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

Charon

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
18 wo 3:52 6:16 15:57 18:37
19 do 2:24 6:56 14:55 19:16
20 vr 3:16 7:37 15:30 20:05
21 za 3:56 8:19 16:04 20:55
22 zo 4:46 9:16 16:54 22:05 EK
23 ma 5:36 10:35 18:05 23:14
24 di 6:24 11:53 20:20
25 wo 0:36 8:10 13:15 21:54

Uitvaartbegeleiding

BOOM

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

Groetenplanten op kluit
vanaf as. vrijdag

Foto’s (aangeleverd) Rennen voor geld om te kunnen deelnemen aan de RC Cup.

Komkommer – tomatenplanten

Succesvolle sponsorloop voor RC Cup
Hardlopen om een autorace mogelijk te maken? Klinkt misschien een
beetje gek, maar het bleek een heel
goed en lucratief plan! Groep 7-8 organiseerde een sponsorloop: alle leerlingen van de Boswaid liepen zo veel
mogelijk rondes op het schoolplein
om geld in te zamelen. Geld dat groep
7/8 goed kan gebruiken voor deelname aan de RC Cup bij de Model
Auto Club Heemstede. Tijdens deze
race op 18 mei strijden de Boswaidleerlingen met hun zelfgebouwde,
radiografisch bestuurbare auto tegen
zo’n 20 andere basisscholen uit de regio. ‘De auto is in bruikleen gegeven
door de stichting Techno Challenge en
het is aan de leerlingen om er voor te

zorgen dat de auto en het Boswaidteam straks zo goed mogelijk presteren’, legt meester Rob Loobuyck uit.
‘De leerlingen zijn razend druk met
de voorbereidingen van de race. Ze
bouwen een snelle raceauto, maar
moeten zelf de financiën regelen voor
de aanschaf van (reserve)onderdelen,
verf en teamkleding. Een designteam
is nu bezig met een ontwerp voor de
motorkap, teamkleding en een reclamebord. De auto wordt gebouwd
volgens bepaalde specificaties en rijdt
dan ongeveer 50 tot 60 kilometer per
uur! Dan komt het aan op stuurmanskunst.’
De pr-leden Elize Hartman en Dewi
Belleman zijn tevreden over het ver-

loop van de sponsorloop. ‘Het was
superleuk. Mia-Jolie Japspars en Lotte
Bras hebben de sponsorloop bedacht
en georganiseerd. Het rondje was 200
meter en de meeste kinderen hebben
wel meer dan vijf rondjes gerend. Dat
is natuurlijk superknap. Ook was het
leuk dat veel vaders, moeders, opa’s
en oma’s ons kwamen aanmoedigen.
Het eindbedrag is nog niet bekend,
want veel leerlingen zijn per ronde
gesponsord. Het wordt in ieder geval
een flink bedrag! Daarvan kunnen we
onderdelen voor de auto en teamkleding kopen voor onze deelname aan
de RC-Cup. Dus alle sponsors heel erg
bedankt!’

Fotos (redactie)
1.Bankje weer vol bij Van Speijk

2.Donker wolkje af en toe
mocht de pret niet drukken

Herenweg 25 1935AB Egmond-Binnen Tel: 072-5061488

Massagepraktijk

Ingrid de Schepper
Kom in balans met een massage.
Ook voor kinderen!

Ingrid de Schepper • Herenweg 232
1934 BG Egmond aan den Hoef • Telefoon: 06-4149 3760

Zonnige zondag
Af en toe brak de zon zaterdag al
door en werd het erg lekker. Zondag
ging het nog wat beter en dat lijkt
een voorbode te worden voor een
heerlijke zonnige week. Af en toe was
er nog wel een donker wolkje en het
was (mede daarom) ook nog niet superdruk, maar dat mocht de pret niet
drukken,. Op het bankje voor restaurant Van Speijk is het altijd goed toeven als het zonnetje schijnt. IJsje er bij
en een beetje inventariseren wie er allemaal langslopen… Mooi tijdverdrijf.

En verder in Dorpsgenoten
White Stones maakt zich op voor kampioenswedstrijd
Gratis televisie voor Huiskamer in Prins Hendrik
Kinderboekschrijvers bij Dekker & Dekker
Zestien communicantjes in de Egmonden
DORPSGENOTEN

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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Vrouw met twee
kinderen zoekt
MET SPOED
woonruimte,
telefoonnr.
06-15507790

Voor de overweldigende belangstelling, en de vele hartelijke
blijken van medeleven, na het overlijden van onze moeder, oma
en overgroot oma

Ada Sloot-Verver
willen wij u oprecht bedanken.
Wij hebben er de nodige troost uit kunnen putten.
Uit aller naam: Familie Sloot
Egmond aan Zee, april 2018

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Foto (aangeleverd) Elles de Lang

