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

En weg is weer ‘de Russische beer’….

WATERSTANDEN

(van de redactie/JdW) Het was een kwestie van snel reageren, je schaatsen uit het vet halen en het ijs op.
In de afgelopen week was het bar koud en bevroren er genoeg waterleidingen, maar toch duurde
het nog best lang voor je kon schaatsen. Toen het
echter zover was, werd het echt gezellig op de ‘ijsbaantjes’ in de Egmonden.

De Slotkapel

Foto’s (redactie) 1. IJspret op de vijver aan de
Beatrixlaan in Egmond aan den Hoef. En zo waren
er meer plekken in de Egmonden waar (even) kon
worden geschaatst.
De straffe oostenwind wind maakte
het lastig om een aaneengesloten
sterke ijsvloer te creëren. De ene dag
was de aanstaande ijsbaan helemaal
dicht, de andere dag waren er weer
grote windwakken. Zo ging het met
alle plaatsen in de Egmonden waar je
normaal gesproken wel redelijk snel
kunt schaatsen. Maar uiteindelijk was
het zo ver. De ‘Russische beer’ was

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
7 wo 3:35 7:25 16:17 19:48
8 do 4:26 8:09 16:45 20:36
9 vr 4:40 8:56 17:15 21:25
10 za 4:45 10:05 17:40 22:24
11 zo 5:35 11:04 18:40
12 ma 0:26 6:50 12:45 19:54
13 di 1:24 8:40 13:50 21:54
14 wo 2:20 10:26 14:29 23:00

ZIE PAG.5

zo sterk dat er op diverse plaatsen in
de Egmonden toch nog een schaatsvloertje ontstond, voordat de voorjaarsvakantie voorbij was. Dan moest
je vervolgens nog wel de ijskoude
oostenwind trotseren voor je eerste
schreden op de smalle ijzers of maar
even veilig bij papa op de slee. De
echte liefhebber deed het toch maar,
want wie weet hoe lang het duurt

Woning VERKOPEN?

voor je weer kunt schaatsen. Op de
laatste dag van de voorjaarsvakantie
was het al weer gedaan met de ijspret: de zon scheen volop, de temperatuur ging richting 10 graden boven
nul en het leek wel voorjaar. Na een
week ‘overwinteren’ trokken de mensen er massaal op uit voor een heerlijke wandeling in de voorjaarszon.

Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

2. Na de winterkou massaal naar de duinen:
hier is het volle bak bij het parkeerterreintje bij
De Kaap aan de Van Oldenborghweg.

www.uitvaartverzorgingduin.nl

3. In het zonnetje was het goed toeven.
Laat het voorjaar maar komen….

Groentenplanten
Zaden en pootaardappelen

En verder in Dorpsgenoten:
- Miljoenen extra nodig voor BUCH
- Afgebrande boerderij smeult nog lang na
- Parochievergadering O.L. Vrouw E/Zee
- Bergen sluit aan bij Statiegeldalliantie

Herenweg 25 Egmond Binnen Tel: 0725061488 nelisbaltus.nl

BOOM

autoservice
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!

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers
Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744
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Dat gaat hem niet worden........
de gevleugelde uitspraak van Jan

Zonder Klaas is alles anders.
Jullie warme betrokkenheid
in welke vorm dan ook na het overlijden van

Klaas Prins

Het bericht dat onze collega

WOEKERPOLIS?
Check uw polissen!

Jan Zeegers
is overleden heeft ons diep geraakt.

is troostend en wij danken jullie hiervoor.
Het doet ons goed om te ervaren
hoe Klaas gewaardeerd werd
door de mensen om hem heen.

Wij verliezen in Jan een zeer gewaardeerde, enthousiaste
en trouwe collega. Jan heeft zijn werk als montage medewerker, 33 jaar lang, met veel plezier en toewijding uitgevoerd. Wij danken hem hiervoor en zullen Jan dan ook
erg gaan missen.

Aan het samenzijn is een einde gekomen,
maar wij blijven voor altijd met hem verbonden.

Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies van Jan.

Daisy
Chris en Pim
Melanie en Elmer, Fee
Piet

Namens directie en medewerkers
Tambach BV
Staalconstructies

WE HEBBEN NOG

TER KENNISGEVING

RUIMTE

Anja, je bent aan je laatste reis begonnen

al v.a.

