offset - hoogdruk - fotografie
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Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.
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
4 wo 3:14 7:15 15:54 19:35
5 do 3:55 7:55 16:40 20:15
6 vr 4:35 8:35 17:16 20:55
7 za 4:55 9:20 17:10 21:46
8 zo 5:14 10:05 17:45 22:40 LK
9 ma 6:05 11:15 18:56 23:44
10 di 7:05 13:00 20:05
11 wo 1:55 8:15 14:16 21:34

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

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

Dag en nacht bereikbaar

Foto (redactie)
Elize Hartman (links) en Dewi Belleman van groep 7/8 van de Boswaid. Onderdeel van het communicatieteam…

072-5115238

Alles in touw voor deelname aan RC Cup
(Van de redactie/JdW)
Het was een wat vreemd verzoek: of de redactie van Dorpsgenoten maar zo snel mogelijk contact wilde
opnemen met Dewi Belleman en Elize Hartman van de Boswaid-school over een autorace, de RC Cup,
waaraan ze meedoen met groep 7/8. Autorace? Groep 7/8? Dat zijn toch 10-12 jarigen? Dat is voldoende
aanleiding voor de redactie om inderdaad contact op te nemen. Het misverstand wordt snel opgehelderd. Elize: ‘Het gaat om een radiografisch bestuurbare auto, waarmee we samen met nog 14 andere
scholen meedoen in de RC Cup-race op vrijdag 18 mei in Heemstede.’
De RC Cup: Scholieren vormen een
raceteam rond een radiografisch bestuurbare modelauto die in bruikleen
is gekregen. Dewi: ‘Met 19 leerlingen van groep 7/8, opgedeeld in een
aantal verschillende teams, moeten
we ervoor zorgen dat de auto wordt
klaargemaakt voor de race (techniekteam), er mooi uitziet (designteam),
dat we geld binnenhalen (sponsorteam) om de kosten te betalen en dat
we publiciteit (communicatieteam)
krijgen. Belangrijkste is echter dat
we samenwerken in een project en
alle onderdelen van dat project met
elkaar doen.’ Dewi en Elize zitten in
het communicatieteam, maar dat had
u vast al begrepen…

Samenwerken
Het doel van het project is uiteraard
dat leerlingen projectmatig leren
samenwerken, elkaars talenten ontdekken en kennis opdoen van allerlei
technische en commerciële vakken,
zoals elektriciteit, werktuigbouw,
sponsoring en communicatie. Bij de
RC Cup staat het van elkaar en met
elkaar leren centraal: als team probeer je het beste resultaat neer te
zetten. En als je iets niet kunt, zorgen
ze ervoor dat mensen uit het bedrijfsleven komen helpen. Meester Rob
Loobuyck van De Boswaid was met
het idee gekomen. Elize: ‘Een kennis
van meester had hem erop gewezen
dat dit project bestond en toen hij het
voorstelde waren we meteen enthou-

www.uitvaartverzorgingduin.nl

siast. Het is ontzettend gaaf om mee
te doen en om met zijn allen zoiets
voor elkaar te krijgen. We leren er veel
van, maar we leren ook elkaar beter
kennen.’ De sponsoring kan nog wel
een zetje gebruiken, dus wie interesse
heeft… Voor de daadwerkelijke race
plaatsvindt mogen ze nog een paar
keer oefenen op het circuit in Heemstede. Dat is wel nodig, want zo simpel is het nou ook weer niet om zo’n
radiografisch bestuurbare auto met
een beetje snelheid rond te sturen.
En dan op 18 mei met zijn allen mee
naar Heemstede, om te zien hoe De
Boswaid het ervan af brengt. Drivers
ready…? Go!

Gematst

door Lemmink Finance!
Wanneer je tussen 1 april en 1 juli je
nieuwe hypotheek sluit
via advies & bemiddeling van
Lemmink Finance
ontvang je een dinerbon t.w.v.
75 euro in te wisselen bij

Woning
VERKOPEN?
Bel dé Kruijff
onder de
makelaars

Pompplein 11 – Egmond aan Zee
Bonnen zijn ook geldig bij Santiago

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl
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!