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

Schoonmaken vraagt kwaliteit
Ze heeft al ervaring opgedaan met
bijeenkomsten (party’s) bij mensen
thuis, maar vanaf april is ze definitief zelfstandig aan de slag gegaan:
Elles de Lang werkt als zelfstandig
adviseur voor de JEMAKO producten voor de schoonmaak. Elles: ‘Per
week besteden we een behoorlijke
tijd aan schoonmaakwerkzaamheden
in en rond ons huis. Gemiddeld zo’n
12,5 uur! Dat wil je dan zo snel en
makkelijk mogelijk doen, zonder in
te leveren op kwaliteit. Deze schoonmaakproducten zijn juist ontwikkeld
om dat doel te bereiken. Bovendien
voldoen ze ook aan de eisen die mensen tegenwoordig stellen aan duurzaamheid.’ JEMAKO is niet het enige
product op die markt voor kwaliteitsschoonmaakmiddelen. Dat beseft Elles zich heel goed. ‘Het onderscheid
met anderen is vooral dat dit Duitse
bedrijf steeds blijft doorontwikkelen
aan haar producten en ook meegaat
in het uiterlijk ervan: het oog wil ook
wat tenslotte.’ Nu ze haar ‘eigen weg’
kan gaan, wil Elles graag de mensen
adviseren. Dat doet ze bijvoorbeeld in
een persoonlijk gesprek bij mensen

thuis. Om ze daar meteen te laten ervaren hoe de producten het best tot
hun recht komen en daadwerkelijk
bijdragen om hun ‘schoonmaakprobleem’ op te lossen. ‘Als ik ze dan kan
helpen hun ‘schoonmaakproblemen’
op te lossen, dan is iedereen tevreden. Ze kunnen desgewenst meteen
een testset gebruiken of die kan ik
achterlaten. Kunnen ze zelf ervaren
hoe het is om tijd te besparen zonder
in te leveren op kwaliteit, snelheid en
duurzaamheid. Een andere optie is
een ‘schoonmaakparty’. Een concept
zoals er meerdere zijn, ook voor andere markten. De groep moet dan niet
te groot zijn: zo’n 6 mensen werkt het
best. Ik wil ook dan graag voldoende
aandacht aan mensen individueel
kunnen schenken en hun vragen
kunnen beantwoorden. Schoonmaken vraagt kwaliteit, liefst zonder er
(te) veel tijd aan te besteden.’ Tot en
met 14 mei houdt Elles elke maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur
inloopavond op Prins Bernhardstraat
8, Egmond aan Zee. Meer info: zie de
advertentie elders in dit nummer.

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl
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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!

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

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

wasserij
dubbelblank

Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
Lijtweg 56 • Bergen NH
F 072 532 42 19
Telefoon 072-5812331
E info@TR-assurantien.nl

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit
persoonlijk en stijlvol

- 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

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Foto en tekst (Cor Mooij) Een overzicht van de drukbezochte
tentoonstelling bij de Driemaster.

Expositie ‘eigen werk’ Driemaster
Een jaarlijks terugkerend fenomeen:
het schooljaar loopt weer ten einde en
de leerlingen van de hogere klassen
maken zich op om een stap hogerop
te zetten en uit te vliegen naar HeilooAlkmaar of Bergen. Ieder jaar wordt er
zo rond die tijd op de diverse scholen
een creatieve bijeenkomst gehouden,
een expositie van ‘eigen werk’ zeg
maar. Zo ook op obs de Driemaster
uit Egmond aan Zee. Men kon er zelfs
eigen gebakken appeltaarten kopen

Repair café

om de kosten een beetje te dekken.
Van vogelhuisjes gemaakt van melkpakken tot aan zelf gekweekte planten en macramé handwerk, alles was
overzichtelijk tentoongesteld. Ook
werd een bezoek gebracht aan het
oorlogsmuseum en om de leerlingen
klaar te stomen voor de dodenherdenking op 4 mei om zich meer bewust te zijn van en te leren over de
Tweede Wereldoorlog.

ZENT

Linda IJssennagger-Zentveld

Wilt u een feestje organiseren
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen
met vrienden of uitgebreid dineren met
familie? U kunt bij ons terecht.

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

Geopend van donderdag t/m zondag
vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 18,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

notaris:

Schoonheidssalon

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

Samen kapotte spullen repareren,
deskundig advies, elkaar ontmoeten
en inspiratie opdoen. U kunt op 20
april weer terecht bij het Repair Café
met kleding, fietsen, elektrische appa-

raten, speelgoed, computers en vele
andere spullen die het waard zijn om
te repareren. Deze spullen worden samen met u gratis gerepareerd, en er
staat een kopje koffie voor u klaar.

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

DORPSGENOTEN
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Foto’s (aangeleverd) Koningstoost…

Koningsdag Egmond aan den Hoef

wordt weer gezellig gevierd in onze tuin bij de Koffiemolen..
Vrijmarkt, kinderspelen, live muziek en een hapje en drankje
onder de grote tent!

