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

Charon

Ontwikkeling toerisme: vooral duurzaam
‘We zien graag dat er geïnvesteerd wordt in de regio, maar dat wel op een duurzame wijze, waarbij kwaliteit en een verantwoorde landschappelijke inpassing belangrijke voorwaarden zijn’, aldus Odile Rasch,
voormalig wethouder Bergen, in de vorige raadsperiode verantwoordelijk voor onder meer het Egmondse en Bergense strand en toerisme. ‘We gaan voor ontwikkelingen die voor de lange termijn goed zijn
voor de lokale economie, met onderscheidende concepten die het imago van de regio echt versterken.’

WATERSTANDEN

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
11 wo 1:55 8:15 14:16 21:34
12 do 2:46 10:00 15:00 22:55
13 vr 3:19 11:04 15:35 23:55
14 za 3:58 11:54 16:12
15 zo 1:10 4:29 12:50 16:46
16 ma 2:15 5:05 13:50 17:21 NM
17 di 3:09 5:39 15:05 17:57
18 wo 3:52 6:16 15:57 18:37

Uitvaartbegeleiding

BOOM

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

Foto (redactie): Balans tussen groei en duurzaamheid in regionaal toerisme,
met aandacht voor bestaande waarden.
Aanleiding voor die uitspraken is de
presentatie van de gezamenlijke visie ‘Regionale Visie Verblijfsrecreatie
Noord-Holland Noord’ ( met daarin
ook Bergen). Om ook in de toekomst
aantrekkelijk te blijven voor toeristen
hebben deze gemeenten en betrokken partijen een regionale visie op de

verblijfsrecreatie ontwikkeld. Rasch:
‘Het gaat om balans tussen landschap, inwoners en bezoekers. Deze
visie op de verblijfsrecreatie geeft in
samenspraak met alle belanghebbende partijen een inspirerend toekomstbeeld voor verblijfsrecreatie in ons
gebied. We hebben met zijn allen de

ambitie om toerisme gezond te laten
groeien. De kansen en de spelregels
zijn helder en uitdagend voor ontwikkelaars, zodat ze voor kwaliteit en
ondernemerschap gaan en niet alleen
voor snelle winsten.’

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis
Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW), Persoonsgebonden
Budget(PGB) en Particuliere Thuiszorg
Neem voor een vrijbljivend kennismakingsgesprek contact op met A-zorg Arina,
Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706
info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

En verder in Dorpsgenoten
- Kalfjes bij grazers in duin: toch even opletten
- 500 euro voor museum van Egmond
- Jongens Driemaster:
na 20 jaar winnaar schoolvoetbaltoernooi
- Jubilarissen bij Zorgcirkel

Koningsdag 2018 in centrum Egmond aan Zee
Na enkele jaren dat Koningsdag is
gevierd in de sporthal is er nu een
werkgroep die zich heeft ingezet om
het weer in het dorp zelf te vieren. Er
is een vrijmarkt en er zijn talloze activiteiten in en rond het centrum van
Egmond aan Zee, van Burg. Eymaplein

tot Pompplein. Een spuitbalfestijn,
ponyrijden, springkussen, gratis limonade en koffie, patat, oudhollandse
spelletjes, DJ Donovan en ga zo maar
door. Van 8 uur ’s morgens tot 20 uur
’s avonds zijn er activiteiten. De hele
winkelstraat is weer gezellig versierd

en dit blijft hangen tot 5 mei. Kortom,
een leuk en gevarieerd programma en
als het weer meezit, wordt het een gezellige dag. Houd de Facebookpagina
van Koningsdag Egmond aan Zee in
de gaten voor het laatste nieuws.