€ 5,50
per m 3

Verdrietig, maar dankbaar dat zij met volle teugen
van het leven heeft genoten, hebben wij plotseling
afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, trotse
oma, zus, schoonzus en tante

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Loslaten en nalaten
Wij staan niet graag stil bij een toekomstig overlijden van een dierbare
en toch raden wij bij Charon uitvaartbegeleiding mensen aan om samen
met hun dierbaren over hun uitvaart
te praten. Het is niet alleen belangrijk
om over de kist en begraven of cremeren na te denken, maar ook om je
te laten informeren over hoe je alles
achter laat en wat je doet met de
nalatenschap. Bij Charon werken wij
graag samen met Sandra Kelder-Dink-

greve, Register Executeur. Zij heeft, tot
grote tevredenheid, al veel families
via Charon voor en na een overlijden
begeleid. Op woensdag 14 maart zal
Sandra in het informatiecentrum van
Charon uitvaartbegeleiding te gast
zijn. Tijdens deze interactieve informatieavond komen de verschillende mogelijkheden en voorbereidingen die bij
een overlijden mogelijk zijn, uitvoerig
aan bod, waardoor het proces van loslaten en nalaten wordt verzacht.

ANJA ZWART
* Egmond aan Zee,
27 januari 1957

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

† Amersfoort,
20 februari 2018

Marlene en Peter
Isa, Cas ♥
Melissa en Auke
Glijn en Paulien
Rick
Robert en lisa
Marjan en Kujtim
Tjerime en Alessandro
Rob

ZENT
Schoonheidssalon

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

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit

WINTER

persoonlijk en stijlvol

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

- 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

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

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Foto (aangeleverd) Sandra Kelder-Dinkgreve
Sandra Kelder-Dinkgreve is Register
Executeur. Zij creëert rust voor nabestaanden door regelwerk uit handen
te nemen. Naast de afwikkeling van
een nalatenschap (op administratief,
financieel, fiscaal en juridisch gebied)
adviseert zij met betrekking tot toekomstige nalatenschapswensen, en
legt zij gegevens vast in een digitaal
nalatenschapsdossier, waardoor de
zoektocht voor erfgenamen wordt

vereenvoudigd. Aanmelden voor de
avond kan via info@charonuitvaartbegeleiding.nl of tel.nr. 072-5070477
Adres: Informatiecentrum Charon uitvaartbegeleiding, Slotweg 2, 1934 CN
Egmond aan den Hoef. Datum: woensdag, 14 maart, Inloop: 19.00 uur. Start
informatieavond: 19.15 – 21.00 uur
inclusief pauze, koffie/thee. Informatie
op www.charonuitvaartbegeleiding.nl
en www.dinkgreveadvies.nl.

Wilt u een feestje organiseren
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen
met vrienden of uitgebreid dineren met
familie? U kunt bij ons terecht.
Geopend van donderdag t/m zondag
vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 18,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

DORPSGENOTEN
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GARAGE DE EGMONDEN
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
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Miljoenen extra nodig voor BUCH
(van de redactie/JdW) De dienstverlening aan de inwoner moet weer op peil en zelfs beter, én het ziekteverzuim moet omlaag. Daarvoor zijn in BUCH-verband miljoenen euro’s extra nodig. In eerste instantie
ongeveer 4,5 miljoen euro eenmalig en vervolgens bijna 3 miljoen structureel. Die bijdragen worden
naar rato verdeeld over de deelnemende gemeenten. Het voorstel daartoe is inmiddels naar de vier gemeenteraden gestuurd en de eerste die hierover beslist, is Castricum. Daar buigt de gemeenteraad zich
op 8 maart over deze voorstellen.
Foto (Habrofotografie) Voorzitter van het bestuur van de BUCH-organisatie, Hetty Hafkamp: ‘Extra middelen om de mensen beter te
kunnen ondersteunen.’
van de zieken. Een andere stagnerende factor is de decentralisatie: de
extra taken die de gemeente erbij
heeft gekregen vragen nog altijd veel
aandacht en menskracht. Tot slot zijn
ook de IT-omgevingen van de deelnemende gemeenten nog niet helemaal
goed op elkaar afgestemd, ondanks
dat ook daarin al miljoenen euro’s extra zijn geïnvesteerd. Al met al staat
de bedrijfsvoering van de BUCH-organisatie behoorlijk onder druk, zo stelt
het bestuur. En daarom zijn er extra
middelen nodig om de zaak op de rit
te krijgen. Daarbij staan de mensen
voorop. Dat zijn immers degenen die
de dienstverlening moeten verzorgen.
Opvang voor en begeleiding bij ziekteverzuim en opleiding van mensen
krijgen de eerste prioriteit. Om deze
ontwikkeling in gang te zetten, vraagt
het bestuur van de BUCH-werkorga-