Ook dit jaar worden op Koningsdag, prijsjes. Wie mee wil doen met deze zich op het terrein kunnen uitleven
vrijdag 27 april, weer een aantal versierwedstrijd dient zich vooraf in te bij een groot aantal kinderspelen en
feestactiviteiten voor de jeugd van schrijven. Inschrijven kan op de dag leuke attracties zoals springkussens
Egmond aan den Hoef georganiseerd. zelf tot kort voor aanvang van de op- en andere spellen. Ook de vrijwillige
De Koningsdag-werkgroep heeft een tocht bij het Dorpshuis. Bij aankomst brandweer van Egmond is weer preoptocht voor versierde fietsen, een van de optocht volgt er een korte sent met een aantal demonstraties.
kindervrijmarkt en kinderspelen ge- aubade en een toespraak door een Na afloop van de kinderspelen en
pland. Voorafgegaan door de fanfare vertegenwoordiger van de gemeente vrijmarkt is er tot het einde van de
wordt middag nog tijd voor napraten
van Lamoraal trekt de optocht vanaf Bergen. De Kindervrijmarkt
DORPSGENOTEN
4
29voor
MAART
10.30 uur door Egmond aan den op het terrein rond ‘de Koffiemolen’ de ouders en begeleiders en kunnen
Restaurant Smakelijk geopend: elke donderdag t/m maandag vanaf 16.00 uur - Dinsdag en woensdag gesloten!
Hoef. Wij roepen alle kinderen op om gehouden. Een mooie gelegenheid de kinderen zich nog uitleven op het
De Koffiemolen geopend:
elke donderdag t/m maandag vanaf 10.00 uur - Dinsdag en woensdag gesloten!
zich met hun versierde fietsen, auto- om van je overtollige speelgoed af te springkussen. Op het grasveld zal een
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run
en hierbij stond
Olof etc. bij komen of je collectie uit te breiden. Je tent overkapping geplaatst worden
peds, driewielers,
trapauto’s
Glorie aan de start van de halve marathon,deze
waarbij
hij finishte
in deBij
tijdhet
vaneinde kunt je verkoopplekje al vanaf 9 uur zodat u bij regenachtig weer droog
optocht
te voegen.
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we
met
onze
wandellefhebbers
met
inrichten. Het duurt tot 15 uur. Let op! blijft. Ook is het mogelijk de vervan de optocht bij restaurant Smakede trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling
‘Land
van Ravenlijk zijn er voor
de mooiste
versierde Er mag geen eten of drinken worden nieuwde Koffiemolen van binnen en
stein’, een mooie wandeling van 16km. Wefietsen
vertrekken
die dag om
08.10 enkele
uur
verkocht. Verder zullen de kinderen buiten te bewonderen.
of verklede
kinderen
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
e
z
n
o
t
e
kan er met het boekenweekgeschenk
gratis met de trein gereisd worden.
ken m
Bridgeclub Egmond
nnisma
Kom ke UWE CHEF!!
Uitslag dinsdag 10 april, A-Lijn: 1. Luuk Schuit
& Ton Visser, 60,29%; 2. Marouschka vd Pol & Jos de Waard, 58,15%;
NIE
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
3. Alice Doornbos & Bart Maureau, 57,43%. B-Lijn:06-12955593
1. Ditte & Piet Greeuw, 61,79%; 2. Henk Bos & Gerard Scholten,
61,43%; 3. Niek te Bück & Rob Hallewas, 55,36%.
www.schoonheidssalondessa.nl

Kloknieuws

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Nu ook
Pedicure

Voorjaar in Egmond

Voor het eerste

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’


Uitslag woensdag 11 April 2018: 1e Mevr. Blankendaal
& Hr. Broersen 65,07% Dms
Boot &wij
Smitt
hebben
geen55,80% 3e Hrn Bok

& Scholten 52,29% 4e Hrn Sluiter & Hallewas 49,51 % 5e Dms te Bück & Imming 47,43% 6e Hrn Visser & te Bück
47,01% 7e Dms Baltus & Zentveld 45,63% 8e Dms Waelput & Betel 36,96% oplossing…

GEZOND OP GEWICHT PRESENTATIE
25 APRIL SCHULP EGMOND BINNEN
9.00 TOT 11.00 OF 19.00 TOT 21.00
€ 15.-- INCL KOFFIE EN HAPJE
MEER WETEN /OPGEVEN
WWW.GEZONDENFITTER.NL OF BEL 0646434226

Bridgesoos Torenduin

Uitslag 9 april 2018: 1.Fam.tBück 71,00 2.Dorith dKlerck en Thea Rosendaal 63,50Voor
3.Fam.Zwart
54,00 4.Riet Baltus en
het tweede
 en Hendrine
  
 6.Mar
   Imming
 
 
Anneke Smidt 40,00 5.Ria Vlaar en Wil Huiberts
39,00
Boot 32,50
      

      
Uitslag 12 april 2018: 1/2. Piet en Ditte Greeuw
55,21 1/2.Cees en Mar Imming

4.Thea Rosendaal en Theo vGulik 50,00 5.Trudie Honders en Afra Zentveld 46,88
    

Bridgeclub Egmond aan Zee
S.V. Prins Hendrik

wel!