DORPSGENOTEN

Bezoek adres :
Voorstraat 43 – Egmond aan Zee

2

Avond van ‘de Parel’
Op woensdag 4 april is de algemene
ledenvergadering van de Vereniging
Dorpsbelangen ‘Parel aan Zee’. Na
de pauze: ‘Roeland Koning en de Derpers’. Ook niet-leden of toekomstige
leden zijn van harte welkom in het
Verenigingsgebouw aan de Julianastraat 5 om 20.00 uur. Na de pauze
geeft Carla Kager om 21.30 uur een
presentatie van 45 minuten over de
schilderijen en krijttekeningen die
kunstschilder Roeland Koning maakte

www.lemminkfinance.nl Tel. 06 54 79 64 95
Email: info@lemminkfinance.nl

van Derpers en van het dorp in de
jaren twintig en dertig van de vorige
eeuw. Een tentoonstelling hierover in
het Museum van Egmond met de titel
‘Roeland Koning en de Derpers’ start
op zaterdag 28 april. Er is een gelijknamig boek met fantastische foto’s
van o.a. 40 Egmondse schilderijen en
krijttekeningen en de mooiste foto’s
van Egmond aan Zee in die jaren voor
1940. ‘De Parel’ is sponsor van het
boek.
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Wij danken iedereen voor de kaarten, mooie bloemen,
uw aanwezigheid en medeleven na het overlijden
van onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootoma

Elisabeth Zwemmer-Groen
Bets
Onze speciale dank gaat uit naar:
De zorgverlening door Buurtzorg Egmond en Huize Agnes.
De uitvaartverzorging door pastoor Scheltinga van de Oud
Katholieke Parochie, Karen van Charon Uitvaartbegeleiding
en Flierefluiters Toneel voor hun prachtige “In memoriam”

ZENT

Ton
Annie, Hans † en Jeroen
Cor en Janita
Leo en Els
Rong
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

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

Egmond, april 2018

UITVAARTBEGELEIDING

Foto (aangeleverd)
Naar de duinen door Roeland Koning. Eigenaar onbekend. Jannetje, Gerrit en
Aris Krab. De man rechts is Jaap Abie.

Karin Smit
persoonlijk en stijlvol

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 26 maart 2018: 1.Fam.tBück 59,70 2.Ria Vlaar en Wil Huiberts 58,4 3.
Riet Baltus en Riet Druiven 57,25 4.Dorith dKlerck en Thea Rosendaal 56,30
5.Hendrine Boot en Mar Imming 34,25 6.Anneke Smidt en Ali Wijker 30,10

www.fysiotherapieronde.nl

- 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

072-5064258 of 5065399

Tel. 06 81 35 81 10
Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Bridgeclub Egmond
Uitslag 27 maart, A-lijn: 1. Luuk Schuit & Ton Visser, 64,44%; 2. Trudy HondersSmit & Ed Honders, 60,29%; 3. Thea Rosendaal & Bep Dekker, 54,93%. B-Lijn:
1. Mieke van Wielink & Geert van Wielink, 60,00&; 2. Cunera Borst & Marian
Rozemeijer 59,35%; 3. Henk Bok & Gerald Scholten 54,14%.

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 29 maart 2018: 1. Trudie en Ed Honders 71,88 2.Thea Rosendaal en
Theo vGulik 62,50 3.Simon Lentz en Riet Baltus 57,29 4.Petra en Bert Maureau
38,54 5.Cees en Mar Imming 36,46 6.Piet en Ditte Greeuw 33,33

Bridge SOOS ,,Anders Actieven “
Uitslag woensdag 28 Maart 2018: 1e Mevr. Druiven & Hr. Groot 59,17% 2e
mevr.te Bück & Hr Sluiter 57,50% 3/4e Fam. Van Went & Dms Baltus & Zentveld 53,33% 5e Hrn Lentz & Hallewas 51,39% 6e Hrn Visser & te Bück
50,00% 7e Dms Waelput & Betel 44,17% 8e Hrn Bok & Scholten 42,36% 9e
Mevr. Blankendaal & Hr. Broersen 41,67%

