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Iedere woensdag en donderd
3 gangen verrassin

BUCH (waarom is het eigenlijk de BUCH en niet gewoon BUCH?) en dus worden er meer ambtenaren gevraagd. Tijdelijk, maar ja, het hele leven is tijdelijk,
toch? Ik dacht dat het juist de bedoeling was dat je door zo’n ambtelijke fusie
met minder of hooguit met dezelfde mensen veel meer zou kunnen doen en
efficiënter zou kunnen werken. Sorry, misverstand. Mijn fout.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
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Tweede bekerderby ook voor Zeevogels: 3-0
(tekst Cor Mooij)
Zeevogels versloeg Egmondia ook al in het Jan Ligthart-toernooi en afgelopen zondag was het niet
anders: Egmondia toonde ging ten onder met 3-0. De tweede winst in een Egmondse bekerderby voor
Zeevogels was hiermee een feit.
Tot de rust zag het er niet naar uit dat
dit een ruime overwinning voor de
Hoevers zou worden. Egmondia domineerde, maar het ontbrak aan de afmaker. Er waren twee momenten voor
Foto’s (aangeleverd) Vragen stellen aan de burgemeester,
een strafschop, maar de scheidsrechdie zeer aandachtig luistert.
ter zag het anders en liet doorspelen.
Zo ook bij een zuivere buitenspelsituAfgelopen woensdag was de Jozef- gemeester Hetty Hafkamp en wethouatie waarbij Egmondia geen gebruik
school uit Egmond aan den Hoef uit- der Jan Mesu. Na het ontbijt mochten
maakte van de verwarring en vergat
genodigd om met de Burgemeester te ze vragen stellen aan de burgemeeste scoren. De rust ging in met 0-0. Na
ontbijten tijdens het nationaal school- ter, wat ze allemaal ook enthousiast
rust nam Zeevogels het heft in hanontbijt. Een delegatie van 15 leerlin- deden. Tenslotte nog even op de foto
den en was de bovenliggende partij.
gen is naar het gemeentehuis gegaan. met de wethouder en de burgemeesMet snelle uitvallen en mooie goals,
Daar konden ze aanschuiven bij bur- ter: dat gebeurt ook niet iedere dag.
waarbij de verdediging van Egmondia
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uur Eucharistieviering
met pastor
Nico
Mantje m.m.v.
volgen
Belgische
Onze
Lieve
Vrouw Onbevlekt
Ontvangenis
– de
Egmond
aanArdennen.
Zee: ZonBen je
gemotiveerd
en wil je graag
in eendoor
jong
‘Dat
wel
zwaar
worden met al die
dag
uur W&C-viering
o.l.v.stuur
parochianen
m.m.v.
St Caecilia
en 10.00
enthousiast
team werken
dan zal
je motivatie
heuvels.’10.00
Danny
voor Dorpsgeno-met
H.naar
Adelbertus–
Egmond Binnen: Zondag
uurzalEucharistieviering
badegmond1@quicknet.nl
ten steeds een klein verslag doen voor
pastor
m.m.v.0622235868.
Cantate Deo
of belNico
metMantje
Robin Coule
de uitgave van volgende week, zodat
WOENSDAG 5 APRIL
op de hoogte
van zijn vorVastenmeditatie Protestantse kerk metwedominee
Saskia blijven
Ossewaarde
SCHILDERSBEDRIJF
deringen.

ren. Dat was heel emotioneel.’

voor een
EGMOND A

WINTER

Wij winkel
danken
iedereen
voor de grote belangstelling, mooie
aan de Voorstraat
103
Niet de zee op,
te Egmond
aan
bestellen bloemen,
Voor:
- Zee
Verwerking
bedrijfs- fijne brieven en kaarten die wij
woorden,
prachtige
www.lemminkfinance.nl
Adviesprijs: 6,95 en samenstelling jaaradministraties
mochten
ontvangen
na het overlijdenVanwege
van een ruwe Noordzee was ee
rekeningen
- belastingaangiften

