de narcissen
is gezet,
was nu
ook
sen dieen
(inkrokussen
meerdere op
of mindere
mate)
24.000
euro.
is opgebracht
Egmond
a/dDat
Hoefgeld
versierd
met vele narcissen
de Herenweg
aan het
reuma
en onderzoek
naar
door
vrijwillige
bijdragen van isalle
en Zeeweg.
In Egmond-Binnen
nu vooral
dorplijden
zelf weer
aan de beurt
daarvan
is dus hard nowandelaars
die isover
die twee
dagenmetbehandeling
geweest. Het
prachtig
geworden
dank aan onze
ondernemersverenidig’, aldus een dankbare
voor
deelnemen.
Het bedrag was bijnade bloembollenkwekers,
ging, de dorpsbelangenvereniging,
John Witzier
Swart en
een bomvolle
twee
keer zoJangroot
als vorig
jaar kon Bloembollen
dochters,
de Waard
en Apeldoorn
ensporthal.
Cees Apeldoorn.
worden overgemaakt, 23.915 euro

Bridgeclub Egmond aan Zee

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

DORPSGENOTEN
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
Wandelmarathon
trekt volle zalen
40,63

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.
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zondag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

Egmondse Almanak
EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART
29 Vastenmeditatie,
Protestantse
FotoWoe
(redactie):
Bij aankomst
wachtteKerk,
een 19.30u
(sfeer)volle sporthal…
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29
Spiegel
in degeen
Schulp Bij
20.15u
aankomst was er dan de goed
(van
deToneelgroep
redactie) Het
behoeft
Do 30 Toneelgroep
Spiegel inEgmond
de Schulp 20.15u
gevulde sporthal, waar bij muziek,
betoog,
de Wandelmarathon
Vr 31inmiddels
Toneelgroep
Spiegel- volle
in dezalen.
Schulp 20.15u
koffie en andere versnaperingen de
trekt
- letterlijk
Vrij 31
Fotodag(in
Erfgoeddocumenten,
verhalen 10u
konden worden verteld. Het
Met
duizenden
totaal waren er dit PostaanZee,
Vrij bijna
31 Verstillende
wandelingtrokken
v.a. De Abdij
was13.00u
geen zomeravondweer, maar dat
jaar
15.000 deelnemers)
Vrijwandelaars
31 Lezing pelgrimstocht
Lourdes-Santiago,
19uwandelpret niet
voor velen de
de
twee dagen lang
over mocht PostaanZee,
APRIL en
Za door
1 Toneelgroep
de Schulp
20.15u
drukken.
Je wordt vanzelf wel warm
strand
de duinenSpiegel
rondominEgZa 1 Kerkdienst
Alacoque, Egmond/Hoef,
19u
mond
om hun kilometers
te maken. onderweg…
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

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

  

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
Openingstijden: maandag, donderdag, zaterdag en ‘s avonds
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

3
Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

Palsma

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

€

9,-

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

SERIEUZE
BEZORGER
Egmondia verliest belangrijk duel
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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voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Egmondia heeft de wedstrijd tegen
VIOS W., waarin de punten gehaald
hadden moeten worden, niet in winst
kunnen omzetten. VIOS ging er met
de volle buit vandoor en passeerde
de Egmonders hiermee op de ranglijst. De derpers kwamen in de 15de
minuut aan de leiding. Een pass van
Jordy van Amstel kwam bij spits Justin Recourt en deze rondde zijn sterke
actie doeltreffend af 1-0. Een kwartier
later was het alweer gelijk door Wietze
de Vries 1-1. De start in tweede helft
was voornamelijk voor VIOS. Daarna

