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

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

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
9 wo 6:40 11:54 19:14
10 do 0:20 7:34 13:15 20:44
11 vr 1:45 8:54 14:16 22:05
12 za 2:36 10:15 14:55 23:14
13 zo 3:15 11:14 15:35
14 ma 0:20 3:55 12:14 16:16
15 di 1:20 4:33 13:15 16:56 NM
16 wo 2:25 5:13 14:45 17:36

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

BOOM

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

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Foto (redactie)
Wereldwinkel Egmond stopt ermee per 1 september.

Wereldwinkel Egmond aan Zee stopt ermee
(van de redactie/JdW)

‘Het gaat met pijn in het hart, maar je zou ook kunnen zeggen dat (een deel van) de doelstellingen (is)
zijn bereikt.’ Janneke Sikkens, bestuurslid van de Wereldwinkel kan het ook wel weer van de positieve
kant bekijken. ‘Het is een mooie tijd geweest, maar nu is het gewoon niet meer rendabel. Althans, niet
hier in Egmond aan Zee op deze locatie. En voor we geld moeten toegeven, stoppen we er mee. Op 1
september sluiten we de deuren. Voor die tijd proberen we van het toeristenseizoen nog het beste te
maken.’
nen wij als Wereldwinkel niet tegen
op. Als ‘het nieuwe kopen’ er toe
bijdraagt dat de bewustwording van
mensen voor het onderwerp fair trade
groeit, kan ik er ook wel mee leven.
Alle onze vrijwilligers voor de Wereldwinkel in Egmond hebben er hard aan
getrokken om die bewustwording ook
hier tot stand te brengen en daar zijn
we dan blijkbaar zo goed in geslaagd
dat we onszelf – als winkel in Egmond
in ieder geval – overbodig hebben gemaakt. Laat ik het zo maar bekijken,
dan houd ik er zeker nog een goed
gevoel aan over.’

te koop dan toen wij begonnen met
de Wereldwinkel. Eerlijke prijzen voor
eerlijke handel was toen verre van
gewoon. Nu is er zeker nog genoeg
te doen op dat gebied, maar het is
wel beter geworden. Mensen zijn zich
er meer van bewust. Dat hebben we
dan toch voor een deel ook te danken
aan de wereldwinkels die her en der
zijn gestart en het werk van de vele
vrijwilligers. Voor nieuwe generaties is
fair trade weliswaar best een onderwerp waarover ze nadenken, maar
het fenomeen Wereldwinkel past niet
helemaal (meer) in dat beeld. Online
shoppen, social media, etc. daar kun-

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!
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Kloknieuws
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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
aprilje?
gaan we met onze wandellefhebbers met
worde.
Nou
me-kind,
wat 2denk
de trein
op weginnaar
Een
bloedinkie
meRavenstein
linker ôog.voor
Dat de NS-wandeling ‘Land van Ravenstein’,die
eenpilmooie
16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
zain
en ik wandeling
most een van
ofspraak
op de mit
fiets’trichting
Heiloo
waar
make
ziekenhois.
Klaar
benweikom
‘t 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kan
er
met
het
boekenweekgeschenk
er mêe. Merrege om hallef nêge. Ken gratis met de trein gereisd worden.
ik me aige maer niet verslepe. Maer
www.fysiotherapieronde.nl
as ik weeran van die flitsen kraig mot
ik gelaik belle zain die pil. Aars gaet
072-5064258 of 5065399
me netvlies loslate en den ben ik nag
veerder van ois.”
”Mââd, je mot niet op de dinge vooroit lope. ’t Komt gerist wel goed mit
dat oog. Eer jooi, is dat je nieuwe
biervrauw die deer loopt? Wat eb zai
een dikke kongt. Je ken d’r temet op
wêene.”
Schoonheidssalon
”Jooi, doet zo lêelik iet. Ik gaat. Je
Linda
IJssennagger-Zentveld
ôort wel oe of et mit dat oog ôfloopt.
Dag oor.”
Zent Schoonheidssalon
H.
Mosselaan 61

Wat Now
“Eb jai ’t gisterevent nag ôre onwére?”
“Ikke niet, oe kom je d’r op!”
“Loister oit. Ik ging te bed en wat
denk je? In me linker oog een flits
mââd dat ik docht nag, oe is et môgelek dat et now zo licht. Ik nêe me
klossebak en ik eb kostelek ‘e slepe.
Are ochent wêeran een flits in me
oog. Arrait docht ik , wât is ’t er lôos.
Nou ja toe. Ik an me ochendvoer maar
ik zag allegaar draedjes en wou ze
graipe. Maer ze ware d’r niet as ik
ze wou graipe. Ik wier d’r mallig van.
Jôoi, zain die van main, das nie normaal oor. Je most maer effies nêe de
praktaik gaan. Ik t’r nêe toe. Ieh, wat
een vollek! Ele wachtkamer vol en
ik ad gien afspraak. Maer ik mocht
van dat mââdje evegoed e’ hollepe

29 MAART
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Nu ook
Pedicure

Voorjaar in Egmond

ZENT

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

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…
UITVAARTBEGELEIDING


Karin Smit

Tel. 06 81 35 81 10

  

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

WINTER

11, 1935
EV Egmond-Binnen
Bridgeclub EgmondTel.Kerklaan
aan
Zee
072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904

hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
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

Leden gezocht!