55,21 3.Petra en Bert Maureau 51,04
6.Riet Baltus en Simon Lentz 41,67

  

Een rustige start van de avond, geen enkele volle bak, maar dat kwam vooral door de afwezigheid van Cor en Dirk. Uit
HHW weer heerlijke versnaperingen en als toetje nog hapjes van Onno. Eén kaarter ging compleet uit zijn dak, maar
ja, een ieder speelt zijn eigen spel, niet iedereen is fanatiek. Uitslag E-klasse: Arie Wijker 98; Nico Tuls 96. A-klasse:
Foto (aangeleverd):
in Egmond
Carlo Zwaan Voorjaar
99; Michael
Bekkers 98; Gerrit Gravemaker 98; Jos v.d.Outenaar 98. B-klasse: Jaap Schipper 96; Mieke
v.d.Outenaar 94; Leo Bakker 90. Pistool: Carlo Zwaan 47; Henk Konijn 45; Arie Wijker 45.
Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Schoonheidssalon
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen
en krokussen
op de
Herenweg
Egmond
a/Zee:
€1466
naar Reumafonds
Suzan Tervoort
Linda
IJssennagger-Zentveld
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooralHet
hetReumafonds
dorp zelf weer
aan dealle
beurt
bedankt
collectanten, comitéleden en inwoners van Egmond aan Zee voor hun grote inzet en bijHet is a/d
prachtig
geworden met dank
aanaan
onze
Mosselaan 57, 1934 geweest.
PJ Egmond
Hoef
Schoonheidssalon
drage
de ondernemersverenilandelijke collecteweek. Dat heeftZent
in totaal
1.466,41 euro opgebracht. Dit is een mooi bedrag om het leven
ging,
dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers,
John Swartteenhelpen verbeteren. Mosselaan 61
06 21 83
47de93
van 2 miljoen Nederlanders
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
1934 RA Egmond aan den Hoef
facebookcom/Suzansleerlingenbegeleiding

DORPSGEN
ZOEKT E

ZENT

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
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zondag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
4
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

06 20 100 550

DORPSGENOTEN

Allergie
Acupunctuur

Egmondse Almanak

EXPOSITIE
Last
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman.
Totvan
15 migraine/hoofdpijn,
juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse
Kerk, 19.30u
darmklachten,
vermoeidheid,
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
luchtwegklachten, huidklachten,
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
tennisarm, hormonale klachten, etc.?
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
- www.qtouch.nl
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdijwww.praktijkjade.nl
13.00u
Foto (redactie): Lekker lui in je stoeltje
vissen
op de slotruïne:
Vrij 31 Lezing
pelgrimstocht
Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
wie doet je wat?
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 dewas
bijbel,
15u
seizoen 2017
als Parochie
volgt; 1e E-Binnen
J.
Het kan niet elke dag van de week, king
Woe 5,2e
Kienen,
de 3e
Schulp,
14u 4e H.
K. Glas,
A. Dekker,
gezien de nogal wisselende weers- Walta,
Woe 5 Vastenmeditatie,
5e J. Peetoom. Deprotestantse
warming-upKerk, 19.30u
omstandigheden, maar de afgelo- Konijn,
Woe 5 Flierefl
uitersdejubileum-uitvoering,
oftewel
Paaseierenwed- Hanswijk, 20.15u
pen periode kon het een aantal keer wedstrijd,
prima: lekker in het lentezonnetje op strijd, had een leuke opkomst, maar
je luie stoel een visje vangen op de er waren dan ook lekkere paaseieren Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef
Slotgracht. Visclub de Egmonden had te winnen, wederom beschikbaar
Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl
recent haar traditionele viswedstrijd gesteld door de voorzitter. Ondanks
met Pasen en trof het opperbest: de het ijskoude water (de vissen zwomzon scheen, er was een aardige op- men met sjaaltjes om) werd er toch
Alkmaarder
Ferry Karssen
is donderdagavond
met overmacht winnaar
iets gevangen.
1e werd
J. Walta
komst en of je nu wat ving of niet, nog
geworden
van de
wedstrijd
26 vissen,
2ewekelijkse
Th. Minneboo
met in Akersloot om de Kids and Parents
het was en is goed toeven daar op met
mountainbikecup.
was echter het optreden van
stuks. Na(KPB)
een gezellig
samenzijn Weergaloos
in
de slotruïne. Om bij het begin te be- 7Bikeschool
HenkRode
Jan Verdonk
vanuit
kansloze positie wist op te stomen naar
Hert waarsenior,
onze die
Gerard
Smit
ginnen, de jaarvergadering had zoals het
plaatsgenoot
en Alkmaarder
vakkundigeNiels
wijzeBras
de eieren
kookte, Henk Louwe en deze vervolgens ook
gewoonlijk weer een lage opkomst. op
nog wistwein huiswaarts
te pakken. Uitslag:
1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
om de voorbeNa de laatste lezing van de secretaris gingen
Castricumte3.treffen
Wilfredvoor
Knegt
29Uitgeest
april. Dan4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan
werd Bert op passende wijze bedankt. reidingen
dede
Hoef
5. Niels
Bras Egmond
de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
eerste
wedstrijd
op witvisaan
(aanEen nieuwe secretaris moet zich nog is
Dekker
aan Tot
Zeedan.
8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
in deEgmond
Slotgracht.
steeds aanmelden…. De prijsuitrei- tal)
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