In het eerste jaar van de ambtelijke
fusie kwam de BUCH-organisatie nog
tot een besparing van 700.000 euro.
Er is echter meer geld nodig om ‘het
niveau van dienstverlening terug te
krijgen op het niveau van vóór de fusie’. Die kwaliteit was blijkbaar teruggelopen. Daar blijkt BUCH overigens
geen uitzondering in te zijn: fusietrajecten zijn complex en het duurt even
voordat ‘alles en iedereen op zijn plek
zit’. Nu het tweede jaar is gestart
moet er structureel meer aandacht en
geld naar het ‘fijnslijpen’ van de organisatie. Opvallend (en zorgwekkend)
is het hoge ziekteverzuim, aldus het
bestuur van de BUCH-organisatie bij
monde van de voorzitter, Bergens burgemeester Hetty Hafkamp. Oorzaken
daarvoor zijn de hoge werkdruk en
te weinig aandacht (en budget) voor
het weer snel en goed re-integreren

nisatie uit de begroting van de vier
gemeenten samen een bedrag van
4.457.000 euro incidenteel om de
achterstand in te halen, en 2.903.000
euro structureel, dus elk jaar terugkerend. Het begint al met al aardig op
een soort mini-Europa te lijken…

Parochievergadering O.L. Vrouw E/Zee

Presenteert

MAESTRO EENSGEZINDHEID
Met kandidaten

Fenna Boendermaker ‘Aladdin’
Rick Beers ‘pirates of the caribbean’
Tim de haan ‘ballade no 7’
Frank paap ’star wars’
Agatha beukers ‘second waltz’
Loek weijers ‘rosamunde’
Wilma kramer ‘west side story’

op deze avond uitgenodigd om eventuele vragen van parochianen van
Egmond aan Zee te beantwoorden
en waar nodig toe te lichten. Daar
het qua planning niet mogelijk was
om dit actueel in het parochieblad te
plaatsen, willen wij op deze manier
alle parochianen bereiken. Mocht u

Op dinsdag 13 maart om 20.00 uur
is de jaarlijkse parochieavond voor
de locatie Egmond aan Zee. Zoals
gewoonlijk een informele, gezellige
avond. Vanwege het voorgenomen
besluit om onze kerk per 1 september
2019 te sluiten, hebben wij als locatieraad een delegatie van het bestuur

als betrokken parochiaan hierbij aanwezig willen zijn, bent u hierbij van
harte uitgenodigd in het parochiehuis
naast de kerk. Namens de locatieraad
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Kees
Kager.

MTB KP&P-senioren winterhard
elkaar de strijd aan te gaan. Gezamenlijk werden onder aanvoering van
Alkmaarder Henk Louwe de eerste
ronden afgelegd. Daarna scheidden
Louwe en latere winnaar Henk Jan
Verdonk senior zich af van de rest.
Niet veel later, halfweg de koers, wist
Verdonk senior afstand te nemen van
Henk Louwe, die tot dat moment al
het kopwerk op zich had genomen.

Good-old Henk Jan Verdonk senior
uit Egmond aan de Hoef heeft onder
barre winterse omstandigheden de
wekelijkse donderdagavondwedstrijd
in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup
gewonnen. De snijdende kou, aangewakkerd door de harde oostenwind
weerhielden de oudere bikkels, waar
de jonkies thuisbleven, niet om met

Een aantal ronden leek Louwe geen
genoegen te nemen met zijn opgedrongen tweede positie. Toch was het
op de streep duidelijk, dat Verdonk
senior de terechte winnaar werd.
Egmonder Chris Kemp moest een robbertje vechten met de winterharde
Akersloter Piet Veldt, alvorens hij het
koude podium mocht beklimmen voor
zijn derde plaats.

Liefde, eer en een fiets

Zaterdag 10 maart om 20.00 uur
Dorpshuis de schulp te egmond-binnen
Toegang gratis

Hallo..?
Hallo..?

Foto (aangeleverd) Filmmiddag in De Schulp

Heeft u ook een
intercom bij welke
er beneden alleen
maar hallo gezegd
kan worden?En u,
ondanks verwoede
pogingen, niet terug
kunt praten?
Deze kunnen wij
voor u repareren of
vervangen!

Een sprookjesachtige tragikomedie
over een romantische Zeeuwse boer
die na de watersnoodramp in 1953
nooit meer natte voeten wil en naar
het zuiden van Italië fietst. Aan de

rand van een klein dorpje weet hij
op miraculeuze wijze tulpen te kweken en groeit hij uit tot een levende
legende. Dertig jaar later probeert een
Italiaanse politie-inspecteur te achter-

halen wat er daadwerkelijk gebeurde.
Zondag 11 maart, 14.30 uur, Dorpshuis De Schulp.

over die afgelopen 20 jaar hebben geexposeerd. Daaronder waren mensen
als Cees Broerse, Frits de Nooijer en
de Egmondse kunstcollectieven HOR,

Hallem en Hafre. Als afsluiting van het
‘jubileumweekend’ speelde zondagmiddag de band The Tall, Fat and Ugly.