Op het mooie strand bij
Kerkdiensten
Botenclub
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – EgmondEgmond-Binnen
aan den Hoef: Zaterdag
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje
Hoeverture.
Met ofm.m.v.
zonder
boot

Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: ZonFoto (redactie)
dag 10.00 uur W&C-viering
o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
Bel voor meer informatie,
Schoon strand en ook nog
een goed gevoel:
Juttersgeluk
H. Adelbertus–
Egmond
Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
Mark 06-50592255
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie
Protestantse
kerk met dominee Saskia Ossewaarde
strand achterblijft.
Afgelopen
Van 16 tot en met 31 mei gaat de schoon
SCHILDERS- EN
Expeditie Juttersgeluk alle Noord- weekend was er al een vergelijkbare
GLASZETBEDRIJF
zeestranden schoonmaken samen actie van Coastal Care in Egmond aan
met mensen voor wie een gewone Zee, waarbij het nodige aan plastic
EXPOSITIE
werd ‘opgehaald’. Daar ging het
baan niet zo gewoon is. En op vrij- afval
Hanswijk;
Aad
Peetoom
en bij
Hilde
Belleman. Tot 15 juli.
om het
afval
ophalen,
Juttersdag 18 mei komen we langs in Eg- puur
MAART
Woe
29
Vastenmeditatie,
Protestantse Kerk, 19.30u
mond aan Zee en daarvoor zoeken geluk zit er meer achter. BelangstelWoe 29kunnen
Ouderenochtend,
Het Gebouw,
Anna van Burenlaan 82
zich individueel
of met 10u
we nog bijzondere strandjutters. Van lenden
Wo
29
Toneelgroep
Spiegel
in
de
Schulp
20.15u
14.00-16.00 uur kun je dan gratis een groep aanmelden via http://www. 1934 GV Egmond aan den Hoef
Telefoon: 072 - 506 54 27
Do 30 Toneelgroep
in demanSchulp 20.15u
Ook Spiegel
vrijwilligers,
deelnemen aan de etappe. Je wordt juttersgeluk.nl.
Vr
31
Toneelgroep
Spiegel
in
de
Schulp
20.15u
ontvangen met koffie en taart in een telzorgers, begeleiders en zorgverle- vanwonderen@quicknet.nl
www.schildersbedrijfegmond.nl
Vrij 31
Erfgoeddocumenten,
10u
zijnFotodag
van harte
welkom en kunnenPostaanZee,
strandpaviljoen in Egmond aan Zee. ners,
Mobiel:
H.M.H. van Wonderen 06-51 22 39 77
Vrij
31
Verstillende
wandeling
v.a.
De
Abdij
13.00u
Juttersgeluk legt uit hoe je afval op zich op de site aanmelden! Deelname
Vrijgratis,
31 Lezing
PostaanZee, 19u
maar pelgrimstocht
de deelnemersLourdes-Santiago,
moeten
het strand herkent en hoe je het veilig is
APRIL
Za
1
Toneelgroep
Spiegel
in
de
Schulp
20.15u
opraapt. Daarna start de etappe van zelf voor vervoer naar het startpunt
Za 1de
Kerkdienst
Alacoque,
Egmond/Hoef,
etappe zorgen.
Reageer
snel, 19u
ongeveer een uur: een ware ontdek- van
Zo
2
‘Tafelen
voor
de
Vastenactie’,
Pastorie E-B 17u
want
vol
is
vol!
Wie
helpt
mee
aan
kingstocht. Het afval wordt door de
Zo 2schone
Kerkdienst
zee?OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
jutters meegenomen zodat er een een
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 5inFlierefl
uiters jubileum-uitvoering,
hun streven
om toch op het Hanswijk, 20.15u
In de brief van de voormalige coali- komt
tiepartijen van de Bergense gemeen- pluche te belanden. Het getuigt ook
teraad aan de formerende partijen van een geweldige arrogantie, terwijl Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef
schrijven zij dat zij onze inwoners enige deemoedigheid op zijn plaats
Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl
meer gunnen dan opnieuw vier jaar zou zijn na het verlies van 4 zetels.
van tegenstellingen waarin de coa- Daar wordt niet over gesproken. De
litie en oppositie lijnrecht tegenover formerende partijen hanteren nu de
Alkmaarder“vernieuwend,
Ferry Karssen is openheid,
donderdagavond met overmacht winnaar
elkaar staan. Vier jaar waarin de ver- begrippen
geworden van
de wekelijkse
wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
interactie,
en transparandeeldheid het wint van verbinding en eerlijkheid,
Bikeschool
mountainbikecup.
Weergaloos was echter het optreden van
bij het(KPB)
opstellen
van beleid. De
waarin het onderling vertrouwen tus- tie”
Henk Jan kan
Verdonk
vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
ook senior,
via eendiefacebooksen raadsleden verder afneemt. Wat formatie
plaatsgenoot
Nielsworden.
Bras en Alkmaarder
pagina
gevolgd
Dat geeft Henk Louwe en deze vervolgens ook
een hypocrisie!
nog wist
te pakken.
Uitslag:dan
1. Ferry
watinmeer
vertrouwen
de Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
Dit is namelijk precies wat de voor- heel
Castricum 3. Wilfred Knegt
vanUitgeest
het voor-4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan
malige coalitie bereikt heeft met hun achterkamertjespolitiek
de Hoefcollege
5. Nielswaarbij
Bras Egmond
aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
het vertrouwen
machtspolitiek om zodoende grote malige
Dekker de
Egmond
Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
burgeraan
en gemeentebestuur
projecten er door te jagen. Kennelijk tussen
aantedezoeken
Hoef 10.
Ramon
van de
Hoorn
was.
A.F.T. Van
derLaarschot
Oord
zien zij het licht nu het hun beter uit- ver