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

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

Jaarvergadering Dorpsbelangen
E/Binnen
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB) nodigt de bewoners van Egmond-Binnen
van harte uit om de VDEB jaarvergadering bij te wonen. De vergadering
vindt plaats op: dinsdag 10 april 2018
in Dorpshuis “De Schulp” in EgmondBinnen. Aanvang: 19.30 uur. Op deze
jaarvergadering zullen belangrijke za-

ken voor ons dorp worden gepresenteerd zoals Onderzoek Woningbouw
Egmond-Binnen, Toekomstige nieuwe afslag A9 bij Heiloo, Dorpsvisie
Egmond-Binnen, Meetpunt Schiphol:
vliegtuiggeluid etc.
Graag tot ziens op 10 april 2018 in
De Schulp.

Ruim 1.100 euro voor Reumafonds
Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en inwoners van
Egmond aan den Hoef voor hun grote
inzet en bijdrage aan de landelijke

collecteweek. Tijdens de collecte van
19 tot en met 24 maart 2018 hebben
zij met elkaar in totaal 1.113,72 euro
opgehaald.

€ 5,50
per m 3

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

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

P
De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Telefoon 5065495 - Mobiel 06-50671232
info@ijssennaggerloodgieters.nl
Prinses Margrietlaan 22 - 1934 EL Egmond aan den Hoef

Allergie
Acupunctuur

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

TEL.
072-507 0200

GAS - CV - WATER - RIOOL - ZINK- en DAKWERKEN

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

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

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

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.

•
•
•
•
•
•
•

Ook voor ramen en kozijnen

al v.a.

KINDEROPVANG

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

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

DORPSGENOTEN

4

29 MAART 2017 - NUMMER 627

Kloknieuws
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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 ABA
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.

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

Ook voor het onderhoud van uw
RENAULT en NISSAN kunt u in 2018
Voorjaar in prima
Egmond
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

GRIEPGOLF
AUTORIJSCHOOL Escape Room Egmond:
OF
(Review)
uitdagend!
Escape Room Egmond opende dit weekend officieel haar deuren aan de MosselKARE
LS
INBRAAKNu ook
aan 130 in Egmond aan den Hoef. Bijzonder aan deze Escape Room is het min
Rijles?
of
of meer Egmondse thema: The gold of Lutine. De Lutine is een schip dat in 1799
Pedicure
GOLF? tussen Vlieland en Terschelling met een enorme lading goud aan
is gezonken
Rijtest?

boord. Het verhaal wil dat om dit goud boven water te halen o.a. drie Egmonds
duikers zijn ingehuurd door de verzekeringsmaatschappij.

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl
ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…



          
      

      
acne,
psoriasis, rosasea en eczeem

diabetische
en reumatische voet

Iedere
18.30 - 19.30 uur
 dinsdag
  koopavond




Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

f



Duinweg 4 -
Telefoon
06 29 43 08 57

mail2zensitive@gmail.com

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
40,63

Kerkdiensten
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
Huisontruimingen
& Seniorenverhuizingen
19.00
uur Eucharistieviering met pastor
Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
Onze Lieve
Vrouw Onbevlekt
Ontvangenis
– Egmond aan
Zee: ZonBEZEMSCHOON
OPLEVEREN
VOLGENS WONINGBOUW
NORM
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
Lamoraalweg
Ind.terrein
Weidjes
Egmond
aan den Hoef
H.
Adelbertus–53B
Egmond
Binnen: de
Zondag
10.00 uur
Eucharistieviering
met
pastor
Nico
Mantje
m.m.v.
Cantate
Deo
www.kringlooptol.nl | 06 36 33 43 33
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

Egmondse
Almanak
Hallo..?

EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
u ook eenSpiegel in de Schulp 20.15u
Do Heeft
30 Toneelgroep
Vr 31
Toneelgroep
Spiegel in de Schulp 20.15u
intercom
bij welke
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
er
beneden
alleen
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
hallopelgrimstocht
gezegd
Vrijmaar
31 Lezing
Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL
1 Toneelgroep
kanZaworden?En
u, Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2ondanks
‘Tafelenverwoede
voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
niet
terug
Zo 2pogingen,
Kerkdienst
OLV
Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2kunt
Kerkdienst
praten?H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
kunnendewijSchulp, 14u
WoeDeze
5, Kienen,
Woevoor
5 Vastenmeditatie,
u repareren of protestantse Kerk, 19.30u
Woevervangen!
5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

Hallo..?

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

Ervaar de waarde
van uw tuin!
Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld
Zent Schoonheidssalon
ONTWERP Mosselaan
AANLEG VLONDERS
61 VIJVERS
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
1934
RA Egmond aan den Hoef
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
06
10 82 64 29
BOOMVERZORGING

www.zentschoonheidssalon.nl
T 06 538 12 076
zentschoonheidssalon@gmail.com

www.rotteveeltuinen.nl

Voor uw gehele administratie

SCHILDERSBEDRIJF
Administratiekantoor

WINTER

VAN DE GIESEN

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

1931 DL Egmond
Zee
Profiteer
ditaanjaar
Kerklaan
11, 1935072-5064590
EV Egmond-Binnen
Telefoon
Tel. 072-506 90
89 • Mobiel: 06-124 58 904
201806-53696278
nog
van de
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
www.schildervandegiesen.nl
6% BTW regeling
Palsma

SCHILDERSBEDRIJF

Drogisterij
Parfumerie

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

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
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.

Tevens 10%
Winterkorting
op
VAN
DE IESEN
al het binnenwerk

G

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

€

9,-

Met de verdiensten van de duikers
zijn twee hotels in Egmond opgericht
waardoor dit verhaal heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het
toerisme. De geruchten gaan dat de
Egmonders ook goud voor zichzelf
hadden verstopt om later ongezien
op te duiken. Dit is echter nooit gelukt, dus aan de spelers van de escape
room de taak om op zoek te gaan
naar het verstopte goud.

Puzzels oplossen
In een escape room gaat het er om
dat je puzzels oplost binnen een bepaalde tijd (in deze kamer binnen 60
minuten) en door het oplossen van die
puzzels uit de kamer ‘ontsnapt’. Kelly:
‘De puzzels in de kamer waren leuk
en uitdagend, niet té moeilijk en niet
té makkelijk. Er waren wel veel codeslotjes, maar dit werd gelukkig ook
wel afgewisseld met andere puzzels.
Roy en ik zijn met z’n tweeën nét niet
ontsnapt binnen de tijd, dus wij raden
aan de kamer te spelen met minimaal
drie personen. En minder ervaren
mensen met minimaal vier personen.
Ook is de prijs/kwaliteit-verhouding
erg goed. Je kan al spelen vanaf €17,per persoon! Daar heb je een heel
leuke middag voor met je vrienden!
Echt een aanrader!’