500 euro van ‘Parel’ voor Museum
Foto 1 (Frits van Eck): Ella van
der Zeijden ontvangt de cheque
uit handen van Carla Kager (midden). Links Henny Weel, de vertrekkende voorzitter van ‘De
Parel’.
Op de Algemene Ledenvergadering
van de Vereniging Dorpsbelangen
Egmond ‘Parel’ aan Zee van 4 april
2018 werd niet alleen een nieuw bestuur geïnstalleerd, maar tevens een
cheque van 500 euro overhandigd
aan Ella van der Zeijden, secretaris
van het museum van Egmond aan
Zee. De ‘Parel’ is ook sponsor van het
boek dat Carla Kager maakt over de

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

Dag en nacht bereikbaar
kunstschilder Roeland Koning, van
wie vanaf 28 april een tentoonstelling
in het museum te zien is. Het nieuwe

bestuur bestaat uit: Siem Zwaan, Jan
Snijder, Marieke Mollema, Henk Hansler en Gerjan Zwaan die blijft.

DORPSGENOTEN

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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Kalfjes bij grote grazers

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

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

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”

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

Foto (Jane Valkering) Kalfje bij moeder, toch weer even opletten
Voor de wandelaars is het toch af en toe
weer opletten in de duinen nu het voorjaar is aangebroken. Hier en daar is weer
een kalfje op de wereld gezet en dan zijn
de moeders toch net even waakzamer.
Normaal gesproken doen deze dieren

geen vlieg kwaad, maar als je te dicht
in de buurt van de kleine komt, kan dat
anders zijn. Onze ‘reporter te paard’ trof
onderweg zo’n mooi koppel van moeder
en kind aan. Dus toch maar even op de
gevoelige plaat vastgelegd…

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Egmond, april 2018

Kaartverkoop ‘Maria Tesselschade’
Horizon speelt dit jaar in een unieke locatie (Grote Kerk Alkmaar) een
100 procent eigen geschreven en gecomponeerde musical over Maria
Tesselschade: een gemiste kans als je hiervan niet zou kunnen genieten.
Verbaas je over het prachtige grote uitgenodigd om een musical te maken
orgel in de Grote Kerk, dat als decor- over Alkmaar. Spelen in deze kerk en
stuk functioneert. De mooie belichting niet op een kant-en-klaar podium in
en het volle geluid ondersteunen het de Vest zag Horizon als een geweldig
waargebeurde levensverhaal van één leuke uitdaging. Per voorstelling is het
van de beroemdste vrouwen uit de Alk- aantal stoelen beperkt tot 350. Snel
maarse geschiedenis. Horizon is door bestellen dus! Voorstellingen zijn van
de organisatie 500 jaar Grote Kerk 23-27 mei, Grote Kerk Alkmaar.

DORPSGENOTEN
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Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor de
hartverwarmende belangstelling die wij ontvingen na het overlijden van onze moeder en oma
LaNk
eTer
roNwaTer

Riek Smit-Hopman
Riekie

Het is voor ons een grote steun geweest.

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Kinderen en kleinkinderen

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Egmond aan den Hoef, april 2018
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INGEZONDEN

Kloknieuws
‘Helden’
van Egmond

in Zandvoort
en hierbij
stond Olof
echt wel een
heldendaad
als je het
In Afgelopen
de historiezondag
van dewas
Egmonden
ken- deiscircuit-run
aan de start helden,
van de halve
marathon,
finishte
in deoftijd
van
goedwaarbij
van eenhijander
vernielt
beschanenGlorie
we verschillende
Adelbert,
2.12’55”.
Komende
zondag
2
april
gaan
we
met
onze
wandellefhebbers
met
Lamoraal, Van Speijck en natuurlijk ook digt. En helemaal als je dat met regelde trein
op Maar
weg naar
Ravenstein
voor de
NS-wandeling
Ravenmaat
doet. Maar ‘Land
weet jevan
wat
echt een
Jaepie
Jaepie.
die zijn
waarschijneen mooie
van 16km.heldendaad
We vertrekken
dagAlsomje08.10
uur
zoudie
zijn?
de moed
lijkstein’,
niet bekend
bij wandeling
de ‘stille helden’,
op de
richting
Heiloo
we om hebt
08.49jeuur
nemen.en
Diejedag
foutdetetrein
erkennen
jezelf
want
diefiets
hebben
voor
de waar
zoveelste
kaneen
er aanslag
met het gepleegd
boekenweekgeschenk
met deaangeeft
trein gereisd
als "held"
bij deworden.
betrokken
keer
op het wit- gratis
te paard, dat bij binnenkomst van het instantie. Dan heeft Egmond er weer
dorp Egmond aan Zee staat. Ja, ja het een nieuwe held bij! Cees Broersen