EXPOSITIES Opgravingen rondom Slot Egmond, Huys Egmont
Expositie Schildersklas Theo Leering, Dorpshuis de Hanswijk
Expositie Abraham Brouwer, Galerie De Kapberg
JANUARI Woe 31 klaverjassen, de Schulp, 14u
Woe 31 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
FEBRUARI Do 1, Repair Café, Pr. Hendrik, 13-15u
Do 1 eettafel, De Schulp, 12.30u
Do 1 Tekenen en schilderen, De Schulp, 13.30u
Do 1 huiskamerproject, De Schulp, 14u
Vrij 2 Gezond Natuur Wandelen, De Schulp, 10u
Za 3 kerkdienst, MM Alacoque, E/Hoef 19u
Zo 4 kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 10u
Zo 4 Baby Peuter Kleuter viering, OK St Agnes, E/Zee, 15.30u
Zo 4 Kerkdienst OL Vrouw, E/Zee, 09.30u
Zo 4 Kerkdienst Adelbertuskerk, E/Binnen, 11u
Zo 4, IVN wandeling, Nachtegalenpad, E/Hoef 11u
Ma 5 Bewegen voor Ouderen, De Schulp, 10.30u
Di 6 Informatiemiddag nav Wereldkankerdag,
NW Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, 13u
Woe 7 Kienen, De Schulp, 14u
Woe 7 kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 09.00u
Do 8 Tekenen en schilderen, de Schulp, 13.30u
Do 8 Huiskamerproject, de Schulp, 14u
Vrij 9 Gezond Natuur wandelen, De Schulp, 10u
Vrij 9 Kerkdienst Pr. Hendrik Stichting 15u
Za 10 Chouffe in de Hoef, Dorpshuis Hanswijk
Za 10 Kerkdienst Adelbertuskerk, E/Binnen, 19u
Zo 11 kerkdienst, OL Vrouw, E/Zee, 09.30u
Zo 11 Kerkdienst MM Alacoque, E/Hoef, 11u

kwam Egmondia opzetten. Dat gaf
echter veel ruimte achterin. In de
71ste minuut mocht VIOS op randje
buitenspel doorgaan en scoorde 1-2.
Enkele minuten later kwam opnieuw
een scherpe pass vanuit het middenveld en werd vanaf rechts keeper Roy
Broertjes door Sam Bruin kansloos
gelaten. Egmondia kwam dus niet
verder dan een teleurstellende, maar
gezien het vertoonde spel toch wel
terechte, nederlaag van 1-3. Man of
the match werd Billy Mooij. Volgende
week is Egmondia vrij.

072-5061201 of
info@belleman.nl

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAGop Radio 80.
Een Choral Evensong

gers, dirigent
organist.
Dirigent is
Op Al
zondagmorgen
4 februari heeft
jaren een vertrouwd
adres voor
uw APKenen
onderhoud.
het Kerkradioprogramma van RTV80 Julian Collins, director of Music aan
doen voor
wij,u aircoservice,
schadereparaties
College van Cambridge.
eenTevens
unieke uitzending
in petto. het Christ’s
De
organist
is Clive So van het Selwyn
Dan kunt u luisteren
naar
de
Choral
in- en verkoop of zoekopdrachten.
Evensong, opgenomen in de Oud- College eveneens te Cambridge. De
NieuweKerk
Egmonderstraatweg
1934 PAwordt
Egmond
aan door
den Hoef
verzorgd
pastoor
Katholieke
van de H. Agnes 12
te • liturgie
www.garagedeegmonden.com
•
inf@garagedeegmonden.nl
•
Tel.
072-5061228
Egmond aan Zee. De uitvoerenden R.B.J.J.M. Scheltinga. De dienst is
zijn de St. CyprianSingers. Deze zan- gedeeltelijk in het Nederlands en in
gers en zangeressen komen allemaal het Engels. De uitzending is van 9-10
oorspronkelijk uit kathedrale koren en uur te beluisteren op Radio 80. Deze
hebben
veelal
Oxford van
gestudeerd.
Opvang
voorinkinderen
0-13 jaar. uitzending wordt maandagavond herHet koor bestaat uit ongeveer 20 zan- haald na het nieuws van 20.00 uur.
z
Dagopvang
z
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang
per uur A-lijn: 1. Henk veld-Tromp, 64,07%; 2. Hetty Zwart
Uitslag
23 januari:
z
Flexibel
incidentele62,14%;
opvang 2.
mogelijk
& Corine de Raadt-Zwart, 61,48%;
Winter
& HenkenApeldoorn,
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
Deetman-Antoons
& Fennie
Jolanda
Smit & Aad Schuit, 60,36%; 3. NellieDe
Poppenkast
z
Geen wachtlijsten
3. Marjorie
Hopman & John Hopman, Huitinga, 57,59%; 4. Gerard Smit &
56,43%;
4. Luuk Schuit & Gerard Dries Visser, 57,22%; 5. Henk Bok &
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
Groot, 54,29%; 5. Trudy Honders- Gerard Scholten, Alie te Buck & Niek
Smit & Ed Honders, 52,41%. B-lijn: te Buck, 49,23%.
1. Lammy van Deursen & Afra Zent-