20 jaar Hafre
Afgelopen zaterdag werd het 20-jarig
jubileum van Hafre in Hoeve Overslot
gevierd met de opening van een tentoonstelling van kunstenaars die daar

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 28 februari 2018:
1e Mevr. Druiven & Hr. Groot 61,11%
2e Dms Baltus & Zentveld 57,64%

DORPSGENOTEN

3e Hrn Mossel & Eeltink 55,56% 4e
te Búck & Eeltink 54,86% 5e Hrn
Visser & te Bück 48,61% 6e Mevr.

4

Bridgeclub Egmond
Uitslag 27 februari: A-Lijn: 1. Luuk
Schuit & Ton Visser, 64,51%; 2. Marouschka vd Pol & Jos de Waard,
62,14%; 3. Gré Eeltink & Bertus Eeltink, 53,55%; 4. Aad Schuit & John
Hopman, 50,22%; 5. Hetty Zwart &
Corine de Raadt-Zwart, 49,70%. B-

lijn: 1. Luc Mossel & Cees Imming,
57,87%; 2. Gerard Smit & Dries Visser, 57,81%; 3. Nammen Zwart &
Harry Zonneveld, 53,79%, 4. Nellie
Deetman-Antoons & Fennie Huitinga,
53,70%; 5. Ineke Zuiderwijk & Cunera
Borst, 52,31%.

Smeulende puinhopen

Blankendaal & Hr. Broersen 47,22%
7e Hrn Bok & Scholten 38,19% 8e
Dms Waelput & Betel 35,81%.
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BEHOORLIJK BESTUUR BERGEN N.H.
Lijstnummer 8

Is stemmen in de Egmonden voor:
• Wel een nieuwe sporthal bouwen naast Jongerencentrum De Wal
• Bouw van een nieuw recreatief zwembad in Egmond aan Zee
• Méér goedkope huisvesting voor jongeren; Meer seniorenwoningen
• Woonvisie 2017-2027 Egmond-Binnen snel uitwerken en realiseren
• Echte inspraak aan inwoners geven
• Max. nog 10 jaar permanent illegaal wonen in recreatiewoningen legaliseren
Kijkt u eens op ons verkiezingsprogramma www.behoorlijkbestuurbergen.nl
"Dat gaat om zaken die u ook raken"
Kandidaat raadsleden: Onno van Ulzen, Koos Bruin en Michelle Lansu

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

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Klein meiske

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Foto (redactie) Dagen later nog altijd rookontwikkeling
bij de verbrande boerderij aan de Slotweg
(van de redactie/JdW) Nadat vorige
week de boerderij van Tiny Groot aan
de Slotweg in de as was gelegd, bleef
het daar de hele week nog smeulen.
De brand was geblust, de brandweer
weg en vervolgens…? Het is toch op
zijn minst opmerkelijk dat het dan
nog een week blijft smeulen, met
naast de verbrande boerderij nog een
flinke hoop hooi en nog wat opstal-

len. Bezorgde omwonenden kregen te
horen dat de rook voor de brandweer
vooralsnog geen aanleiding was om
uit te rukken. En dus bleef het de hele
week licht roken en was er vooral de
penetrante brandlucht. Pas toen in de
nacht van zondag op maandag de
dooi intrad met een flinke hoeveelheid
regen, was het leed geleden.

Klein meiske,
met wapperende haren
ren je voor je pappa uit:
“Ha, samen op pad,
naar de supermarkt!“

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

Klein meiske,
dat ik jou nog maar heel vaak
zo mag zien rennen,
zodat mijn hart
elke keer weer
dat vreugdesprongetje maakt.

Klein meiske,
ik zie je gaan,
je bent één en al levensvreugde,
het spat ervan af!

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

Tekst: Trix van der Veen

Jeugd Egmondia

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

S.V. Prins Hendrik
Roland en Richard waren er weer en
Onno had een speciale pokertafel geplaats voor de kaarters. Er waren veel
snacks deze avond, Jos kwam zelfs
uit HHW met versnaperingen. Yvonne
loopt bijna weer als een tierelier in de
lente en de strijd om de punten is in

KINDEROPVANG

alle hevigheid losgebarsten. Wat hebben wij het heerlijk in de Sporthal.
Uitslag E-klasse: Dirk Roele 100; Arie
Wijker 100; Cor Wijker 100. A-klasse:
Michael Bekkers 99; Roland Sloot 99;
Carlo Zwaan 99. B-klasse: Jaap Schipper 93; Leo Bakker 90.