Voorstraat 96a • 1931 AN Egmond aan Zee • 072-506 1363
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Tel. 06 54 79 64 95

KOFFIE- EN THEEWINKEL

voorheen werkzaam voor
Memento
Nadat
enkeleMori
jaren terug Egmond-Binnen inReparatie,
de narcissen onderhoud
is gezet, was nu ook
en verkoop
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen
op de Herenweg
ABA
Dag en nacht bereikbaar
en Zeeweg. In Egmond-Binnen
is
nu
vooral
het
dorp
zelf
weer
aan de beurt
ALLE
MERKEN
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG
geweest.
Het een
is prachtig
geworden
met dank
onze
ondernemersvereniAl jaren
vertrouwd
adres
vooraan
uwook
APKcampers
en onderhoud.
072-5115238
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
Herenwegschadereparaties
65
Tevens
doen
aircoservice,
dochters,
Jan de
Waardwij,
en Apeldoorn
Bloembollen
en• Egmond-Binnen
Cees Apeldoorn.

www.uitvaartverzorgingduin.nl

euro van

ZENT

GARAGE DE EGMONDEN

autoservice
Foto (aangeleverd):
Voorjaar in Egmond

Voor een waardig en gepast afscheid,

29 MAA

www.kruijffmakelaardij.nl

de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
Samen
ernaar zo veel gratis
Meldmet
u telefonisch
aanworden.
bij Sylvia
kan erstreven
met het we
boekenweekgeschenk
de trein gereisd
mogelijk geld op te halen voor dit be- de Wit, via: 0648263763. Uw aantekenisvolle goede doel. Een middag melding wordt enorm gewaardeerd.
of avond collecteren helpt al enorm. Hopelijk tot snel!

Voorjaar in Egmond

15 NOV

De Koninklijke
Kijk voor meer informatie
opNederlandse Redding M
11
november,
www.loopkoetshuren.nl op haar 193e verjaarda

En verder in Dorpsgenoten:
Zware eerste dag
voor Danny Voorhamme
DORPSGENOTEN
Miljoenen euro’s
in subsidiepot voor amateursport
Kloknieuws
Zeevogels wint Afgelopen
ook tweede
bekerderby
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
Veel overlast splitlaag
Herenweg
2.12’55”. Komende
zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met

Dierenbescherming zoekt extra collectanten

Woensdag t/m maandag geopend vanaf 12.00 uur.

3

Foto’s (Cor Mooij)
Danny start zijn tocht naar
Alpe d’Huez. Een tocht van in
totaal 1350 kilometer die hij
in drie weken wil voltooien.
Onderweg. Hier nog met
‘Van Speijk als begeleiding.

NIGHTS

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
12 wo 3:46 6:12 16:23 18:37
13 do 4:22 6:57 16:56 19:17
14 vr 4:30 7:41 16:57 20:00
15 za 4:54 8:25 17:16 20:45
16 zo 5:45 9:15 17:46 21:36
17 ma 6:16 10:06 18:10 22:36 EK
18 di 6:56 11:04 18:40 23:50
19 wo 7:45 12:54 19:47

2-506
06-196426616
646

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

Het verhaal van Danny is inmiddels
wel bekend: nadat hij drie jaar terug
werd getroffen door een Tia en herseninfarct stortte zijn wereld volledig
in elkaar. Met deze fietstocht wil Danny nu, drie jaar later, voor de vrienden
van Heliomare uit Wijk aan Zee iets
terug doen voor alles wat zij voor hem
hebben gedaan. Hij kan weer lopen
en fietsen. Praten gaat nog steeds

Nrd.
iswerkwin
kel.nl
WATERSTANDEN

Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113
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12 SEPTEMBER
www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl
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voor veel overlast
Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis Splitlaag zorgt
Groepsfoto