Voorjaar in Egmond
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Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio
April is GRATIS proeflessen
april / mei / juni
wasserij
82,50 euro voor 3 maanden
dubbelblank
(metLijtweg
inhaalmogelijkheden)
56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331
•Voorstraat
Pilates(alle
niveaus)
92 – Egmond
aan Zee
06-12955593
• Essentrics
www.schoonheidssalondessa.nl
• Barre les
(herstel les)
• Release’Restore


Nu ook themalessen op
zaterdag door gastdocenten!
Eerstvolgende zijn yin yoga en
bekkenbodemtraining.

Nu ook
Pedicure

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…



 

       
      

      


    

Email:
wilma-pilates@live.nl
tel 06 21287899

f

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

* particuliere
was- www.wilma-pilates.nl
* bejaardenwas
Tel: 06-21287899
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten

Iedere maandag inloopspreekuur van 10.00-13.00 uur
Voor het tweede
Slotweg 2a, Egmond aan den Hoef
wel! Meldnummer 24/7: 06 21 51 61 30
www.charonuitvaartbegeleiding.nl
Charon Uitvaart Inspireert!

  

Omdat

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond notaris:
mr. Erica van NimwegenNadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook Dijkstra
Schoonheidssalon
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
info@overwegendnotariaat.nl
Linda
IJssennagger-Zentveld
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
www.overwegendnotariaat.nl
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniZent197
Schoonheidssalon
Herenweg
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
Mosselaan 61
1934 BA Egmond aan den Hoef
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
1934 RA Egmond aan den Hoef

ieder

vaarwel

bijzonder

Bridgeclub Egmond aan Zee

is...

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
Henny Stoop
40,63

Kerkdiensten

072-5066171
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

Voor uw gehele administratie
al v.a.
Administratiekantoor
€ 5,50

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
WELBOX
Selfstorage “de Weidjes”
bedrijfseconomisch terrein

3

Palsma

Ferry Karssen sterkste
bij
MTB Kids & Parents
HUURDERS VAN KENNEMER WONEN IN DE EGMONDEN

Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
EN ANDERE
BELANGSTELLENDEN
Bikeschool
(KPB) mountainbikecup.
Weergaloos was echter het optreden van
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
plaatsgenoot
Niels
en Alkmaarder
HenkDE
Louwe
en(STICHTING
deze vervolgens ook
MAANDAG,
30Bras
APRIL
2018 HOUDT
SHOE
nogHUURDERSOVERLEG
wist in te pakken. Uitslag:
Ferry KarssenHAAR
Alkmaar
2. Vincent Beentjes
DE 1.
EGMONDEN)
JAARVERGADERING.
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
LOCATIE:
ZAAL
TORENSDUIN
TE EGMOND
Dekker
EgmondDEaan
Zee VAN
8. Jarno
Betlem Krommenie
9. ChrisAAN
KempZEE
Egmond
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn
AANVANG 19.30 UUR

€

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

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
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
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
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

9,-
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Geslaagd
Zuiderduin-toernooi
GARAGE
DE EGMONDEN