Expeditie Juttersgeluk

Egmondse Almanak

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

SERIEU
vaarwel
bijzonder
BEZORG
ieder

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

Voor uw gehele administratie

vooris...
een w
EGMOND AA

Administratiekantoor

WINTER

Henny Stoop

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

072-50612
E.J. Potgieterweg 27 Heiloo • Telefoon: info@bellem
072 532 0345

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
w w w. c a p e l l a - u i t v

a a rt v e r z o r g i n g . n l

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

EGMOND

INGEZONDEN Hypocrisie

DORPSGEN
Omdat
ZOEKT E

ZENT

Administratiekantoor

bedrijfseconomisch terrein

Voor het tweede
wel!

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

    
Dag en nacht bereikbaar

Voor uw gehele
administratie
Foto (aangeleverd):
Voorjaar
in Egmond

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
- Verwerking
bedrijfsgeweest. Het is prachtig geworden met dank aanVoor:
onze
ondernemersvereniadministraties en samenstelling jaarging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
rekeningen - belastingaangiften
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen- adviezen
en Ceesop
Apeldoorn.
fiscaal en

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

GARAGE DE EG

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

Terwijl ze er toch wel veel van hadden verwacht: de plek zo ongeveer
naast de Jumbo supermarkt is toch
een plek met voldoende aanloop. ‘Dat
is ook zeker het geval, maar de mensen komen toch niet bij ons binnen.
Voor een deel komt dat juist doordat
supermarkten als Jumbo zelf ook ‘fair
trade’-producten verkoopt. De omzet in deze producten stijgt landelijk
gezien, dus consumenten zijn zich er
wel van bewust geworden dat het
ook anders kan. Dat zie je niet alleen
bij de Jumbo’s of de Ecoplaza’s van
de wereld. In zijn algemeenheid is er
veel meer aan ‘fair trade’-producten

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

9,

BOVAG
Al jaren een vertrouwd adres voor

Tevens doen wij, aircoservice
in- en verkoop of zoek

06 20 100 550

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedee

VHS video naar DE P
KINDEROPVANG

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
DVD
17,50 euro

medisch pedicure


Dagopvang
de
tweede DVD van de
Buitenschoolse opvang
zelfde
video voor
12,- euro
z
Tieneropvang
met huiswerk
begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover
Heijn) Egmond a/d Hoef
z
GeenAlbert
wachtlijsten
z
z

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

T
072 506 1201
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
info@belleman.nl
• I www.belleman.nl

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

GEVRAA
Snackbar med

Kom langs

Prinses Marijijikelaan 1
1934 EA
E Eg
E mond aan den Hoef
e
ef
T 072
T.
7 -5061694
72
www.
w sintjtjtozef
w.
efs
ef
fschool.nl

©2018 SdH

en geniet!

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

DORPSGENOTEN
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Excursies Nationale Vogelweek
Van 12 t/m 20 mei 2018 is het weer
Nationale Vogelweek. Ook in onze regio zijn diverse excursies waaraan u
kunt deelnemen. Iedereen kan tijdens
deze Vogelweek de meest verbazingwekkende vogels in het wild ontdekken. De excursies zijn laagdrempelig
van opzet. Ze zijn juist bedoeld om
deelnemers veel uitleg te geven over
hoe je vogels kunt zien, welke vogels
het zijn en hoe je ze kunt herkennen.
Voor onze regio organiseert de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland op
verschillende plekken excursies. Alle
excursies duren zo’n anderhalf uur
en zijn op één na allemaal te voet.
Aanmelden is niet nodig en de excursies zijn gratis. Hieronder kunt u een
excursie bij u in de buurt uitkiezen
(alleen de aan Egmond gerelateerde
excursies zijn opgenomen, voor alle
excursies zie www.vogelweek.nl).
1. Excursie rond het duingebied van
het bezoekerscentrum De Hoep op 12
mei op zaterdagmorgen om 9.00 uur.
Verzamelen voor de ingang van De