Visclub De Egmonden:
in het zonnetje

Het is weer een paar dagen mooi weer
geweest en iedereen die daarvoor
Voor
uw gehele
administratie
de gelegenheid
had,
trok eropuit. Te
voet,
op
de
fiets
of
gewoon
lekker een
Administratiekantoor
rondje op je paard. Ruiter blij, paardje
blij. Lekker hoor. Wel een beetje jammer dat dan na een paar honderd meVoor:
ter van
de- Verwerking
stal te zijn bedrijfsvertrokken uit-

WINTER

administraties en samenstelling jaar-

gerekend weer voor de bushalte aan
de Sabine van Beierenlaan een paar
enorme hopen gedeponeerd worden.
Als je even niet oplet wanneer je de
bus in stapt, sta je tot je enkels in de
paardenstront. Er schijnt een regeling
te bestaan dat je dat als ruiter zelf
moet opruimen, maar ja…

voor een w
EGMOND AA

rekeningen
- belastingaangiften
Foto
(redactie):
- adviezen op fiscaal en
Uitgerekend
weer bij de bushalte enorme hopen paardenbedrijfseconomisch terrein
stront

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

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

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

Bridgeclub Egmond aan Zee

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

SERIEU
BEZORG

06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
Mooi
weer? Paardenstront…
zentschoonheidssalon@gmail.com

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

€

9,

-

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

072-50612
info@bellem
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GARAGE DE EG

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
BOVAG
ONDERHOUD
Al jaren
een vertrouwd adres voor
EN
NIEUWBOUW

Tevens 1doen
wij, aircoservice
Zeedistel
- Egmond-Binnen

in- en
verkoop of zoek
Tel. 072
5064695
Nieuwe06-53794624
Egmonderstraatweg 12 • 1934
Mob.

www.garagedeegmonden.com • inf@garagedee
ap.beukers@quicknet.nl

KINDEROPVANG DE P

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
z
Geen wachtlijsten
z

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

z

www.kinderopvangdepoppenkast.nl
Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents
Kindcentrum St Jozef: één fijne plek voor baby’s tot 12-jarigen

GEVRAA
Prinses Marijijikelaan 1
1934 EA
E Eg
E mond aan den Hoef
e med
ef
Snackbar
T 072
T.
7 -5061694
72

Nu met

©2018 SdH

sport BSO!

www.
w sintjtjtozef
w.
efs
ef
fschool.nl

liefst met ervaring
Voor een langer

www.blosse.nl

TEL: 06 2361

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

één in opvang en onderwijs!

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

SCHILDERSBEDRIJF

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

Foto (Cor Mooij):
Bijna raak, maar het zou 0-0 blijven tussen Egmondia en VIOS

Het premiummerk voor uw schone huis

Egmondia haalt toch weer puntje
binnen
Egmondia heeft aan zijn zegereeks
in Warmenhuizen tegen VIOS geen
vervolg kunnen geven. De Egmonders
kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Echter met deze puntendeling
wist men de tegenstander onder zich
te houden en dat is in deze fase minstens zo belangrijk. De blauwwitten
lieten de eerste helft wel zien voor de
volle winst te gaan. Met snelle, goed
uitgevoerde combinaties probeerden
de mannen van Johan van Wort het
doel van de tegenstander te bestoken,
maar tot grote kansen kwam Egmondia niet. Na de rust was Billy Mooij
Stijn Buis komen vervangen. Kort na
rust moest ook Jordy van Amstel wor-

Elles de Lang
Prins Bernhardstraat 8
1931CE Egmond aan Zee
elles-de-lang@jemako-mail.com
06-15340811 072-5071417

www.fysiotherapieronde.nl

den vervangen, waardoor de trainer
van Egmondia diverse verschuivingen
moest toepassen, wat het spel niet
ten goede kwam. Grote kansen voor
beide doelen bleven echter uit en
naarmate de tijd verstreek leek het
er steeds meer op dat het team dat
zou scoren ook de winnaar van de
wedstrijd zou worden. Zo ver kwam
het echter niet. Het gelijke spel gaf
de verhouding van dit duel in de onderste regionen van de derde klasse
A redelijk goed weer. Volgende week
speelt Egmondia thuis tegen kampioenskandidaat Den Helder. Misschien
zit er nog een stuntje in…

Omdat het werkt

072-5064258 of 5065399

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

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

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.