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

P

Bridgeclub Egmond

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

Eucharistieviering

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

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Egmondse almanak

072 - 589 54 53

of via: pieter@uitvaartdekker.nl

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

Piet Heinstraat 10
1931 EB Egmond A/Z
Schoonheidssalon
Voor een afspraak bel
Linda IJssennagger-Zentveld
M: +31 (0)6 51643894

van uw tuin!

Dag en nacht bereikbaar via

• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze

• Transparant

ZENT

Drogisterij
Ervaar de waarde
Parfumerie

• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking

Schoonheidssalon
The Beach

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

Foto (redactie): Ook Anita Witzier is aangenaam verrast door de
hoogte van de cheque voor het Reumafonds

ERhet
IStweede
AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,Voor
Vraag gratis uw
• Iedere
wel! uitvaart op maat
laatste-wensenmap aan

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

AUTORIJSCHOOL

KARE LS
Rijles? of
Rijtest?
ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

HOUTENBOS

ALUMINIUM
&
RVS LASSEN
Pieter Schotsmanstraat 7
1931 AS Egmond aan Zee
Tel. 072-506 1241 - Mob. 06-1965 1152
www.houtenboslassen.nl

DORPSGENOTEN

Foto (aangeleverd) Wim en Rie Apeldoorn 60 jaar elkaar
Ter gelegenheid van het 60-jarig huwelijk van Rie en Wim Apeldoorn is er
op zondag 4 februari as. 11.00 uur in
de Adelbertuskerk te Egmond-binnen

een eucharistieviering. Na afloop is er
koffie en heeft u de gelegenheid om
het paar te feliciteren.

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht
Wat een happening! Al die wandelaars die twee dagen lang vrolijk met elkaar
en door elkaar hun kilometers afleggen. Maar ook, wat een verschil met de
hardlopers van de ‘Halve van Egmond’. Die komen over de streep, kijken meteen wat voor tijd ze hebben en denken alweer aan de volgende editie waarin
ze hun tijd ‘moeten’ verbeteren. Wandelaars hebben - letterlijk en figuurlijk meer oog voor hun omgeving. Bij aankomst storten ze zich vol overgave in het
feestgedruis in de sporthal en genieten na van hun tocht, het gezelschap, de
muziek en de gezelligheid onder elkaar. Niet voor niets halen ze bijna 24.000
euro op voor het Reumafonds. Hoezo lokale doelen stimuleren meer om iets
te geven? Chapeau!
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
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Egmond verandert in Kabouterland!
Na het succesvolle feest van vorig jaar verandert Dorpshuis Hanswijk op 10 februari wederom in een kabouterbos tijdens Chouffe in
de Hoef! Een gezellige Kabouteravond met La Chouffe bier, oftewel
kabouterbier op de tap. Henkie CD maakt er dit jaar een knallend
feest van.

Achterom 1

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Foto (aangeleverd): Egmond verandert in kabouterland
Tijdens deze avond krijg je per
Chouffe biertje (of ander drankje)
een kabouteritem. Na vier items ben
je een volgroeid kabouter(vrouw)
tje. Degene die aan het einde van
de avond het meest op een kabouter lijkt, krijgt de gouden kabouter!
Tickets kosten 14,50 euro inclusief

je eigen La Chouffe glas en zijn verkrijgbaar via www.chouffeindehoef.
nl. De opbrengst van de kaartverkoop
is bestemd voor het onderhoud en de
aanschaf van instrumentarium van Lamoraal van Egmont en de jeugd van
Lamoraal van Egmont.