ap.beukers@quicknet.nl

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 26 februari 2018: 1.Fam.
Eeltink 59,00 2.Fam.dGoede 54,50
3.Riet Druiven en Riet Baltus 51,00

4.Mar Imming en Pum Brouwer 50,00
5.D.dKlerck en T.Rosendaal 49,00
6.Fam.tBück 36,50

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht
Tiny Houses. Ze zijn hip, duurzaam en bedoeld om je alleen te voorzien van datgene wat
je echt nodig hebt. Ze staan sterk in de belangstelling en wat blijkt: de discussie over wel
of niet Tiny Houses gaat vervolgens een heel andere richting uit. Volgens sommigen kan
het fenomeen namelijk ook wel eens een oplossing zijn voor starters die nog geen ‘echt’
huis kunnen kopen. Mooi man. Dan zijn we snel klaar. Volgens mij barst het al van de Tiny
Houses hier. We noemen het dan alleen recreatiewoningen. Misschien effe aanpassen aan
de eisen qua duurzaamheid (als het nog nodig is) en klaar. Twee vliegen in één klap.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

DORPSGENOTEN

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171
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Kloknieuws

met een
nieuwe kaart!
Voorjaar
in
Egmond
Restaurant Smakelijk geopend elke donderdag t/m maandag vanaf 16.00 uur
De Koffiemolen geopend

Dinsdag en woensdag gesloten!
elke donderdag t/m maandag vanaf 10.00 uur
Dinsdag en woensdag gesloten!

Helaas zijn we dit jaar geen kampioen
geworden, maar qua gezelligheid en
enthousiasme staan deze gasten dik
bovenaan.

29 MAART 2017 - NUMMER 627
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Per 1 maart

weer geopend

Afgelopen zaterdag hebben onze toppers van Egmondia JO9-2 en de minipupillen het seizoen afgesloten met
een bezoek aan speelparadijs Ballorig.

Herenweg 197

DORPSGENOTEN

Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Foto (aangeleverd) De spelers en leiders van
Egmondia JO9-2 en de mini’s bij elkaar
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GRIEPGOLF
Presentatie CD in de Slotkapel
OF
INBRAAKGOLF?

Nu ook
Pedicure

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

acne,
psoriasis,
rosasea
eczeem
Voorstraat
92
Egmondenaan
Zee
diabetische
en–reumatische
voet
06-12955593
Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30 uur
www.schoonheidssalondessa.nl

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…

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



AUTORIJSCHOOL

KARE LS


Voor het tweede
wel!

          
      

      


    

Rijles? of
Rijtest?

  
ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

Woensdag
in De
Schulp 16.00-18.00
geweest.
Het7ismaart
prachtig
geworden
met dank aan onze ondernemersvereniDinsdag
13 maart in De Prins HendrikdeStichting
Egmond aan ZeeJohn
19.00-20.30
ging,
de dorpsbelangenvereniging,
bloembollenkwekers,
Swart enuur
Woensdag
Schoorl
17.00-19.00
uur Apeldoorn.
dochters,
Jan14
demaart
WaardDeenBlinkerd
Apeldoorn
Bloembollen
en Cees
Donderdag 15 maart Brasserie Nero Bergen 17.00-19.00 uur
Maandag 19 maart dorpshuis Hanswijk Egmond aan den Hoef 17.00-19.00 uur

Bridgeclub Egmond aan Zee

Voor informatie
Tel: 1.Henk
06 2242
4944 en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
Uitslag
23 maart 2017:
Apeldoorn
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

Egmondse Almanak
EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe
29 Ouderenochtend,
Het- Gebouw,
GAS
- CV - WATER
RIOOL10u
- ZINK- en DAKWERKEN
wasserij
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Telefoon
5065495
Mobiel
Dodubbelblank
30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u 06-50671232
Lijtweg 56 info@ijssennaggerloodgieters.nl
• Spiegel
Bergen NH
Vr 31 Toneelgroep
in de Schulp 20.15u
Telefoon 072-5812331
Vrij
31
Fotodag
Erfgoeddocumenten,
PostaanZee,
10u
Prinses Margrietlaan 22 - 1934
EL Egmond
aan den Hoef
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
WoeTijdverdrijfslaan
5 Vastenmeditatie,1 protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5Herenweg
Flierefluiters
162 jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

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

Egmond a/d Hoef
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

06 20 100 550

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

VAN DE GIESEN

SERIEUZE
BEZORGER

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934Jan
RADirk
Egmond
z’n aan
Dal den
109Hoef
82 64 29
1931 06
DL10
Egmond
aan Zee
www.zentschoonheidssalon.nl
Telefoon 072-5064590
zentschoonheidssalon@gmail.com
06-53696278