17 mei donderdagmorgen om 9.00
uur. Verzamelen parkeerplaats Noorderstraat. Dit is een wandelexcursie.
4. Excursie Duinen/Bakkum op
17 mei donderdagavond om 19.00
uur. Verzamelen parkeerplaats Noorderstraat. Dit is een wandelexcursie.
Voor verdere informatie bij contactpersoon Cees Baart 06-43677458.

Hoep. Het is een wandelexcursie én
speciaal voor kinderen vanaf 10 jaar
met hun ouders of grootouders.
2. Excursie Egmond Binnen op 16
mei mei woensdagavond om 19.00
uur . Verzamelen op de parkeerplaats
PWN /rechtsvoor Gasterij Nieuw Westert. Dit is een wandelexcursie.
3. Excursie Duinen/Bakkum op

Foto (Cees Baart)
Excursies Nationale vogelweek

Hemelhouse 2018 in JOEB
Woensdagavond 9 mei is er weer Hemelhouse in Jongerencentrum JOEB.
Voor deze avond is er Egmonds DJtalent opgetrommeld om JOEB eens
flink op haar grondvesten te laten tril-

Oproepkrachten en Part-timers gezocht.
Oproepkrachten en Part-timers gezocht.

Kanjers voor het weekend en/of seizoenswerk
Kanjers voor
het weekend
en/of seizoenswerk
tijdens
vakantieperiodes
tijdens vakantieperiodes

len. Fruitmans, Bas Bart en Camping
DJ zullen het publiek verblijden met
hen beste house en hardstyle toppers.
Deze avond begint om 20:00 uur we
gaat door tot 01:30 uur. Leeftijd is

16+ en de entree is gratis. JOEB is gelegen aan de Visweg 45A te EgmondBinnen.

Wij zoeken:

Wij zoeken:
Vlotte mensen
mensen M/V
M/V
Vlotte
Met doorzettingsvermogen
en
en moeten
moeten goed
goed kunnen
kunnen omgaan
omgaan met
met klanten
klanten
Wij bieden:
Wij bieden:
Goede arbeidsvoorwaarden
Goede arbeidsvoorwaarden
Werken
in een gezellig team
Flexibele werktijden,
de indeling
bespreekbaar
Werken in een
gezellig isteam

Flexibele werktijden, de indeling is bespreekbaar
Info:
Snackbar snack inn
Info: 139a
Voorstraat
Snackbar
snackaan
innZee
1931
AK Egmond
06-30166610
Voorstraat
139a
snackinn-egmond@hotmail.com
1931 AK Egmond aan Zee
Dhr. J. Beers

Het premiummerk
voor
uw
schone
huis
Het premiummerk
voor uw
schone
huis
Elles de Lang

Prins Bernhardstraat
Elles
de Lang8
1931CE Egmond aan Zee
elles-de-lang@jemako-mail.com
Prins
Bernhardstraat 8
06-15340811 072-5071417
1931CE Egmond aan Zee
elles-de-lang@jemako-mail.com
06-15340811 072-5071417

06-30166610
snackinn-egmond@hotmail.com
Dhr. J. Beers

Omdat het werkt

OmdatWEhet
werkt
HEBBEN
NOG

SCHILDERSBEDRIJF

RUIMTE

VAN DE GIESEN

al v.a.

€ 5,50
per m 3

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

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

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

Foto’s (redactie)
Werkzaamheden aan de Maritieme Driehoek vorderen gestaag. Nu is de bouwer ook weer met groot
materieel aan de slag. Afwerken doen ‘de bewoners’ grotendeels zelf met hulp van donateurs.

Update over De Pinck
Dit lopende jaar is een belangrijk
jaar voor ons historisch vissersvaartuig. De nieuwbouw van ons nieuwe
onderkomen vordert gestaag. In mei
worden vaaroefeningen gehouden op
het Alkmaardermeer en het varen met
een replica 17e-eeuwse vissersboot
is niet alledaags. Daarna zal de Pinck
aanwezig zijn in o.a. Alkmaar, Spa-

DORPSGENOTEN

zullen gaan afwerken en inrichten.
Om dit alles te kunnen bekostigen,
gaan wij dit jaar verder met het werven van donateurs. Tot nu toe hebben
wij financieel, maar ook in andere
vorm veel steun en medewerking
ontvangen, waarvoor nogmaals onze
dank. De voorzitter, Jan Sander

kenburg, Elburg en uiteraard op de
visserijdag. Momenteel zijn onze vrijwilligers druk bezig met onderhoud
aan de eikenhouten boot, waarbij
zij veel medewerking krijgen van de
buren, waarvoor onze oprechte dank.
Deze zomer wordt de casco nieuwbouw van ons botenhuis opgeleverd,
waarna de vrijwilligers het gebouw
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Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!
tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