Morning-after
Het licht aan de overkant is aan,
ik hoor de cv-ketel aanslaan,
ik draai de doucheknop open,
en voel de warme straal over mijn lichaam lopen.
Al die dingen met een stekker
– waterkoker, tandenborstel, wekker blijven vanmorgen niet meer stil.
Hoera, ze doen weer wat ik wil!

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

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

vloeren

Kunststof- en
Houtenen
hardhouten
laminaatkozijnen
vloeren

Wat zijn we afhankelijk van electriek!
Kaarsen waren gisteren feëriek,
en alle drukte leek te stoppen
maar liever draai ik aan de knoppen.

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

REcoverED
Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

remibeukers@gmail.com

Egmond-Binnen

TelTel
0651
219635
06 5121
9635

Maar o wee, alles houdt op
en de wereld staat op zijn kop
als de stroomtoevoer 't begeeft.
Dan weet je in wat voor wereld je leeft.

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket
in de Egmonden!

Maar vanochtend: geen gedonder
en dat leidt tot dankbaarheid:
Wat een wonder, niet meer zonder
electriciteit!!!!

De microben:
eerbetoon aan Louk van Meurs

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

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

Tekst: Trix van der Veen

Stemmers, bedankt!

Allergie
Acupunctuur
Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

42 stuks. Drie delen zijn gebroken op
de werf en 5 delen zijn geschonken,
overeenkomstig de wens van Louk,
aan een persoonlijke vriend. Het volledige bestuur van de PAREL is blij dat
nu, na 13 jaar, het werk van Louk van
Meurs een goede plek heeft gevonden en zij de belofte aan haar heeft
kunnen waarmaken. Namens het Bestuur van de Vereniging, Dorpsbelangen Egmond ‘PAREL’ aan Zee, Henny
Weel, voorzitter.

Met de plaatsing van het kunstwerk
van Louk van Meurs, ‘De Microben’, in
de tuin van Zorgcirkel Prins Hendrik in
2015 waren de PHS en wij destijds tevreden. Helaas moest door de monumentale status voor de hele tuin naar
een andere plek worden gezocht. Die
is nu gevonden op de Sportlaan, op
een stuk grond bij de Uitkijktoren, tegenover de ingang van de Roompot.
Gekozen is voor 14 driehoeken op
een speelse manier geplaatst, totaal

Foto (Foppe Schut): Tove, de kleinste in het midden,
haalde de derde plaats!
Veertien dagen geleden maakte we
melding dat onze kleindochter Tove
Hille was geselecteerd voor het Nationaal Viool Concours. Het ‘stemmen’
heeft vast geholpen, want onze oog-

Foto (Henny Weel): De Microben aan de Sportlaan

appel uit Den Haag, in de groep van
8- 12 jarigen behaalde de 3e prijs.
Ook dit wilden we u nu niet onthouden! Jan en Manon Hille

DORPSGENOTEN
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2500 euro voor Maritiem Centrum Egmond
KNRM station Egmond aan Zee en de Egmondse Reddingsbrigade zijn zeer blij met de gulle gift van TMA
Logistics en Hutchison Ports naar aanleiding van de joint venture van beide bedrijven.
Foto (aangeleverd) Gift voor
Maritieme Driehoek

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

06 20 100 550

‘Naast het ondersteunen van de zakelijke markt met onze logistieke
diensten, dragen wij ook graag ons
steentje bij aan de maatschappij. Bij
een viering hoort een geschenk. Om
deze reden willen wij graag de KNRM
en de ERB ondersteunen voor het redden van mensenlevens op de wateren
waar wij gebruik van maken’, aldus
Commercieel Manager Martijn Stroet.
Het geschonken bedrag van 2500 euro
zal in het in aanbouw zijnde Maritiem
Centrum worden gestoken. De bouw
is inmiddels begonnen en zal medio
augustus casco worden opgeleverd.