Profiteer dit jaar
2018 nog van de
www.schildervandegiesen.nl
6%uwBTW
Voor
geheleregeling
administratie

Foto (aangeleverd) De CD van Achterom

Al meer dan 30 jaar spelen ze samen,
de laatste 15 jaar onder de naam
‘Achterom’: Henk van Meegen piano,
Henk Engel zang en gitaar, Hans van
der Laan zang, fluit en saxofoon, Jan
Tulp, gitaar, accordeon en zang. De
laatste twee Heilooërs, de eerste twee
uit resp. Heemskerk en Koedijk. Achterom, een naam met een missie: de
mannen komen het liefst niet door
de voor-, maar door de achterdeur.
Zomaar voor het plezier brengt ‘Achterom’ muziek, poëzie en beeldende
kunst samen in zijn programma's.
Ieder jaar brengen ze in de Slotka-

SCHILDERSBEDRIJF
Administratiekantoor

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Tevens 10%
WINTER
Winterkorting op

VAN DE GIESEN

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
Jan Dirk z’n Dalterrein
109
bedrijfseconomisch

al het binnenwerk

072-5061201 of
info@belleman.nl

1931 DL Egmond aan Zee

Kerklaan
11, 1935072-5064590
EV Egmond-Binnen
Telefoon
Tel. 072-506 90
89 • Mobiel: 06-124 58 904
06-53696278
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

www.schildervandegiesen.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

Allergie
Acupunctuur

GARAGE DE EGMONDEN

Egmondse almanak

BOVAG

EXPOSITIES Opgravingen rondom Slot Egmond, Huys Egmont
Expositie Schildersklas Theo Leering, Dorpshuis de Hanswijk
Al jaren
een
vertrouwd
Expositie
Abraham
Brouwer,
Galerie Deadres
Kapbergvoor uw APK en onderhoud.
MAART
Di
6
Info
over
Mindful
Run,
Bibliotheek
Kennemerwaard/Locatie
Prins Hendrik, 15u
Tevens doen wij, aircoservice,
schadereparaties
Di 6 Politiek Café, Dorpshuis Hanswijk E/Hoef, 19.30u
in- enProtestante
verkoop
of zoekopdrachten.
Woe 7 Vastenmeditatie
Kerk E/Zee,
19.30u
Di 6Nieuwe
visie-avond/Politiek
café, Dorpshuis Hanswijk
E/Hoef,
Egmonderstraatweg
12 • 1934
PA19.3u
Egmond aan den Hoef
Woe
7 Kerkdienst OK St Agnes E/Zee,
9.00u
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl
• Tel. 072-5061228
Woe 7 Vastenmeditatie, Ok St Agnes E/Zee, 19.30u
Vrij 9 OK kerkdienst Prins Hendrik Stichting/E/Zee, 15u
Za 10, Maestro-concert, Dorpshuis de Schulp.
Za 10 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 19u
Opvang
voorOK
kinderen
0-13
Zo 11
Kerkdienst
St Agnesvan
E/Zee,
10ujaar.
Zo 11
Kerkdienst
OL
Vrouw
E/Zee,
9.30u
z
Dagopvang
Zo 11
Kerkdienst M.M. Alacoque
z
Buitenschoolse
opvang E/Hoef, 11u
Woz14
Kerkdienst OK Stmet
Agnes
E/Zee, 09.00u
Tieneropvang
huiswerk
begeleiding
Woez
14Opvang
Vastenmeditatie
Prot.
Kerk
E/Zee, 19.30u
per uur
Za 17
Officieel Openingsfeest
JOEB,
E/Binnen
z
Flexibel
en incidentele
opvang
mogelijk
Za 17
Kerkdienst M.M. Alacoque, E/Hoef, 19u
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
Za 17
Kerkdienst
OK St Agnes E/Zee, 17.00u
z
Geen
wachtlijsten
Zo 18 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Zo 18 www.kinderopvangdepoppenkast.nl
Kerkdienst O.L. Vrouw E/Zee, 9.30u

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

9,-

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

€

pel in Egmond aan den Hoef in de
zomerserie ‘Luchtig Slot’ een nieuw
programma dat daarna verder wordt
uitgewerkt en uitgevoerd in de regio
en daarbuiten. Nu heeft Achterom zijn
eerste CD opgenomen met liederen
en muziek van de afgelopen jaren onder de titel ‘Huis van verlangen’. De
CD wordt ten doop gehouden op de
plek waar de liederen het eerste klonken: in de Slotkapel te Egmond aan
den Hoef op zondag 11 maart van
15.00 – 16.30 uur. De deur gaat open
om 14.30 uur. Ieder die van muziek en
poëzie houdt, is welkom.