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

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

ABA

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

Achterom 1

Foto’s (aangeleverd):
1. Willem Taal, coördinator strand, neemt voor Bergen de Blauwe
Vlag in ontvangst.
2. De landelijke bijeenkomst van ‘de VBlauwe Vlaggen’ was nu
in Uitgeest
notaris:

Weer Blauwe Vlag voor onze
stranden

mr. Erica van NimwegenDijkstra

Marokko, Nieuw Zeeland, Canada en
het Caribische gebied. De Blauwe
Vlag staat voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu. Ondernemers, recreanten en de
gemeente Bergen werken het hele
jaar samen aan een schoon en veilig strand en een gezond milieu. Het
mogen voeren van een Blauwe Vlag is
een erkenning voor de inspanningen
die er op dit gebied door de gemeente
en ondernemers zijn geleverd. Voor
de toerist is de Blauwe Vlag internationaal het herkenning- en kwaliteitssymbool voor goede, schone stranden
met een goede waterkwaliteit.

Ook dit jaar wappert op de stranden
binnen de gemeente Bergen weer de
Blauwe Vlag. Ondernemers en medewerkers van de gemeente namen
de Blauwe Vlaggen recentelijk in
ontvangst bij de jaarlijkse landelijke
uitreiking. Dit jaar was het evenement
mooi dichtbij, in de Jachthaven van
Uitgeest. De stranden van Egmond
aan Zee, Egmond-Binnen, Camperduin, Hargen aan Zee, Schoorl aan
Zee en Bergen aan Zee, voldoen aan
de eisen voor het kwaliteitskeurmerk.
De Blauwe Vlag is een exclusief ecolabel dat wordt uitgereikt aan meer
dan 3.500 stranden en jachthavens in
ruim 30 landen in Europa, Zuid-Afrika,

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Bram Imming komt er aan

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

S.V. Prins Hendrik
100; Arie Wijker 100; Cor Wijker 100.
A-klasse: Carlo Zwaan 99; Michael
Bekkers 98; Gerrit Gravemaker 98. Bklasse: Henk Konijn 97; Jaap Schipper
96; Leo Bakker 85. Pistool: Arie Wijker
48; Carlo Zwaan 48; Henk Konijn 46;
Dirk Roele 46.

De strijd is gestreden, de wapens
kunnen in ’t vet, de hapjes zijn opgemaakt. Dirk, Arie en Cor hebben
gevochten tot de laatste snik, het zomerreces kan beginnen. Rest ons alleen nog een geweldige jaarafsluiting
in de Sporthal. E-klasse: Dirk Roele

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht
De week van Hemelvaart is goed gestart: lekker weer, een gemoedelijke sfeertje,
in het weekend en ook meteen al weer op maandagmorgen. Veel vakantiegangers en dus goede zaken en lachende gezichten. Voor de organisatoren van
alle activiteiten binnen de Egmonden die de komende periode in het verschiet
liggen, is het goede weer eveneens een mooi vooruitzicht. Over activiteiten
gesproken: het is angstvallig stil rond de politiek in Bergen. Je kunt het volgen
op een speciale Facebook-pagina. Mooi hoor. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik
wil helemaal niks met Facebook. Zeker nu niet meer. Als er één schimmige, commerciële toko is die zijn schoonmoeder nog zou verkopen, is het Facebook. Ik
wil gewoon rechtstreeks horen van mensen waarop ik heb gestemd (of van de
anderen) hoe het gaat. Is dat teveel gevraagd? Transparantie? Waarzo?
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

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

D B
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LaNk
eTer
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Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

DORPSGENOTEN

Henk Verdonk junior uit Egmond aan
de Hoef heeft donderdagavond toch
de winst in de wekelijkse wedstrijd
in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup op
zijn naam weten te schrijven. Maar
de concurrentie nadert, met name
in de persoon van Bram Imming uit
Egmond-Binnen. De grote deelname
op Sportcomplex de Cloppenburgh
zorgde voor een levendige strijd, waar
het andermaal op een one-man show
van Henk Verdonk junior leek uit te
gaan draaien. Na zijn bekende bliksemstart, onder de noemer de eerste
klap is een daalder waard, denderde
Verdonk junior voor de troepen uit. Al
vrij snel werd duidelijk dat Bram Imming zich niet zomaar gewonnen zou
geven. Halverwege de koers kwam
Egmonder Imming wel heel dicht in
de buurt van Verdonk junior, zodat
hij alle zeilen moest bijzetten om uit
zijn greep te blijven. De voorbije weken moest Bram Imming na de finish
steeds toch weer inzien, dat hij op
het vrij technische parcours nog niet
in staat was te strijden met Verdonk
junior om de overwinning. Maar nu
blijkt dat Imming toch stappen heeft
gemaakt en zich de techniek al aardig
eigen heeft gemaakt. Daardoor kan
hij de komende weken een echte bedreiging worden voor Henk Verdonk
junior. Na de twee hoofdrolspelers
Verdonk junior en Imming vertolkten