(van de redactie/JdW)
Eens in de zoveel tijd komt er weer
een nieuwe slijtlaag op het asfaltdek
van een weg. Dat weet iedereen. Dat
Neem voor een vrijbljivend kennis- je dan wat overlast ondervindt van
steentjes
weetbeide
ook trainers.
iedereen flesje
wijn voor
Recentelijk
heeft
de Arina,
samen- deenlosse
makingsgesprek
contact
op Adelbert
met A-zorg
Echter,wenst
de nieuwe
laag die op de
Adelbert
deze Adelbert-iconen
werking met de jeugdtrainers Bertus een.
in Egmond
Winkelmanplantsoen
1 - 1931 15)
VV Egmond
Zee Herenweg
veel plezier
en succesaantoeden
metHoef
hun
Zwart (Onder
en Nico aan
Valkering
gelegd,
wel voor
érg veelen
06-38729112
Alle zorgde
teams draaien
uitstekend
(Onder 17)
verlengd.- 072-8887706
Dit heuglijke isboys.
de afgelopen
Veel
info@a-zorgarina.nl
- www.a-zorgarina.nl
dat beloofd
veel goeds dagen.
voor komend
feit werd in bijzijn
van de voorzitter overlast
dan je normaal zou mogen verseizoen.
van het Jeugdbestuur (Rob Aelbers) meer
bekrachtigd met een ferme handdruk wachten. Waarschijnlijk was er sprake
van te veel fijn gruis in het grid. Het
WE HEBBEN NOG
leek de afgelopen dagen bij tijd en
wijle of je door een steengroeve reed.
je er Huys
op het
voetpad naast liep,
EXPOSITIES Opgravingen rondom Slot Als
Egmond,
Egmont
proefde je 9-15
het stof
achter elke auto
NOVEMBER Di 14, Open dag/avond Jozefschool,
en en
19-20.30u
al v.a.
hing een grote stofwolk. Geparkeerde
Di 14, iPad cursus, de Schulp, 14u
€
,50
Woe 15 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00uauto’s zaten na het weekend dik onper m 3
der het
stof. Dit
alles tot ongenoegen
Woe 15, Informatieavond plan Delversduin,
Hanswijk
19-21u
Woe 15 Klaverjassen, de Schulp, 14u van de aanwonenden. Bovendien lag
de fietsstrook
- die
Do 16 presentatie bodemvondsten WOII,ook
Bibliotheek
Voorstraat
41,grotendeel
10.30u
gewoon met stoeptegels is bestraat
Do 16 Eettafel, De Schulp, 12.30u
WELBOX Selfstorage “de Weidjes”
Do 16 Huiskamerproject, De Schulp, 14uen dus echt geen slijtlaag nodig heeft
Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl
met hetzelfde grid. Niet prettig
Do 16 Teken en schildercursus, De Schulp- vol
13.30u
en (een
Vrij 17 Gezond Natuur Wandelen, De Schulp,
10ugrotere) kans op een lekke Foto’s (redactie)
band. Dat zal vast niet de bedoeling Veel stof bij passerende
Vrij 17 Concert aan Zee, PostaanZee, 15u
geweest
auto’s
Vrij 17 Kerkdienst Pr. Hendrikstichting E/Zee,
15uzijn.
Za 18 Kerkdienst Maria Alacocque E/Hoef, 19u
Tekenbureau
Za 18 Kerkdienst OK St Agnes, 17u
Za Nieuwbouw
18 Memphis in de Werf
Herenweg 104
Zo 19 Kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 9.30u
1935 AH Egmond-Binnen
Zo 19 Kerkdienst
Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Verbouw
Nijverheidsweg 31d
Tel: 072-5070067
Zo 19 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
1851 NW Heiloo
Fax: 072-5067772
Renovatie
Zo 19, Rommelmarkt,
Wielerbaan Alkmaar, 10u
T 072 532 42 18
E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
Ma 20 Gym voor ouderen,
De Schulp, 10.30u
F 072 532 42 19
Onderhoud
www.bouwbedrijfcs.nl
Di 21 iPad cursus, De Schulp, 14u
E info@TR-assurantien.nl
Woe 22 Kienen, De Schulp, 14u

Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW), Persoonsgebonden
Budget(PGB) en Particuliere Thuiszorg

Adelbert gaat verder met
jeugdtrainers

Egmondse Almanak

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

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

N
G
ki

ww

RUIMTE
5

Goed uit elkaar, sam
Het beste voor d
Maak een afspraak me
Fietsstrook bedekt met
steentjes en gruis

Heeren van Egmont nog niet van het toneel…

De foto-expositie van de Heeren van
Egmont van fotograaf Ab Baart blijft
nog even! Vanwege het succes en
vanwege het Lamoraaljaar is besloten
deze prachtige expositie nog even te
laten doorlopen. Tot en met zondag
Mosselaan
| 1934 RA Eg
23 september
kunnen67
geïnteresseerden op zaterdag en zondag van 14.00
tot 17.00 uur terecht. Op weg naar de
5000e bezoeker! Vergeten? Nu nog15 NOV
5
de kans! De Heeren van Egmont (en
aanverwanten) staan op 27 panelen
van 70x100cm in volle glorie te beDe dorpsraad van Egmond aan den
Hoef houdt
op donderdag
23 novemb
wonderen
in Huys
Egmont, Slotweg
dering (ALV) in dorpshuis De Hanswijk.
Iedereaan
inwoner
vanDe
Egmond
41, Egmond
den Hoef.
expo- aan d
de dorpsraad en heeft in de vergadering
stemrecht,
dusvan
u bent
allen van
sitie is een
verbeelding
vroegere
komen en uw inbreng is van harteedelen
welkom.
van het slot, aan de hand van
Martijn
Mulder enen
Robhet
Leijen
van His- va
Voor de pauze wordt er o.a. verslag oude
afbeeldingen
Vechtvolk
torisch Egmond
uitleg in
geven
gedaan van hetgeen er door het be- uitgebeeld
na het beleg
1517over
doorwat ra
er in Egmond
enOok
daarbuiten
gaat De
stuur in het afgelopen jaar gedaan is Gelderse
troepen.
is er de zoal
Lamode
gebeuren tijdens
herdenkingsjaar
en van het daarmee samenhangende raalafdeling
van Joshet
Hof.
Deze afdevan Lamoraal inl
financieel verslag. De vertegenwoor- lingvan
blijftdehetonthoofding
hele jaar te bezichtigen.
diger van de gemeente wordt in deze van Egmont. Een gebeurtenis die 450 uu
jaar (Ab
geleden
plaats vond. De agenda Do
vergadering voorgesteld, evenals het Foto
Baart)
van de vergadering
en alle
relevante ve
voorstel tot benoeming van nieuwe Expositie
Heeren van
Egmont
stukken
te vinden
bestuursleden. Na de pauze zullen blijft
nogzijn
even
aan. op de website

met plezier
naar je werk

DORPSGENOTEN

ALV Dorpsraad Egmond a/d Hoef

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

06 20 100 550

40 soorten Tapas

Tapas
verrassingsmenu
S.V.
Prinsbij
Hendrik
Nicole
Weijling wint
series
WK

Texaco Egmond ad Hoef zoekt een stationmedewerker
voor 15 uur per week.

€ 19,50 p.p

Er werd opnieuw niet onverdienstelijk
geschoten: Cor en Dirk geven elkaar
geen streep toe, oog om oog, tand
om tand, de strijd der giganten. Voor
Jos Pannekeet wordt er een speciale