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Bel me Teen!

P

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

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Ook voor ramen
en kozijnen
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.aan
Chrisden
KempHoef
Egmond
Egmonderstraatweg
20 - Egmond
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

Huisontruimingen
& Seniorenverhuizingen
liefst met ervaring
18-20 jaar.

www.fysiotherapieronde.nl

BEZEMSCHOON OPLEVEREN VOLGENS WONINGBOUW NORM

VoorInd.terrein
een langer
periode
Lamoraalweg 53B
de Weidjes
Egmond aan den Hoef

072-5064258 of 5065399

www.kringlooptol.nl
| 06 36 33 43 33
TEL: 06 23610857

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

DORPSGENOTEN
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Bergen sluit aan bij Statiegeldalliantie

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

Nog veel te veel verpakkingen
belanden naast de vuilnisbak.
Daarom sluiten de gemeenten
Bergen, Uitgeest, Castricum en
Heiloo zich aan bij de Statiegeldalliantie, die het Rijk oproept om statiegeld in te voeren
op kleine flesjes en blikjes.

• Hollandse NIEUWE MAATJES HARING
p/st € 1,50 vers schoongemaakt 4 voor € 5,50
• Ouderwets ger. ZALMBUIK
500 gr. € 7,50
deze week kilo € 12,50
• Ouderwets gerookte PALING TOP-kwaliteit
op=op
deze week 500 gr. € 16,00

Foto (redactie) Tijd om een eind
te maken aan vervuiling van
kleine verpakkingen, zoals van
de talloze blikjes.
Inmiddels hebben meer dan 200 gemeenten, organisaties en bedrijven
in Nederland en België zich verenigd
in de Statiegeldalliantie. Deze wil een
signaal afgeven aan de landelijke

overheid en oproepen tot het invoeren van statiegeld. De Tweede Kamer
bespreekt 15 maart de statiegeld-

Prachtige wintertaferelen

KIBBELING

Alleen tegen inlevering van deze bon

Alleen tegen inlevering van deze bon

op=op

van kilo € 17,50
op=op

1 kilo € 12,50

2e half pond € 1,50 max 4 kilo per klant
Kilo 12.50

Sport is belangrijk en heeft een grote invloed op veel maatschappelijke ontwikkelingen, niet alleen als
het gaat over gezondheid, maar ook op het gebied van sociaal welzijn, teamwork, incasseren en weerKilo
baarheid. Dat zal niemand ontkennen, maar welke conclusies en consequenties volgen hieruit volgens
de Bergense politieke partijen?
Op vrijdag 9 maart organiseert de aanmelden: sportdebat@sportraad- de Boer (Sportraad). Daarnaast zal
Sportraad om 20.00 uur een sport- bergen.nl. Er zijn geen kosten aan Sebastiaan Huys (de BUCH) de redebat in de kantine van v.v. Bergen. verbonden. De Sportraad is druk bezig sultaten van het sportbeleid van de
Alle politieke partijen zijn uitgenodigd om het debat tot in de puntjes voor afgelopen jaren belichten met in het
om met een vertegenwoordiger deel te bereiden. Vanaf 19.30 uur kunnen achterhoofd de huidige en komende
te nemen aan deze avond. Zij gaan belangstellenden terecht in de kan- demografische samenstelling in de
in debat met elkaar en met verte- tine van v.v. Bergen (Groeneweg 5), gemeente. Elles Kraakman, buurtgenwoordigers van lokale sportver- waarna om 20.00 uur het debat zal sportcoach, zal iets vertellen over
enigingen en –organisaties om zo beginnen. De stellingen zijn vastge- haar mogelijke rol bij de verenigingen
samen tot een mooie eerste aanzet legd, het programma van de avond is en vervolgens mogen de politieke parte komen voor het nieuw te ontwik- uitgewerkt en de locatie is voorbereid. tijen een korte pitch houden. Daarin
kelen sportbeleid in 2018. Wilt u ook Het programma voorziet ook in een kunnen ze uitleggen waarin zij na de
bij het sportdebat aanwezig zijn dan aantal presentaties, onder meer over verkiezingen het verschil gaan maken.
kan dat. Omdat de Sportraad graag een enquête die de Sportraad heeft Vervolgens komen de stellingen en de
wil weten met hoeveel mensen ze gehouden onder haar leden over hun discussies aan bod. Na afloop is er uirekening moeten houden, is er een toekomstverwachtingen, knelpunten teraard een borrel en ene hapje om bij
aanmeldadres waar iedereen zich kan en belemmeringen: presentatie Jan na te praten.
zoals dat is vastgelegd in de Sportnota 2008, herijkt zal worden. Ter
voorbereiding op het sportdebat op
9 maart hebben wij de verenigingen
gevraagd een korte enquête in te vullen. Uit de antwoorden zijn een aantal stellingen geformuleerd waarover
we tijdens dit sportdebat graag met
alle aanwezigen willen discussiëren.
Dat het een interessante avond gaat
worden, is zeker.’ Alle geïnteresseer-

Gepelde GAMBA's

kruid
250 gr € 4,- heerlijk ge

kwestie.