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 25 januari 2018: 1. Trudie
en Ed Honders 56,25 2.Piet en Ditte
Greeuw 52,08 3.Bertus en Gré Eel-

tink 51,04 4/5.Petra en Bert Maureau
47,92 4/5.Thea Rosendaal en Riet
Baltus 47,92 6.Cees Imming en Luc

Mossel 44,79

Bridgesoos Torenduin

Wij zijn GESLOTEN
tot 10 februari,
maar telefonisch of
via mail blijven
wij bereikbaar
072-5061201
info@belleman.nl

Uitslag 22 januari 2018; 1. Fam.de
Goede 57,75% 2. Dorith de Klerck en
Thea Rosendaal 54,00% 3. Riet Bal-

tus en Riet Druiven 50,00% 4. H. Boot
en M. Imming 47,00% 5. Wil Huiberts
en Ria Vlaar 45,80% 6. Gré Eeltink en

Ali te Bück 44,75%.

tricum 4. Bruno van Beek, Heiloo 5.
Wilfred Knegt, Uitgeest 6. Wout Bakker, Heiloo 7. Henk Louwe, Alkmaar

8. Martin Meijer, Heerhugowaard 9.
Jaap Kaan, Egmond aan Zee 10. Peter
Dekker, Egmond aan de Hoef.

MTB KPB
Uitslag: 1. Henk Verdonk junior, Egmond aan de Hoef 2. Ferry Karssen,
Alkmaar 3. Vincent Beentjes, Cas-

Whites Stones tegen Nederlandse topper
White Stones speelt vrijdag in de
Watertoren de 1/4 finale van de Nederlandse beker. Tegenstander is de
nummer 4 van Nederland Amicitia/

Bert Zeegers uit Roermond. White
Stones-coach Rogier Bunink kan kiezen uit een brede selectie met o.a.
de Egmonders Jeffrey Klijbroek, Ray-

mond de Waard, Jelle Schut, Daan
Groot en Vins de Waal. Vrijdag om
21.15 uur gaan de Stones voor de 3e
keer proberen de laatste vier te halen.

Informatiemiddag Wereldkankerdag
Wanneer je met kanker wordt geconfronteerd, staat je wereld op z'n kop. De ziekte en de behandeling
daarvan hebben niet alleen een enorme impact op het lichaam, maar zijn voor veel mensen ook emotioneel en sociaal zeer ingrijpend. Daarom wordt elk jaar op en rond 4 februari stil gestaan bij de impact
van kanker tijdens Wereldkankerdag.
Ook Noordwest Ziekenhuisgroep lenden van harte welkom bij de rode De tafelsessies zijn laagdrempelig en
staat stil bij Wereldkankerdag. Op trap (vlakbij huisnummer 035). Hier vrij toegankelijk. Aanmelden is niet
dinsdag 6 februari organiseert de worden laagdrempelige tafelsessies nodig. Na een korte presentatie is er
groep samen met ’t Praethuys een gehouden met medisch specialisten volop ruimte voor vragen. Meer ininformatiemiddag op locatie Alkmaar. en deskundigen. Ook staan er stands formatie oncologie.nwz.nl. of over ’t
Tussen 13.00 en 17.00 uur zijn patiën- van ’t Praethuys, de borstkliniek van Praethuys www.praethuys.nl.
ten, bezoekers en overige belangstel- Noordwest en de afdeling pathologie.

Muziekwerkplaats On Stage
Foto (aangeleverd) Voorspeelavond groot succes

Hotel Mare Liberum zoekt een

Kamermeisje
(leeftijd 16-55 jaar)

Welke medewerkster wil het team komen
versterken in ons goed verzorgde gezellige
hotel in Egmond aan Zee.
Aantal uren en dagen in overleg.
Graag contact opnemen met
Paula Keijzer, telefoon 072 532 1528
E-Mail: info@mareliberum.nl

De leerlingen van de Muziekwerkplaats Egmond hadden weer hard
geoefend voor de jaarlijkse voorspeelavond. De jonge muzikanten lieten
graag horen wat zij in de wekelijkse
muzieklessen van de Egmondse muziekschool geleerd hebben. Een heel
scala aan instrumenten kwam langs
op deze avond: piano, gitaar, slagwerk, viool, dwarsfluit en keyboard.
Ook de zangleerlingen stonden weer
op de planken met leuke stukken van
Kinderen voor Kinderen en Adele. Er
werd solo gespeeld, maar ook met
CD of docentenbegeleiding. De drumleerlingen verbaasden het publiek met
ruige rockmuziek, maar ook de improvisaties op de dwarsfluit werden door

het publiek erg gewaardeerd. Alle
muziekstijlen van pop en blues tot
klassiek kwamen aan bod. Deze voorspeelavond was een van de twee jaar-

lijkse uitvoeringen van Muziekwerkplaats Egmond waarbij de leerlingen
podiumervaring op kunnen doen.