De organisatie van het zesde Zuiderduin-toernooi kijkt terug op een
geslaagd evenement.
Het deelnemersveld was ruim een gelegd door de kinderen. Na iedere
maand van te voren vol, wat resul- poulewedstrijd vond de prijsuitreiAl jaren
een vertrouwd
uw APK
en onderhoud.
king plaats.
De organisatie
wil Hotel
teerde
in 13 poules
met ongeveeradres
800 voor
Zuiderduin,
Sportraad
BES, Vrienden
kinderen
over
de
gehele
op
sportpark
Tevens
doen
wij,
aircoservice,
schadereparaties
De Lange Plas. Voor de vele suppor- van Egmondia, de VUT ploeg, alle
en verkoop
deelnemers en alle vrijwilligers die dit
ters was hetingenieten.
Niet alleenof zoekopdrachten.
vanNieuwe
het mooie
weer, maar ook van de
Egmonderstraatweg
12 • mogelijk
1934 PA hebben
Egmondgemaakt,
aan denbedanken
Hoef
voor de steun in welke
dan ook.
leuke
wedstrijden die op de mat• weer
www.garagedeegmonden.com
inf@garagedeegmonden.nl
• Tel. vorm
072-5061228

BOVAG

Uitslag woensdag 4 April 2018: 1e Mevr. Blankendaal & Hr. Broersen 59,72%
kinderen
van 0-133ejaar.
2e Opvang
Hrn Bokvoor
& Scholten
54,17%
Hrn Lentz & Sluiter 53,47% 4e Hrn Visser
& te Bück 51,39% 5e Mevr. Druiven & Hr Hallewas 50,00% 6e Dms Baltus
z
Dagopvang
& Zentveld 47,22% 7e Dms te Bück & Imming 43,75% 8e Dms Waelput &
z
Buitenschoolse opvang
Betel 40,28%
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
Uitslag
5 april 2018: 1. Piet en Ditte Greeuw 56,46De
2.Riet
Baltus en Simon Lentz
Poppenkast
z
Geen wachtlijsten
55,43 3.Petra en Bert Maureau 53,75 4.Cees en Mar Imming 49,17 5.Trudie en
Ed Honders
47,83 6.Theo vGulik en Thea Rosendaal 39,17.
www.kinderopvangdepoppenkast.nl

P

medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Bridgeclub Egmond aan Zee

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

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

ZENT

Bridgeclub Egmond

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
Mosselaan
53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net
T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

SCHILDERSBEDRIJF

DE VRAAG HOE JE AAN EEN BETER GESCHIKTE HUURWONING
KOMT HOUDT VEEL OUDEREN BEZIG, ZEKER IN DE EGMONDEN.

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

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

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Bel me Teen!

BEUKERS

DE SHOE IS OP ZOEK NAAR VERSTERKING VAN HET DAGELIJKS
BESTUUR, IETS VOOR U?

072-5061201 of
info@belleman.nl

Dag en nacht bereikbaar

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’

MEVR. I. OLTMANS VAN KENNEMER WONEN ZAL OP DIE AVOND
EEN PRESENTATIE GEVEN OVER
DOORSTROOMBELEID.

- 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

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

Drogisterij
Parfumerie

Egmondse Almanak

voor een wijk in
EGMOND
Tel. 06
81 35 81 10 AAN ZEE
persoonlijk en stijlvol

per m 3

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.
E.J. Potgieterweg
27 Heiloo
Telefoon:
072 Hoeverture.
532 0345
Onze
w w Lieve
w . c Vrouw
a p e Onbevlekt
l l a - u i tOntvangenis
v a a r t v e– rEgmond
z o r gaan
i n Zee:
g . nZonl
dag 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
DORPSGENOTEN
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

SERIEUZE
UITVAARTBEGELEIDING
BEZORGER
Karin
Smit

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

06 20 100 550

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

Uitslag dinsdag 3 april, A-lijn: 1. Luc Mossel & Cees Imming, 57,86%; 2. Hetty
Zwart & Annelies Prins, 57,50%; 3. Anneke Onrust & Nico Bijman ex aequo
met Ria Schut & Ina Hallewas – Zoon, 55,36%; 5. Luuk Schuit & Bert Dekker,
50,365. B-lijn: 1. Ditte Greeuw & Piet Greeuw, 62,50%; 2. Lammy van Deursen
& Afra Zentveld – Tromp, 57,50%; 3. Ria Vlaar-Dekker & Hans Sluiter, 56,07%;
4. Gerard Smit & Dries Visser, 55,36%; 5. Cunera Borst & Marian Rozemeijer