Castricummer Vincent Beentjes, Wim
Verdonk (Egmond aan de Hoef) en
Bruno van Beek een voorname rol.
Eerstgenoemde Beentjes kwam na
een mechanisch mankement middels
een noeste achtervolging weer terug
aan het front. Daarentegen moest
de jonge Derper Van Beek zijn sterke
optreden na een paar tuimelingen afsluiten en het strijdtoneel voortijdig
verlaten en tenslotte Wim Verdonk als
Hoever na een gedegen wedstrijd met
de bezetting van de laagste trede van
het podium mocht naar huis kon. Uitslag: 1. Henk Verdonk junior, Egmond
aan de Hoef 2. Bram Imming, Egmond
Binnen 3. Wim Verdonk, Egmond aan
de Hoef 4. Vincent Beentjes, Castricum 5. Wout Bakker, Heiloo 6. Henk
Jan Verdonk senior, Egmond aan de
Hoef 7. Ramon Tromp, Heiloo 8. Jacco
Kemp, Egmond aan de Hoef 9. Bart
Levering, Limmen 10. Henk Louwe,
Alkmaar.
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* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Tekenbureau
Nieuwbouw

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

Verbouw
Renovatie
Onderhoud

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

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

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

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

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

KINDEROPVANG

AUTORIJSCHOOL

KARE LS
Rijles? of
Rijtest?

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

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

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Foto (Cor Mooij)
Spannende strijd tussen Egmondia en Hollandia T.

Egmondia wacht spannend competitieslot
In een zeer belangrijke wedstrijd tegen Hollandia T is Egmondia er niet
in geslaagd om punten aan deze ontmoeting over te houden: 1-3. Beide
teams hadden de punten hard nodig
om de nacompetitie te ontlopen. Voor
Egmondia is het dus nog niet gedaan.
Dat het een spannende wedstrijd zou
worden waarin op het scherp van de
snede zou werden gestreden mocht
vooraf duidelijk zijn. De bezoekers uit
Tuitjenhorn namen meteen het initiatief en probeerden snel de openingstreffer te forceren. Dat lukte al in de
8e minuut van de wedstrijd. Een vrije
trap van Thomas Driessen ging langs
de blauwwitte muur en belandde in
de verre hoek, ongrijpbaar voor Roy
Broertjes tegen de touwen. Een behoorlijke dreun voor de “derpers” en
zij mochten later van gelukspreken
dat diezelfde Roy Broertjes attent reageerde op een afstandsschot. Via zijn
vingertoppen belandde de bal tegen
de lat. Pas in de 25e minuut ontstond
het eerste gevaar voor het vijandelijk
doel. Na een knappe individuele actie van Justin Recourt verscheen de
Egmondia-spits alleen voor de keeper
en had hij de hoek voor het uitzoe-

ken. Echter, zijn inzet belandde tegen
de doelman van de bezoekers. Zo
ging Egmondia met een op dat moment terechte stand van 0-1 de rust
in. Na rust een heel ander beeld van
de wedstrijd. Egmondia besefte dat er
iets moest gebeuren en probeerde de
wedstrijd naar zijn hand te zetten. Dit
lukte in eerste instantie prima en de
thuisclub drukte de tegenstander in
de verdediging. In de 57e minuut leek
dit succes te hebben. Het schot vanuit
de tweede lijn van Marc Min ging ternauwernood langs de voor Egmondia
verkeerde kant van het doel. Een paar
minuten later was dezelfde speler wel
succesvol. Nadat Rick Blok de bal van
de buitenkant naar binnen bracht,
schoof hij de bal naar Marc Min, die
deze keer wel doeltreffend uithaalde
1-1. Met nog een half uur te gaan
zou Egmondia vol gas moeten geven
om toch de drie punten in eigen huis
te houden. Op dat moment leek dat
scenario zich ook af te gaan spelen.
Egmondia liet zich echter na enige tijd
wat terugzakken en daarmee hielp de
ploeg de tegenstander weer terug in
de wedstrijd. Met nog zo’n tien minuten te gaan leek de wedstrijd op een

gelijkspel af te stevenen. Hollandia T
zette nog aan voor een slotoffensief
en dit werd vijf minuten voor tijd beloond met een tweede treffer. Nadat
de bal al een paar keer gevaarlijk
voor het Egmondia-doel langs was
gegaan, werd toch de 1-2 binnengetikt. Al probeerde Roy Broertjes
met een enorme krachtsinspanning
onheil voor Egmondia te voorkomen.
Vlak voor tijd leek Egmondia toch nog
op gelijke hoogte te komen, maar de
goed ingeschoten vrije trap van Carlo
Smit ging helaas ook nu weer net
langs de verkeerde kant van de paal.
Dat Hollandia T. in de laatste minuut
de 1-3 scoorde, was meer voor de
statistiek, maar betekende wel dat
de bezoekers nu zo goed als veilig
zijn. Egmondia daarentegen wacht
nog een spannend competitieslot. Te
beginnen zondag met de uitermate
belangrijke en misschien wel alles beslissende wedstrijd tegen mede concurrent J.V.C. . Tot man of the match
werd de man uitgeroepen die al langer in uitstekende vorm verkeert, Tico
Tervoort.