WINTER

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

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

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

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

DORPSGENOTEN
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Hallo..?
Hallo..?

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

KINDEROPVANG
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Foto (aangeleverd, Erna Hopman) Alle communicantjes op een rij

Zestien Egmondse RK-communicantjes
Afgelopen zondag deden maar liefst
16 kinderen hun Eerste Heilige Communie in de Rooms-Katholieke kerk
van Egmond aan den Hoef. Reden
voor een feestelijk gevulde kerk.
Luuk, Mats, Alicia, Stijn, Jin, Chen, Jip,
Lotje, Jari, Celine, Max, Matthijs, Tygo,
Luuk, Marit en Laura (in willekeu-

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!

rige volgorde) hebben de afgelopen
weken hard gewerkt aan de voorbereiding. Ze hebben bijvoorbeeld de
wekelijkse kinderavond bezocht en
zijn naar een rondleiding op de abdij en in de kerk geweest. Naast de
mooie getekende portretten zagen de
kinderen er zondag zelf ook prachtig

uit. Alle kinderen komen verdeeld
over de drie dorpen, Egmond aan Zee,
Egmond aan den Hoef en EgmondBinnen. Met de ouders, de kinderen
en de werkgroep kijken we terug op
een mooie samenwerking en feliciteren we iedereen van harte! Namens
de werkgroep, Coïntha Ligthart

Kinderboekschrijvers bij Dekker &
Dekker
Tijdens de Kinderboekenweek in oktober werd het boek 'Léon en de verdwenen koning' gepresenteerd. Dit
bijzondere boek (inclusief luisterboek)
is geschreven door vader en dochter.
De auteurs Bert Drost en Caroline
Uitendaal-Drost (uit Heemskerk) zijn
binnenkort op visite bij Boekhandel
Dekker & Dekker in Egmond aan Zee.
Het samen schrijven was een mooi
proces. Bert werkte 42 jaar lang in het
basisonderwijs en sprak zelf het luisterboek in en Caroline heeft een praktijk voor ouder en kind, de illustraties
zijn van haar hand. Het avontuurlijke
boek dat zij schreven voor kinderen
van 7-10 jaar, gaat over de gevoelige
Léon. Na een rotdag op school komt
hij boos thuis. Als hij dan ook nog eens
aan tafel ruzie krijgt met zijn zusje en

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

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

Foto (aangeleverd):
Léon en de verdwenen
koning

naar zijn kamer wordt gestuurd voelt
het alsof de hele wereld tegen hem is.
Terwijl hij verdrietig op zijn bed ligt
hoort hij ineens een vreemde stem in
zijn kamer. Het blijkt een boodschapper uit een onbekend land. En zo begint een bijzondere reis en een spannend avontuur…. Als je nieuwsgierig
bent geworden, kom dan zondag 22
april a.s. gezellig langs bij Boekhandel
Dekker & Dekker, Voorstraat 141 Egmond aan Zee. Om 14.00 uur kun je
komen luisteren naar Bert en Caroline,
die voorlezen uit hun debuut. Je kunt
allerlei vragen stellen over het schrijven van een kinderboek en natuurlijk
kun je je boek laten signeren!

White Stones op weg naar eredivisie?
Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Voor coach Rogier Bunink zijn het verwarrende tijden: als coach van White
Stones lijkt hij op weg naar de grootste mijlpaal in de geschiedenis van
deze zaalvoetbalvereniging met het
bereiken van de eredivisie. Als (vertrekkend) coach van Zeevogels is hij
echter volop in de strijd om het vege
lijf te redden in de derde klasse. Hoe

die laatste strijd afloopt is nog wat
verder weg, maar vrijdag aanstaande
kan White Stones wel de stap naar de
eredivisie zetten. Na de 6-3 zege bij
Urk en het verlies van Zeemacht vorige week heeft de ploeg van coach
Bunink vrijdag aan een gelijkspel genoeg om het ultieme doel te bereiken:
een plekje in het zaalvoetbalwalhalla,

de eredivisie. Ongetwijfeld zal sporthal De Watertoren uitpuilen van de
supporters. Wie iets wil zien en wil
zitten, moet er op tijd bij zijn. De wedstrijd tegen AC Kingdom begint om
21.30 uur. De eerste ontmoeting tussen beide teams eindigde in een 9-3
overwinning voor White Stones. Maar
successen uit het verleden….