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

Paardenkunst
TEL: 06 23610857

kunnen worden, dan kan er gekeken
worden of het bij het dorp past etc.
Het paard verplaatsen naar een minder opvallende locatie kan natuurlijk
ook. Ik weet nog dat er hemel en
aarde bewogen moest worden om
het prachtige beeld van de reddingsboot met bemanning een plaatsje
kon krijgen onderaan de vuurtoren,
zoiets hoort bij het ‘Derrep’. Door een
handtekeningactie etc. kon het worden geplaatst. De Microben was ook
het werk van Mevr. Meurs, het blijft
kunst dus iedereen mag er het zijne
van denken, maar haal kunstwerken
na een tijdje weg (P.H.Stichting) en
plaats er andere ‘kunst’ voor in de
plaats, dan hou je iedereen tevreden.
P.s. Overigens wordt er jammer genoeg nauwelijks omgekeken naar de
echte ‘Blauwe Paal’ die een stukje
voorbij het ingangsbord van Egmond
aan Zee staat, hij staat wat verscholen en scheef in de berm. Dit is niet
wat de originele grenspaal van Egmond aan zee verdient. Bert Stam,
Egmond aan Zee

Kunst is het vermogen om dat wat in
geest of gemoed leeft of gewekt is, op
zodanige wijze tot uiting te brengen,
dat het kan ontroeren door schoonheid. Kunst is een ambacht dat bedoeld is om de zintuigen te prikkelen.
Hier is niets verkeerd mee, ook het
Paard wat bij de entree van Egmond
aan Zee staat mag je kunst noemen
en natuurlijk is het vervelend dat het
werk steeds maar weer besmeurd
wordt etc. Ik wil wel even kwijt dat
we de minst mooie hebben gekregen,
maar dat is persoonlijk! Maar nu het
volgende, het blijkt dat dit ‘kunstwerk’
onderdeel is van een permanente expositie aangezien dit een geschenk is
van TAQA die in de Boekelermeer een
gasopslag realiseerde. Dus dit kunstwerk, ‘Het Paard’, zal theoretisch voor
altijd blijven staan! Misschien een oplossing om iedereen tevreden te stellen: Als er afgesproken zou kunnen
worden dat zoiets een half tot een
jaar blijft staan, dan is er niets aan de
hand. Bij een volgend project stel je
de plaatselijke belangengroep(en) op
de hoogte van wat er geplaats zou

Egmondse almanak
EXPOSITIES Opgravingen rondom Slot Egmond, Huys Egmont
Expositie foto’s Marit Duinmeier, Dorpshuis Hanswijk
APRIL Di 10 Jaarvergadering Dorpsbelangen Egmond-Binnen, Schulp, 19.30u
Woe 11 Quatrìola Ensemble, Zorgcentrum Agnes E/Zee, 15u
Woe 11 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Woe 11 t/m za 14 april Flierefluiters, Hanswijk, 20.15u
Vrij 13 OK Kerkdienst, Pr Hendrik, 15u
Zo 15 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
Woe 18 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

Tekenbureau

Normen en waarden? Schijt aan alles. Paardje weer beklad, grote hopen paardenstront precies voor de bushalte. Wat maakt het uit? Jouw probleem niet,
toch? Het lijkt wel een hetze tegen paarden, zegt u? Nee hoor. Maar het zou
toch een kleine moeite zijn om het ene paard gewoon eens een half jaar niet
te bekladden en het andere paard per direct een schijtzak om te hangen. Wel
op tijd legen dan…
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

Nieuwbouw

Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen
Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772
E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl

Verbouw
Renovatie
Onderhoud

DORPSGENOTEN

4

Wat nôw!
“Mèrrege me- kind. En, ben je nêe je
zus ‘eweest?” “Mââd, skai oit. Das
ôok ien keer en gien meer! Et leek
wel of et alleve derp met die loizige
train mêe most. Drik en allegaar met
zo een boekie onger d’r lois arm. Ik
kreeg temet gien plekkie, zo drik was
et. ’t Is dat zo een snotnêês z’n plekkie an main gaf, aars ad ik de éle rais
motte staan. En dan denke dat je ken
blaive zitte! Néen oor, ik most overstappe zâan die kaarteknipper. In
Amsterdam. Now, dat was wel zoeke
want die train sting op een ââr spoor.
En ik maar zoeke. Ik wier élegaar
balorig van dat gezoek. Dis zo een
spoorkees an z’n mouw e’rokt om
te vrage weer of die train nee Breda

nou was. Aardige gozer die knul, hai
brocht me élegaar nêe die train, aars
at ik et nooit e ‘vongde. Nôw, ik zat
lekker oor en déer ging ie née Breda.
Me zus zou me hale en den mit de
bus née d’r hois. Bar gezellig met een
koppie en een fnarsie. Maar ik most
ook weerom. Mââd, wat een gedoe.
In Amsterdam was et nag drikker en
me train sting wéér op een âar perron.
Nou ja toe, ik eb et e’deen maar op
zindag met et spoor is een moord op
je zénuwe. ‘k Was élegaar van de rel.”
“Now, dat weet je den ook weer. Dis
gien kaartje bai Kroidvat?”
“Ikke niet, lêet main maar lekker in
me boetje. Ik gâat nag effe om zo’n
fnarsie. Dag oor.”
H.
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Allergie
Acupunctuur

Live

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

Zondag 15 april

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

Piet Visser
Band

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

van 16.00-19.00
vrij entree

MTB K&PB Cup
Uitslag: 1. Henk Verdonk junior, Egmond aan de Hoef 2. Bram Imming, EgmondBinnen 3. Vincent Beentjes, Castricum 4. Wout Bakker, Heiloo 5. Peter Dekker,
Egmond aan Zee 6. Henk Louwe, Alkmaar 7. Marco Wetsteijn, Egmond aan de
Hoef 8. Ton Wiering, Akersloot 9. Jaap Kaan, Egmond aan Zee 10. Chris Kemp,
Egmond aan de Hoef.

Cousteau Bistrobar, Boulevard 2A, Egmond aan Zee
072-5824947, info@cousteauegmond.nl

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

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!

Schoolvoetbaltoernooi
Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

ze

n
n met o
ismake F!!
n
n
e
k
Kom
CHE
NIEUWE

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN
Foto’s en tekst (Cor Mooij): Spelmoment in het meisjestoernooi
In een zinderende schoolvoetbal finale heeft de Driemaster uit Egmond
aan Zee voor het eerst in 20 jaar het
schoolvoetbal toernooi van de Egmonden gewonnen. In de finale versloeg
het de St. Jozefschool uit Egmond aan
den Hoef met 2-0. Beide doelpunten
werden gemaakt door Vin Zwart. Bij

de meisjes won de St. Jozefschool uit
Egmond aan den Hoef. Beide teams
gaan door naar de volgende ronde om
uiteindelijk mee te kunnen strijden om
het Nederlands kampioenschap. Al
met al konden jong en oud genieten
van een zonovergoten sportpark ‘De
Lange Plas’ met leuke wedstrijden.

PV De Toekomst
Zaterdag is ook voor postduivenvereniging De Toekomst Egmond-Binnen weer
de eerste wedvlucht (vanuit Roosendaal) vervlogen. De 1e prijs is gewonnen
door P. Sentveld; de 120 km werd overbrugd in iets meer dan een uur. Piet
klokte 6 duiven bij de eerste 11 in de vereniging. Goede 2e werd de combinatie
J&C Apeldoorn. Arie Tromp ging met de 3e prijs het weekend in. Volgende week
naar Duffel 170 km.

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

Voorjaarsvergadering
Botenvereniging De Werf

DE WER
v.
F
b.