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 24 januari 2018: 1e Hr. te Bück & Hallewas 69,44% 2e Mevr. Druiven & Hr. Groot 56,25% 3e Dms te
Búck & Eeltink 52,08% 4e Mevr. Blankendaal @ Hr. Broersen 50,69% 5e Hrn Mossel & Eeltink 47,92% 6e Hrn Bok
& Scholten 42,36% 7e Dms Baltus & Zentveld 41,67% 8e Dms Waelput & Betel 39,58%

DORPSGENOTEN
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Jozefschool doet mee aan Energy Challenges!
Wij doen mee aan de Energy Challenges, een wedstrijd waar 16 scholen uit de regio aan meedoen. Tijdens dit project gaan wij op school elektriciteitsverbruik verminderen en letten op ons afval.
Foto (aangeleverd) Kick off van
de energy challenges
De aftrap van het project was de kickoff in HAL 25 in Alkmaar. Dit was een
groot evenement waar wij workshops
volgden van sponsors. Daar leerden
wij veel over techniek, knutselen
met duurzaam materiaal en campagne voeren. Wij gaan de komende
maanden campagne voeren om onze
school ‘groener’ te maken. Een van
de workshops was het ‘pimpen’ van
een Toekomststoel, bedacht door
schrijver Jan Terlouw. Deze stoel kan
worden aangeboden aan een bedrijf/
instelling/school, zodat de toekomst
een plekje krijgt aan de vergaderta-

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

• Warm gebakken WIJTING
p/st € 1,-

rond gebakken

3 voor € 2,50 mooie dikke 7 voor €

5,00

• Ouderwets gerookte PALING

deze week 500 gr € 15,00

• Verse WIJTING

3 kilo € 6,00

kilo € 2,50

Verse TOP-kwaliteit Grote GAMBA'S
il, zonder kop
KABELJAUW filet van kilo me€t sch
17,50
fel. De Sint Jozefschool heeft het voor
elkaar gekregen om de Toekomststoel
te plaatsen bij Engie! Wij hebben er

superveel zin in en houden u graag op
de hoogte! Groep 7, Sint Jozefschool

Maestro in versie van Egmond-Binnen

van kilo € 20,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

op=op

kilo € 14,95

Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 13,50
=op

Zeven Egmonders gaan de komende tijd ervaren hoe het is om voor een muziekvereniging te staan.
Kilo 12.50
En dat dirigeren echt iets anders is dan lukraak zwaaien met een stokje. Fanfare Eensgezindheid uit
Egmond-Binnen is aan de slag gegaan met het project Maestro, naar het idee van de gelijknamige serie
Kilo  10.00
op tv. De uitvoering is op 10 maart 2018, aanvang 20.00 uur.
Bij u op de markt
Het initiatief van uitbater Ronald Zent- releden, benaderd om deel te nemen. van het publiek en een vakjury wordt
veld van Dorpshuis de Schulp en vaste Ze zijn al in het bezit van een baton 10 maart duidelijk wie er met de titel
dirigent Marije Koopmans is in de zo- (dirigeerstokje) waarmee kan worden Maestro 2018 vandoor gaat’, vertelt
mer van 2017 ondergebracht bij een geoefend. Tot maart gaan de Maes- Jansen. De vakjury bestaat vooralsnog
speciale commissie. Tine Jansen van tro’s in spe aan de slag om onder be- uit 2 kenners met muzikale wortels;
deze commissie: ‘De afgelopen tijd zijn geleiding van Koopmans het vak onder Kim Hoogvliet en Leon Gouda, zij zijn
kandidaten op voorstel van de fanfa- de knie te krijgen. Na de beoordeling beide onder meer muziekdocent.
Bij aankoop van de 1e kilo kaas

op

De Woerdense Kaasboer

BLACK LABEL
ROMIG BELEGEN

Hoe de Nederlandse sporters het tijdens de Olympische Winterspelen gaan doen, is nog even afwachten.
De leerlingen van o.b.s. De Boswaid hebben echter hun prijs al binnen: de winterspelen bij IJsbaan De
Meent in Alkmaar werden een prooi voor de scholieren uit Egmond aan den Hoef.
Foto (aangeleverd) ICE games
groot succes voor de Boswaid