Praat mee in het dorpsraadcafé
f

Op woensdag 16 mei 20.00 uur is er
weer DorpsraadCafé om mee te denken over actuele zaken die spelen in
ons dorp. Locatie Dorpshuis Hanswijk

Egmond aan den Hoef, zaal Zuid. Vrije
inloop voor iedere inwoner van Egmond aan den Hoef, er is koffie en na
afloop kan er aan de bar nog wat na-

gepraat worden. Nadere informatie:
www.dorpsraadegmondaandenhoef.
jouwweb.nl/agenda-en-verslagendorpsraadcafe

Bridgeclub Egmond
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!

Uitslag dinsdag 1 mei, A-Lijn: 1.
Marouschka vd Pol & Jos de Waard,
64,14%; 2. Thea Rosendaal & Bep

Dekker 56,21%; 3. Anneke OnrustGroot & Nico Bijman, 53,43%. Blijn: 1. Niek te Buck & Rob Hallewas,

63,93%; 2. Nammen Zwart & Harry
Zonneveld, 58,93%; 3. Hetty Zwart &
Simon Lentz, 57,14%.

Postduivenvereniging De Toekomst
te moeder met
Verras de liefs een heerlijk
et
Moederdag m diner.
en
3,4- of 5 gang

DORPSGENOTEN

Zaterdag is de vijfde wedvlucht vanuit
Quievrain vervlogen. De 1e en 3e prijs
waren voor P. Sentveld, de 2e en 4e +
5e plaats werden door Arie Tromp opgeëist, combinatie Apeldoorn gingen
voor 6e, 7e en 8e plaats. De duif van
Piet Sentveld won met een gemiddel-

de snelheid van 73 km per uur. De 250
km werd overbrugd in minder dan 3,5
uur. Met deze prestatie werd Piet 9e
in het rayon tegen 1704 duiven. Met
nog één vitessevlucht te gaan op 26
mei, wederom vanuit Quievrain, zal
de kampioen bekend zijn. De heren

Sentveld en Tromp zijn de grootste
kanshebbers, ook in het rayon, en dat
is met zoveel concurrentie echt een
prachtige prestatie. Volgende week
starten we met de midfond, dat zijn
vluchten van circa 400 km. Morlincourt is de eerste in de serie 360 km.
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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,-

3 voor € 5,50

6 voor € 10,00

• Verse ZALMRUGGETJES in knoflook- of caribbeanmarinade

3 voor € 5,00

p/st € 2,-

Ouderwets gerookte PALING van 500 gr € 25,Alleen tegen inlevering van deze bon

op=op

500 gr € 16,-

Verse Hol. KABELJAUWFILET van kilo € 20,-

kilo € 13,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

Verse SLIPTONG van kilo € 17,50 op=op
Alleen tegen inlevering van deze bon kilo € 11,50 3 kilo € 30,-

Oude LUXE KAAS
500 gram 3,95
Kilo  10.00 De Woerdense Kaasboer

Kilo 12.50

NOORDHOLLANDSE extra pittige
BLACK LABEL

500 gram
500 gram

PRIMEUR GRASKAAS

500 gram

Bij aankoop van de 1 kilo kaas

3,95
3,95
2,95

e

Hoever Huis & Hof Tour
In het weekend van 9 en 10 juni vindt
in Egmond aan den Hoef het jaarlijkse
Hoever Dorpsfeest plaats. Het programma is her en der wat aangepast
om wellicht meer aan de wensen van
deelnemers en bezoekers tegemoet te
komen. De zaterdag begint om 11.00
uur met de Hoever Huis & Hof Tour.
Bewoners van acht bijzondere panden stellen hun huis of tuin open voor

een programma met historie, kunst
en lekker eten en drinken. Voor wie
er nog bij wil zijn: er zijn nog enkele
kaarten vrijgekomen, mail snel naar
hoevertour@gmail.com. Dit jaar hebben de organisatoren opnieuw een
nieuw element toegevoegd aan het
hele feestweekend: Hoever Heerlijkheid. Bekende Egmondse kunstenaars
exposeren in open ateliers op verras-

sende locaties. Er zijn terrassen en
kramen met Hoever Heerlijkheden,
er is muziek, op de Slotruïne wordt
gejaagd met roofvogels en bij de Slotkapel kunt u terecht bij antiquair Kramer, om uw kunst (of kitsch) te laten
taxeren. Maar er is meer. U kunt ook
alvast een kijkje nemen op de website
www.hoeverheerlijkheid.nl.