SERIEUZE
BEZORGER

Omdat de redactie van Dorpsgenoten
werd uitgenodigd eens een middagje
te komen testen, hebben wij onze
afdeling ‘ervaren escapers’ daarvoor
gevraagd. Kelly en Roy Beukers hebben vrijdag Escape Room Egmond bezocht om de uitdagingen aan den lijve
te ondervinden. Het duo heeft al in
meer dan 20 escape rooms gespeeld
en zijn dus behoorlijk ervaren. Kelly:
‘We hebben veel verschillende kamers Duitse en kinderversie
gespeeld, uiteenlopend van de beste In de toekomst zal er een versie voor
kamers van Nederland tot een paar kinderen en een Duitse versie worden
hele slechte. Genoeg vergelijkings- ontwikkeld. Daarnaast is er in het
materiaal dus. Deze Gold of Lutine pand nog ruimte voor twee andere
escape room zag er echt super uit! Je escape rooms. Hiermee is de escape
zat gelijk in het verhaal. De Lutine was room geschikt voor inwoner en toedus een Brits schip dat op onverklaar- rist, voor jong en oud en bij mooi en
bare wijze ten onder is gegaan met slecht weer, een mooie aanwinst dus
aan boord een enorme lading goud. voor Egmond! Tot en met 8 april is
er noguw
eenAPK
leukeen
openingsactie
waar
DrieAlEgmondse
duikers
is het gelukt
jaren een
vertrouwd
adres voor
onderhoud.
om al dat goud op te duiken. Om de je bij in de prijzen kan vallen. Wie de
Tevens
doen wij,
schadereparaties
neerzet, mag nog een keer
helft
van hun vondsten
niet afaircoservice,
te hoe- snelste tijd
spelen bij Escape Room Alkmaar. De
ven staan, hadden
ze het
plan om hetof zoekopdrachten.
in- en
verkoop
goud te verbergen en later ongezien tweede wint een workshop bij Gejut.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
op te duiken. Uit recent boven water Tot slot is er ook nog een troostprijs
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl
• Tel.deze
072-5061228
ontvangt,
gekomen documenten blijkt dat
dit te vergeven. Wie
nooit gelukt is. In het verhaal waan mag zijn verdriet verdrinken in café
je jezelf een echte wrakduiker en ga De Werf. Meer informatie www.esje op zoek naar het vermeende goud caperoomegmond.nl.
vanOpvang
de Lutine.’
voor kinderen van 0-13 jaar.

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE
072-5061201 of
info@belleman.nl

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Bel me Teen!
medisch pedicure

06-1057 8724

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

P

Dagopvang
z
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
Toegegeven,
het is niet handig als je als topambtenaar
jezelf op zijn minst
z
Geen wachtlijsten
chantabel maakt door privé zaken te doen met partijen die ook weer zaken
met jewww.kinderopvangdepoppenkast.nl
moeten doen op gebieden waar jij als projectleider binnen de gemeente
wat over te zeggen hebt. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het
akkefietje een aantal partijen wel goed uitkomt: meteen alle projecten waar
topambtenaar E.v.H. (hij is toch nog niet veroordeeld?) bij betrokken was (en
dat zijn er nogal wat, want het was een druk bezet man …) terugfluiten. Zeker.
Zou ik ook doen. Alle projecten die overeind zijn gezet de afgelopen 12 jaar
(het speelt immers al vanaf 2006) tot de laatste steen afbreken en wat in de
planning staat afblazen. Zit vast overal een luchtje aan. Alles opnieuw de procedure in. Tuurlijk. Vraagje: zou één ambtenaar meer macht en kennis hebben
ervaring
18-20
dan een heel liefst
college enmet
gemeenteraad
(meerdere
collegesjaar.
en gemeenteraden
over een langere periode zelfs) bij elkaar? Als dat zo is, hebben we een heel
Voor
vreemd bestuursstelsel.
Dateen
vinden langer
wij niet raar,periode
dat vinden wij alleen maar heel
bijzonder…
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
z

Bel voor een afspraak
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wekelijkse column van KD de Bocht
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SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net
ap.beukers@quicknet.nl

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

DORPSGENOTEN

Foto (aangeleverd):
Escape Room, The Gold of Lutine: een mooie uitdaging erbij in de Egmonden

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

Voor het tweede
wel!

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker
TEL: 06 23610857
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Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

• Warm Gebakken SCHOL

p/st € 2,50

mooie dikke

5 voor € 10,00

• Verse ZALM RUGGETJES in knoflook- of carribian-marinade
p/st € 2,00
3 voor € 5,00
• Verse WIJTING
kilo € 2,50 3 kilo € 6,00
Ouderwets gerookte
notaris:

Formatiegesprekken begonnen
Na de definitieve verkiezingsuitslag,
zijn de lijsttrekkers van alle politieke
partijen van de gemeente Bergen bij
elkaar gekomen om te overleggen
over het formatieproces. Janina Swart
(lijsttrekker KIES Lokaal) en Femke
Ouëndag (lijsttrekker GroenLinks)
hebben de taak op zich genomen om
gezamenlijk een informateur aan te
trekken en een informatieopdracht
op te stellen. De informateur is Bert
Blase geworden, waarnemend burgemeester van Heerhugowaard. ‘De
uitkomst van het overleg is, dat elke

partij graag een breed gedragen akkoord onderzocht wil hebben’, zo
zeggen de twee voorvrouwen van de
Bergense politiek. ‘We kijken naar wat
ons verbindt en hoe in de toekomst
een zo breed mogelijk draagvlak gecreëerd kan worden voor gemeentelijke besluiten.’ De eerste gesprekken
met de informateur hebben inmiddels
plaatsgevonden. De bedoeling is dat
eind deze week een verslag van bevindingen wordt opgeleverd. Daarna
bespreken alle partijen met elkaar het
vervolgproces.

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl

ZALMBUIK

van kilo € 15,00

Alleen tegen inlevering van deze bon

GEPELD

GAMBA’S

van kilo € 17,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

op=op

1 kilo € 10,00 1 kilo € 12,50
Oude LUXE KAAS
500 gram 3,95
Kilo 12.50
Kilo  10.00 De Woerdense Kaasboer

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Bij u op de markt

NOORD HOLLANDSE extra pittige 500 gram 3,95
BLACK LABEL
500 gram 3,95
ROMIG BELEGEN
500 gram 2,95
Bij aankoop van de 1e kilo kaas

✄

Foto’s (aangeleverd) Janina Swart en Femke Ouëndag

mr. Erica van NimwegenDijkstra

GROTE

GRATIS CULINAIRE VERRASSING

GROENTE & FRUIT

LaNk
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Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Nieuwe oogst AARDAPPELS 2 kilo 3.00
Fuyi APPELS 2 kilo 3.00
Hollandse WITLOF heel kilo 1.00
Actie geldig bij inleveren bon

✄
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Bakkerij ‘t Stoepje

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

Stichting Egmond ‘40-’45:
actie voor Rabobank Clubkas:
Stichting Egmond 40-45 is een van
de deelnemende verenigingen of
stichtingen die meedoet met de Rabobank Clubkas. Ieder lid van Rabobank
NKL die deze Egmondse stichting een
warm hart toedraagt en vindt dat ze
voor haar werk en inspanningen gehonoreerd zou moeten worden, kan
zijn stem uitbrengen. De stemperiode
loopt dit jaar van dinsdag 3 april t/m
maandag 16 april 2018. Dit jaar is er
€65.000 euro beschikbaar. Dat bedrag
wordt naar rato verdeeld onder het
aantal stemmen dat is uitgebracht.
Dus hoe meer stemmen, hoe meer eu-

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

ro’s het museum ontvangt. Stichting
Egmond 40-45 roept iedereen op om
te stemmen Martijn Visser, voorzitter:
‘Opa's, oma's, vaders, moeders, vrienden, goede bekenden, ik hoop dat ze
allemaal gaan stemmen op Stichting
Egmond 40-45. Er is een extra vergoeding voor de leukste campagne en
daarom hebben wij een filmpje over
de tweede wereldoorlog iets aangepast.. Op onze facebook-pagina en
via een link vinden belangstellenden
meer informatie: https://goo.gl/Jf6EKg
of op YouTube: RaboClub kas Egmond

WOEKERPOLIS?
Check uw polissen!

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331
Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

elke donderdag op uw weekmarkt

HAVERKOEKEN appel kaneel of rozijnen cranberry
5 voor € 5,Ovenverse KRUIDKOEK 1 voor
€ 2,50 + 2e gratis
BANKET KOEKJES (bitterkoekjes,weespermoppen,cocos,vanille nootjes) 20 voor €3,Koolydraatarm(70% minder)
1 voor € 3,- en 2 voor € 5,Lever de advertentie in en elke betalende een zak witte puntjes cadeau!!!

Colofon Dorpsgenoten
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.
Deadline is maandag 12.00
uur.

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

06 20 100 550

Restaurant Smakelijk geopend: elke donderdag t/m maandag vanaf 16.00 uur - Dinsdag en woensdag gesloten!
De Koffiemolen geopend:
elke donderdag t/m maandag vanaf 10.00 uur - Dinsdag en woensdag gesloten!
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