Uitruk of training?
Zo denk je dat de wereld in brand
staat, zo staan de brandweermannen rustig te wachten in hun auto. Er
was blijkbaar een regionale rijtraining,
want de brandweer kwam met grote
spoed richting Slot II in Egmond aan
den Hoef, maar wachtte vervolgens

rustig bij De Boswaid op verdere instructies en reed daarna weer richting
Alkmaar terug. Ging er blijkbaar om
hoelang deze wagen van een korps
uit de regio erover zou doen om Egmond te bereiken. Geruststellende
gedachte…

Wat Now

MODERN of

KLEDING

DECORATIE

BOEKEN - MUZIEK

k ringlooptol.nl

Lamoraalweg 53B

VINTAGE

SPEELGOED

SERVIES

HUISRAAD

06 36 33 43 33

Ind.terrein de Weidjes

Egmond aan den Hoef

DORPSGENOTEN
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Hemelvaart-toernooi 2018 bij Zeevogels

Foto (Monica van Hemert): Hemelvaart-toernooi bij Zeevogels, snel aanmelden.
Traditiegetrouw vindt bij Zeevogels op
Hemelvaartsdag het Hemelvaart-toernooi plaats. Inschrijving staat open
voor vriendenclubs, zaalvoetbalteams
of een reünieteam, dames of heren,
het maakt niet uit. Een feest voor ie-

dereen die voor de lol eens tegen een
bal wil trappen in een ongedwongen,
meestal zonnige sfeer. Dit jaar is het
op donderdag 10 mei. De aanvang
is om 11.00 uur. Stel je eigen team
samen uit minimaal vier veldspelers

en een keeper en maximaal negen
(inclusief keeper). De minimumleeftijd
is 14 jaar en het geslacht per team is
hetzelfde. Het toernooi staat dus open
voor zowel dames als heren, maar
niet voor gemengde teams. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per ploeg.
Er wordt gespeeld op een kwart voetbalveld, ruwweg volgens de zaalvoetbalregels. Bij de mannen is er een
recreatie- en een prestatiecompetitie.
Het motto is en blijft op deze dag: gezelligheid. Er liggen inschrijfformulieren klaar bij Hans Pepping, Tiggellaan
78 tel. 072-506 5094 of meld je aan
per e-mail; hemelvaarttoernooi@zeevogels.nl. Let op! Je krijgt als je per
e-mail inschrijft bijtijds een bevestiging. Als je deze NIET krijgt neem dan
even contact op met de organisatie.
Inschrijven moet vóór zondag 6 mei
18.00 uur plaatsvinden. Het laatste
nieuws over het Hemelvaart-toernooi
leest u op zeevogels.nl.

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

• Hollandse Nieuwe MAATJES HARING
AKT

ALTIJD VERS SCHOONGEMA

p/st € 1,50 4 voor € 5,00

• Ouderwets Gerookte MAKREEL FILET
diverse soorten p/st € 1,50
deze week 4 voor € 5,00
Verse Hollandse

warm gebakken

KABELJAUWFILET

KIBBELING

Alleen tegen inlevering van deze bon

Alleen tegen inlevering van deze bon

van kilo € 22,50

250 gr € 4,00

heerlijk gekruid
2e half pond

1 kilo € 14,95
€ 1,50
Oude LUXE KAAS
500 gram 3,95
Kilo 12.50
Kilo  10.00 De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

BOEREN STOLWIJKER
OUDE WOERDENAER
ROMIG BELEGEN

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

Bij aankoop van de 1e kilo kaas

✄

“KOM EENS LEKKER STRUINEN’’

“Taid elêden dat et zonnetje skeen.”
”Zeg dat me-kind. Mot jai nag om paasaiere?”
”Weer voor? Allienig voor de paas?”
”Neenet, ik gaat ze kôpe mit villinge bai Kroidvat. Een kilo en die van mai vrêêt ze allegaar in ien keer op. Maar ze benne
deer zo goekôop. Et is mar ien keer Paase wouw ik mar zegge en dik benne we evegoed, wat jai!”
”Now, ik wêêt ’t niet. As ik die neste in ois aalt den ken je d’r op rêkene dat et niet goed oflôopt.”
”Hoezo den?”
”Die van main mag et elegaar iet ewwe. As ai ien van zo een merakel van een aitje in ze mik eb benne de droive zier en
maak je borrst den maer nat. Leste jaar is ai zo beroerd weest as een ongd. Ai zag êlegaar grais en slap dat tie was van
et skaite. Ik kon em temet ôver de waslain ange. ‘D êele Paas eb ie mit z’n biene voor de mast elége. Dis mââd, bai main
gien airere mit de Paas.”
”Now me-kind das ook begrôtelek voor jow. Jai ben er zo mal van.”
” Neen oor, ik gaat om een jirrek voor de Paas. Maer den mot ‘k wel voorbai de blâauwe paal nee Alkmaar. Hierzo ewwe
ze allienig vodde voor jonge mâade. Deer ken ik niks vinde. Kom, ik gaat om een eerinkie voor op me bol. Deer kom je
êlegaar van bai. Dag oor.” - H.