Het bestuur nodigt leden en donateurs uit
voor de voorjaarsvergadering op
zaterdag 14 april, welke zal worden gehouden in de
Soos/Loods in Egmond aan Zee. Aanvang: 16:00
Agenda en notulen zijn beschikbaar op
www.bvdewerf.nl.
e

WINTER

e

de tweede DVD van de
zelfde video voor 12,- euro

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

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl

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

Jubilarissen bij Zorgcirkel

e
ond aan z

VHS video naar
DVD 17,50 euro

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

PASFOTOSERVICE

gm

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

Primera Het Hoekstuk
Het Hoekstuk 4
1852 KX Heiloo
Tel. 072 - 533 52 58

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

...even naar Primera

www.primera.nl

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.

Foto (aangeleverd): De jubilarissen
Zorgcirkel regio Egmond/Heiloo, locaties Prins Hendrik, Agnes en Amberhof zette haar jubilarissen, 12,5
en 25 jaar, in het zonnetje tijdens de
jaarlijkse vrijwilligersfeestavond. Op
de foto v.l.n.r. Leny Baltus, Rina Deijle,
Nora Bruyn, Truus Kunst, Gerda Dek-

ker, Joost Lammerts regiomanager, Els
van Hardeveld, Nico de Both en Verula
van der Molen, vrijwilliger coördinator.
Niet op de foto: Bettie Langendoen,
Anna Franken, Dora Thyssen, Wies
Bart, Jean Haazelager en Wim Dusseldorp. Allen van harte gefeliciteerd.

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

•
•
•
•
•
•
•

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

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL
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KINDEROPVANG

11 APRIL 2018 - NR. 681

VAKANTIEWERK
BIJ DE ZORGCIRKEL
#ouderenzorg #dankbaar #b(l)ijbaan #solliciteren
#prins hendrik #agnes #egmond #amberhof #heiloo

088 - 55 99 500
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Vierde overwinning op rij voor Egmondia
eind en sleepten een dik verdiende 4-1
overwinning uit het vuur. Doelpuntenmakers waren Dennis Blaauboer (1-0),
Justin Recourt (2-0 en 3-0) en Jip van

der Himst 4-1. Er is wat lucht gecreeerd, maar zondag tegen VIOS in Warmenhuizen wordt van cruciaal belang
om te overleven in de derde klasse.

INGEZONDEN

• Warm gebakken SCHAR
p/st € 0,80

Deze brief is weer een reactie naar aanleiding van de ingezonden brief van vorig jaar februari, betreffende de slechte staat
van de houten trap van de strandafgang in Egmond- Binnen. Na
overleg is besloten om dit jaar een nieuwe trap te plaatsen, met
leuningen aan beide kanten. En nu is het dan zover. De trap van
de strandafgang ligt er werkelijk prachtig bij. En wat zijn wij, de
strandliefhebbers, er ontzettend blij mee. Ook is het héél fijn dat
de trap nu vroeg in het seizoen geplaatst is, zo is het strand voor
iedereen weer goed toegankelijk en kunnen we heerlijk een koppie doen bij Sandra en Sjaak van het Zilverzand. Afgelopen herfst
is de trap in oktober verwijderd ná de herfstvakantie. Ook dat
heeft zeer veel positieve reacties opgeroepen. Hierdoor hebben
we heel lang van ons mooie strand kunnen genieten. Kortom,
hier spreekt een blij en gelukkig mens. Bij deze spreek ik de wens
uit dat we er met zijn allen héél veel gebruik van mogen maken.
Ik wil iedereen ontzettend bedanken die zich heeft ingezet om
dit te realiseren. Namens vele strandliefhebbers en Egmond- Binners, Connie Swart en Team Zilverzand

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen
Tel. 072-5071100
06-24522085

SCHILDERS- EN
GLASZETBEDRIJF

EGMOND
Anna van Burenlaan 82
1934 GV Egmond aan den Hoef
Telefoon: 072 - 506 54 27
vanwonderen@quicknet.nl
www.schildersbedrijfegmond.nl
Mobiel: H.M.H. van Wonderen 06-51 22 39 77