gereedschap, ijzerwaren, lampen,
koel- vrieskasten, computerapparatuur, radio- tv’s , kunst en antiek, tuingereedschap, fotoapparatuur, etc. etc.
Ook draagbare (gebruikte) kleding en
schoenen zijn welkom. Een telefoontje of e-mail naar één van de adressen, die hieronder vermeld staan, is
genoeg om er voor te zorgen dat de
spullen worden opgehaald. Tillen en
sjouwen doen de medewerkers van
de rommelmarkt. De rommelmarkt is

bestemd om de kosten van de muziekopleiding te kunnen bekostigen, de
instrumenten te kunnen vernieuwen
en uniformen te kunnen aanschaffen. Het aanbieden van spullen kan
bij Piet Apeldoorn - 5061324, Vincent
Pepping – 5065601 of Piet Zonneveld
- 5065517. U kunt tevens een e-mail
sturen naar info@eensgezindheidegmond.nl.

Organisatie Hoeverveiling start na de zomer
De Hoeverveiling zal dit jaar op 3
november gaan plaatsvinden. In het
begin van dit jaar heeft het veilingcomité besloten om de veiling, die traditioneel in mei plaatsvond, te verplaatsen naar het najaar. Dat betekent dat
het traject van organisatie vooraf aan
de veiling later in het jaar gaat star-

ten. Naar verwachting zal een deel
van het aanbod veranderen. De populaire Moederdag-taarten zullen nu
niet meer aangeboden worden, maar
dat wil uiteraard niet zeggen dat er
geen taarten zullen/kunnen worden
aangeboden. De kavels zullen ongetwijfeld meer afgestemd gaan wor-

den op het najaar. Het veilingcomité
roept de bewoners van Egmond aan
den Hoef op om alvast na te denken
over nieuwe kavels die aangeboden
en verkocht kunnen worden om de
kerk en de aangesloten verenigingen
te steunen.

INGEZONDEN Lawaaipapagaai
Overal kun je tegenwoordig elektrische apparaten voor kopen: slijpschijven, schuurmachines, cirkelzagen,
grasmaaiers, snoeischaren, bladzuigers, bladblazers en Kärchers. Gemakkelijk en goed voor de (Chinese)
economie. Maar heeft u ook zo de
balen als m.n. op zondag met mooi
weer, als je lekker in de tuin zit, de bu-

ren zo nodig daarmee weer eens aan
de gang gaan. De Duitsers hebben
het met hun Sonntagsruhe goed geregeld. Daarom: houd eens rekening
met de ander. Pak - als het echt nodig
is – dan eens een handzaag, een gewone hark of een bezem: bij voorbaat
dank van uw gelukkige buren.
Ben ik de enige die er zo over denkt?

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Mooie Hollandse asperges
heel kilo 3.00

2 kilo 5.00

Actie geldig bij inleveren bon

Bakkerij ‘t Stoepje

Inzamelen voor Eensgezindheid
Inzamelen voor de grote rommelmarkt van Muziekvereniging Eensgezindheid die op 2 juni plaatsvindt in
Egmond-Binnen kan nog op 19 mei.
Die dag kunnen inwoners van de gemeente Bergen en Heiloo hun spullen
die bij ons een tweede kans kunnen
krijgen beschikbaar stellen aan de
ophaaldienst van de vereniging. Alles
wat nog bruikbaar is, is welkom. Meubilair, potten en pannen, fietsen, glas
en aardewerk, boeken, speelgoed,

een GRATIS CULINAIRE VERRASSING

✄

Foto’s (aangeleverd & archief redactie)
Hoever Huis & Hof Tour en Hoever Heerlijkheid: een weekend vol festiviteiten in het teken van Egmonds
historie, van roofvogelshow tot jaarmarkt en van Hoever Huis & Hof Tour tot Hoever Heerlijkheid.

✄

Bij u op de markt

Als die herrie u ook zo hindert, stuur
dan een ondersteunend mailtje naar
fbpeet02@gmail.com Bij genoeg
reacties kunnen we er wellicht een
bespreekpunt van maken op een
DorpsraadCafé. Een dorpsgenoot in
Egmond aan den Hoef.

elke donderdag op uw weekmarkt
PIZZASTOK of KAASUIENKRUIER
2 voor € 5,- + 3e Gratis
CROISSANTS, ham kaas, chocolade croissants, frikandel broodjes, pizza
alles 6 voor € 5,- + 2 gratis
SLAGROOMSOESJES
20 voor € 2,50 en 50 voor € 5,Kleine GEVULDE KOEKEN
nu 8 voor € 3,- en 16 voor € 5,Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 10 slagroom eclairs gratis

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.