een GRATIS CULINAIRE VERRASSING

Voorjaarsconcert Lamoraal van Egmont
Het voorjaarsconcert van Lamoraal
van Egmont (21 april, Dorpshuis
Hanswijk, 20 uur) staat helemaal in
het teken van - hoe kan het ook anders - het jaar van graaf Lamoraal van
Egmont Op deze avond zal een zeer
gevarieerd programma ten gehore
worden gebracht, waarbij een mars
absoluut niet mag ontbreken. In 2018
is het 450 jaar geleden dat graaf Lamoraal van Egmont onthoofd werd
op de Grote Markt te Brussel. Voor
‘Lamoraal van Egmont’ een mooie
gelegenheid om het door Bert Apper-

mont gecomponeerde werk ‘Egmont’
opnieuw op de lessenaar te zetten.
Het stuk is speciaal gecomponeerd
ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van de muziekvereniging in
2004. Ook zal Matthijs Hekman van
Theatergroep Horizon samen met Lamoraal een paar nummers ten gehore
brengen. Denkt u dan in de richting
van Girl from Ipanima en Cry me a
River. Naast Lamoraal van Egmont zal
ook fanfare ‘Studio’ uit het Friese It
Heidenskip het podium betreden. Zij
hebben hun jaarlijkse studieweekend

dit jaar in Egmond a/d Hoef gepland
staan en dat de dirigenten elkaar
ook nog kennen, maakte dat deze
samenwerking zeer enthousiast werd
ontvangen door de leden van beide
verenigingen. Fanfare ‘Studio’ zal een
aantrekkelijk programma ten gehore
brengen met daarin een concourswerk. Kaarten a €5,- zijn verkrijgbaar
lamoraalvanegmont.nl (Kinderen t/m
12 jaar onder begeleiding van een
volwassene gratis).

Postduivenvereniging De Toekomst

Zaterdag is de tweede wedvlucht vanuit Duffel vervlogen. De 1e en 2e prijs zijn gewonnen door Arie Tromp; de 168 km
werd overbrugd in minder dan twee uur, met een gemiddelde snelheid van 88 km per uur. Met deze prestatie werd Arie
ook 1e in het rayon tegen 1607 duiven. Derde en vierde in de vereniging werd Piet Sentveld. Piet en Arie klokten samen
de eerste 11 duiven in de vereniging. Twaalf en dertien werd combinatie Apeldoorn. De eerste duif bij aankomst bleef nog
wat ererondjes vliegen, wat natuurlijk punten kost. Volgend week naar Strombeek 190 km.

Troostdag
A.s. zondag, 22 april tussen 12.00
uur – 17.00 uur zal in de Slotkapel
in Egmond aan den Hoef weer de
Troostdag voor nabestaanden plaatsvinden.Medium Else Marianne zal de
hele dag aanwezig zijn om levensvragen of vragen rond overledenen te
beantwoorden. Als u wilt, mag u de
naam van uw dierbare op een hartje
schrijven, deze wordt dan om 12.30
uur en om 13.30 uur gezongen, dit is

altijd een kippenvelmoment. Ook het
minipopconcert voor nabestaanden
van Nette Scheepstra zal onze gasten
troosten. Op deze troostdag zal Gijsje
Teunissen ook het nieuwe project van
Charon presenteren: “Troostreizen
voor nabestaanden.” Na het grote
succes van de Troostdagen gaat zij
vanaf oktober Troostreizen organiseren. Een week lang bijkomen in de
prachtige omgeving van Pedreguair in

Spanje en terug begeleidt 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 tot 3
lotgenoten.
Graag vertellen wij meer hierover op
de Troostdag.

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Hollandse AARDBEIEN kilo 3.95
Super lekkere HANDSINAASAPPELS 10 voor 3.95
en volop Hollandse ASPERGES!!!!!!
Actie geldig bij inleveren bon

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Oranje fondant PENCEES of oranje fondant KEEKJES 6 voor € 5,Oranje TOMPOUCE
8 voor € 5,- (Geschikt voor de vriezer)
SLAGROOMSOESJES
20 voor € 2,50 en 50 voor € 5,Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 10 slagroom eclairs gratis
tegenover Albert Heijn te Egmond aan den Hoef
7 dagen per week geopend

BLOEMEN

LOBELIA in hangpot div.kleuren voor € 5,99
SURFINIA in hangpot div.kleuren voor € 5,99
STRUIK MARGRIET supermooi
€ 6,99
Grote assortiment TUINPLANTEN

JOOOI

AUTORIJSCHOOL

KARE LS

wekelijkse column van KD de Bocht
Zomerse tijden breken aan. Als de weergoden eens een keer wél luisteren naar hun boodschappers hier in het aardse, dan
staat ons een mooie week te wachten. En misschien wel meer dan één mooie week. Laten we hopen dat het de voorbode
is van een prachtige zomer. Dan zou het wel zo prettig zijn wanneer iedereen een beetje rekening met elkaar houdt.
De bbq’s worden ongetwijfeld weer uit de kast getrokken, de vuurkorven opgestookt, de muziekinstallaties opgepoetst
(vooral de volumeknopjes) en gaan met die banaan! Lekker hoor. De hele buurt geniet mee. Toch?
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

✄

Foto (aangeleverd): Voorjaarsconcert in teken van Jaar van Lamoraal

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

Rijles? of
Rijtest?

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