Politieke partijen in debat over sport

Herijking sportnota
Interim-voorzitter van de Sportraad,
Marten Nijdam, is erg tevreden met
de huidige gang van zaken. ‘Het jaar
2018 wordt voor het gemeentebestuur een jaar met een nieuwe start
met een nieuw college en een andere
raad. Voor de sportsector wordt 2018
ook een heel spannend en belangrijk
jaar, omdat het gemeentebestuur in
haar begroting heeft aangegeven dat
het sportbeleid voor onze gemeente,

Warm gebakken

den kunnen bij dit debat aanwezig
zijn. Nijdam: ‘Het doel van de avond is
om erachter te komen welke partijen
in grote lijnen het best invulling kunnen en willen geven aan sportbeleid
dat aansluit op de ontwikkelingen bij
zowel de clubs als in de maatschappij.
Dit is dé gelegenheid vragen te stellen aan de politiek en erachter komen
hoe zij het straks willen gaan doen.’

 10.00

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

BEMMELAER gezond 18%
500 gram 3,95
Noord-Hollandse EXTRA PITTIGE 500 gram 3,95
Romig BELEGEN
500 gram 2,95
Bij aankoop van de 1e kilo kaas

GRATIS CULINAIRE VERRASSING

✄

D B

de tweede DVD van de

WEEKEND
2017
oeT1 EN 2 APRIL
eTer
zelfdeaanvideo
voor 12,euro
H. Margaretha
Maria
Alacoque – Egmond
den Hoef:
Zaterdag
oor
roNwaTer
19.00
Eucharistieviering
met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
Voor uur
uw VoLLedige
wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL
Onze
Lieve
Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: ZonWASSERIJ
dagDUBBELBLANK
10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v.
St Caecilia
Nieuwe Egmonderstraatweg
6
(tegenover
Heijn) Egmond a/d Hoef
H. Adelbertus–
Binnen: Zondag
10.00Albert
uur Eucharistieviering
met
Lijtweg 56 Egmond
• Bergen NH
T
072 506 1201
pastor Nico
Mantje
m.m.v. Cantate Deo E
Telefoon
072-5812331
info@belleman.nl • I www.belleman.nl
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

✄

Kerkdiensten
uBBeL
LaNk

VHS video naar
DVD 17,50 euro

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT

SCHILDERSBEDRIJF

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

Foto
(aangeleverd):
Heeft u vragen aan
KIES
LokaalVoorjaar in Egmond
periode
2014-2018
of over
de toekomst;
Nadat
enkele jaren
terug Egmond-Binnen
in de narcissen
is gezet, was nu ook
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
zijnIn Egmond-Binnen
er voor u isop
enWij
Zeeweg.
nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt

Lekkere FUYI APPELS (zoet zuur)
2 kilo € 3,00
MANDARIJNEN zoet en zonder pit
2 kilo € 3,00
Grote AVOCADO'S
10 voor € 3,00
Actie geldig bij inleveren bon

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
Roomboter PAASHAAS gevulde koeken
10 voor € 5,00
Roomboter PAASSTOL met amandelspijs
€ 4,00
SLAGROOMSOESJES
20 voor € 2,50 50 voor € 5,00
NOTEN ROZIJNEN STOET, (hazelnoten, rozijnen en rogge)
nu € 4,00
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 4 pizza broodjes cadeau!!!

Colofon Dorpsgenoten

Het blijft een mooi gezicht, de Slotgracht in de winter, ook al kunnen
we er zelden op schaatsen. Dat lukt
alleen nog bij zeer langdurige strenge

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
Foto’s (Tim Walta) Winterse taferelen op de Slotgracht 2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties € 4,-. Proefdrukken vooraf
€ 7,50. Prijzen zijn ex. BTW. Het aanleveren van uw advertentie
vorst. Dus als er ooit weer een Elfste- te mogen rijden! Wie weet komt het kan via e-mail of fax. Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v.
dentocht gereden wordt, maken wij er nog eens van. Tot die tijd moeten
redactie kunt u alleen per e-mail aanleveren.
ook weer kans, om op de mooiste ijs- we het doen met de foto’s.
Deadline is maandag 12.00 uur.
baan van de omgeving onze rondjes