10 voor € 6,00

Alleen tegen inlevering van deze bon

1 kilo € 14,95

max. 4 kilo per klant

op=op

Kilo 12.50

Kilo  10.00

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Hollandse GEITENKAAS
Boeren STOLWIJKER

ROMIG BELEGEN

de prachtige omgeving van Pedreguair, Spanje en terug, begeleid worden
in een leven zonder je partner, je kind,
je ouders, wetende, dat het leven nog
steeds mooi en waard is om gelukkig
te zijn. Geen therapeutische rouwverwerking, maar een zorgeloze, warme
week in een kleine groep met 2 of 3
lotgenoten. Meer informatie zal er op
de Troostdag zijn. De toegang voor
de Troostdag is gratis en iedereen is
welkom. Neem gerust familieleden
of vrienden mee. Voor meer informatie en het programma kijk op: www.
troostdag.nl.

AUTORIJSCHOOL
Rijles? of
Rijtest?

5 voor € 3,50

2 voor € 5,00

Verse ZALMFILET € 25,- per kilo

14e Troostdag Charon

KARE LS

±8 stuks € 5,00

p/st vanaf € 3,00

Foto (aangeleverd) De strandafgang
ligt er weer puik bij!

lotgenoten weer naar huis gaan in de
wetenschap, dat iedereen zijn verdriet
alleen moet doorleven, maar dat er
altijd mensen zijn, dicht bij of soms
ver weg, die je willen begeleiden in
deze moeilijke tijd van je leven. Wie
wil, mag een foto van zijn geliefde
en of dierbare meenemen, om deze
op de herinneringstafel in het licht te
zetten. Op deze dag zal Gijsje Teunissen ook het nieuwe project van Charon uitvaartbegeleiding presenteren:
Troostreizen voor nabestaanden. Na
het grote succes van de Troostdagen
gaat zij vanaf oktober Troostreizen organiseren. Een week lang bijkomen in

± 2 maanden houdbaar

• Ouderwets ger. MAKREEL

Strandafgang Egmond-Binnen een Topper!

Dit jaar organiseert Charon voor de
14e keer de Troostdag voor nabestaanden. Deze bijzondere dag zal op
zondag 22 april van 12:00 tot 17:00
uur in de Slotkapel, Slotweg 19 te Egmond aan den Hoef plaatsvinden. De
Troostdag is voor iedereen, die stil wil
staan bij een dierbare. Ontmoetingen
van mens tot mens staan op deze dag
centraal. Op de Troostdag willen wij
bezoekers graag een veilig en warm
gevoel geven, samenhorigheidsgevoel laten beleven en herkenning
voor hun – soms heftige – gevoelens.
Wij hopen dat veel mensen, gesterkt
door bijzondere ontmoetingen met

• Emmertje geb. HARING in 't zuur

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

Bij aankoop van de 1e kilo kaas

4,95
500 gram 3,95
500 gram 2,95
500 gram

✄

Egmondia bevindt zich momenteel
in een goede fase van de competitie.
Ook nu trokken in de wedstrijd tegen
D.T.S. de Egmonders aan het langste

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

GRATIS CULINAIRE VERRASSING

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Super lekkere smaak AARDBEIEN kilo 3.95
Super HANDSINAASAPPEL 10 voor 3.95
Volop Hollandse groenten voor veiling prijzen
Actie geldig bij inleveren bon

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Slagroom ECLAIRS
8 voor € 1,00
PIZZA kaas, tomaat, mozzarella
3 voor € 1,00
Grote roomboter GEVULDE KOEKEN
nu 2 voor € 1,00
Zachte WITTE of BRUINE PUNTJES
8 voor € 5,00
Lever de advertentie in en ontvang een brood naar keuze voor maar € 1,tegenover Albert Heijn te Egmond aan den Hoef
7 dagen per week geopend

BLOEMEN

Hanging Basket met div soorten planten
van € 9.99

nu voor

€ 7,99
€ 2,99

Pioen Tulpen div kleuren

Grote sortering bloemen, planten en tuinplanten

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.

✄

www.zorgcirkel.com/zcwerk
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