De kinderen van groep 3 tot en met
8 bonden de schaatsen onder en de-

den vol enthousiasme mee aan de
ICE Games: een anderhalf uur durend

Olympisch programma met curling,
ijsfietsen, ijshockey en biatlon. En
natuurlijk was er ook discoschaatsen.
Een van de juffen had online gereageerd op een oproep en daarmee een
prijs gewonnen. ‘Super gaaf’, aldus
Daan uit groep 5, die eindeloos rondjes blijft racen op z’n ijsfiets. Voor een
aantal kinderen was het een eerste
kennismaking met de schaatssport en
deze oer-Hollandse traditie. Na afloop
kregen de kinderen nog een leuke
verrassing.

S.V. Prins Hendrik
Geen volle bakken deze keer. De kleindochter van Ger had deze avond de
muziek verzorgd en helemaal in onze
smaak, hoe is het mogelijk! Nachtdiensten en vakanties van de leden

zorgden voor een magere opkomst,
maar we zitten heerlijk in de Sporthal
bij Onno! Uitslag 22 januari: E-klasse:
Dirk Roele 99; Arie Wijker 99; Nico
Tuls 97. A-klasse: Carlo Zwaan 99;

Henk Konijn 98; Yvonne Krab 98. Bklasse: Jaap Schipper 97; Leo Bakker
89. Pistool: Dirk Roele 48; Arie Wijker
47; Carlo Zwaan 47.

GRATIS CULINAIRE VERRASSING

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

✄

ICE Games & Winterspelen voor De Boswaid

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

✄

Noord-Hollandse Extra PITTIGE KAAS

Heerlijke AARDAPPELS (Biltstar)
4 kilo € 3,50
PERSSINASAPPELS
3 kilo voor maar € 3,00
BANANEN
2 kilo voor maar € 3,00
Nieuwe oogst HANDPEREN
2 kilo € 3,00
Actie geldig bij inleveren bon

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
KOOLYDRAATARM BROOD (70% minder)
HAVERKOEKEN, appel kaneel of rozijnen cranberry
WEESPERMOPPEN, BITTERKOEKJES,
KLEINE COCOS, MINI BOKKEPOTEN

2 voor € 5,00
5 voor € 5,00
20 voor € 3,00

Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 10 kleine Cocos cadeau!!!
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.

Voorleesdagen van start
Foto (aangeleverd) Voorleesontbijt bij de Poppenkast
Op 24 januari zijn de Nationale voorleesdagen weer van start gegaan, ook
bij De Poppenkast, met het jaarlijks
voorleesontbijt. De voorleesdagen zijn
bedoeld om het belang van het voorlezen onder de aandacht te brengen.
Voorlezen speelt een belangrijke rol
bij de ontwikkeling van jonge kinderen. De kinderen mochten in pyjama
komen luisteren naar de boeken die
werden voorgelezen door de voorleesgasten. Zoals elk jaar waren de
gasten leerlingen uit groep 8 van de
Sint Jozefschool en obs de Boswaid.
Grace, Daniel Abdullah en Zoe deden
het erg goed en de kinderen luisterden aandachtig. Na het voorlezen

Colofon Dorpsgenoten

ging iedereen gezellig aan tafel. Het
was een feestelijke ochtend waar alle

De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt op € 12,- per keer. Een keer
per maand of los tarief is dit € 18,25. Voor de voorpagina rekenen wij
2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties € 4,-. Proefdrukken vooraf
€ 7,50. Prijzen zijn ex. BTW. Het aanleveren van uw advertentie
kan via e-mail of fax. Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v.
redactie kunt u alleen per e-mail aanleveren.
kinderen en medewerkers van hebben
Deadline
is maandag 12.00 uur.
genoten.