De Wereldkampioenschappen atletiek Masters 2018 in Malaga Spanje
Zoek jij een parttime baan met veel afwisseling? Ben je
in Spaanse
sfeer? goed
zijn Feestje
voor Nicole
Weijling-Dissel
klant- en servicegericht? Sta je klanten met een glimlach
Vraag naar
de vierde
mogelijkheden.
begonnen.
In de
serie won zij
te woord? Dan zoeken wij jou!
de uur
Amerikaanse en
G e ope nd v an wo t/mruimschoots
zon v an afvoor
17.30
Canadese
Ingangnog!
achter D'Oude Clipper • Smidst
raat 3, deelneemster.
1931 EX EgmondVan
aan de
Zee 43
Heb je interesse? Solliciteer dan vandaag
deelnemers
zijn
er
12
geplaatst
voor
tel: 072 8888805
Alle info vind je op: werkenbijgpgroot.nl
de halve finale waarna de finale. Nicole liep de snelste tijd in de series. Bij
het ter perse gaan van Dorpsgenoten
moest de finale nog worden gelopen.
Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
Volgende week komen wij uitgebreid
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
terug
deze WK, waarbij Nicole ook
vergroot
je wereld
enthousiaste
medewerkers.
Oog voor wensen van
ouderop
en kind.
deelneemt op de 1500 meter en de
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
5000 meter.
•
Dagopvang
•
•
•
•

In bezoekerscentrum Huys Egmont is in de laatste maanden van het jaar e
tige, grote foto’s die gemaakt zijn tijdens de opgravingen van het kasteel
jaren 30 van de vorige eeuw.

Natuurbeleving
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

TEKENEN/SCHILDEREN
volgens
methode
Donderdag 13 september
a.s. gaatklassieke
o.l.v.

In 1933 werd de provincie eigenaar
van het weiland waar ooit het kasteel
van de heren van Egmont op stond.
In het kader van de werkverschaffing
werden van 1933 t/m 1935 in drie
zomers de fundamenten blootgelegd.
Eerst door Egmondse werklozen, later
ook door Haarlemmers en Zaandammers. Er werden maar liefst 1138
voorwerpen gevonden, van middeleeuwse kannetjes tot 18e-eeuwse
borden. De gehele collectie bevindt
zich in het Huis van Hilde in Castricum, maar enkele topstukken zijn al
jaren te bewonderen in het Museum doende beschikt Historisch Egmond
van Egmond te Egmond aan Zee. Ook over enorm veel materiaal uit die
in Huys Egmont staat een vitrine vol tijd, waarvan een deel nu te zien is.
12van
SEPTEMBER
NR.volgt
703nog
Aan het einde2018
van het- jaar
vondsten, veelal uit de collectie
Cor Prins. De werkzaamheden op het een lezing over de opgravingen, als
kasteelterrein zijn fotografisch vast- opmaat naar het Lamoraaljaar 2018,
gelegd door medewerkers van het waarin de bekendste graaf van EgP.W.N., die de opgraving leidde. Zo- mont centraal zal staan.

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Olga Tsigankova de cursus

Foto (P.W.N. / collectie Historisch
Egmond) 1933: De fundering van
de Rentmeesterstoren is zichtbaar en nog in prima staat.

P

TEL.
072-507 0200

pshuisTekenen
de Schulp
in Egmond-Binnen
opindonderdag
& Schilderen
weer van start
Dorpshuis de

KINDEROPVANG

Wilma´s Pilates &

Egmond-Binnen.Wilt
u meedoen,
dan bent u
.30 totSchulp
15.30te uur.
Docent: Olga
A. Tsigankova.
Essentrics
Studio
van harte welkom vanaf 13.30 uur.

Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

06-21287899 - www.wilma-pilates.nl
zich
sus is reeds gestart, maar U kunt Tel:
NIEUW Barre lessen!!!
Release & Restore lessen
KostenTelefoonnummer
€ 30,- per maand. 0251-317804.
nmelden.

Foto (Cor Mooij)
Door naar de have finale WK
masters in Malaga Spanje.
Even een cooling down in/bij
Verder de hele week zee…

door Essentrics
sgeld: €30,-/maand. (www.tsigankova-smit.nl
)
en Pilateslessen

mail: wilma-pilates@live.nl
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Wat Now!

EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Mary de Graaff.

“Ie mââd, wat eb jai now voor ’n fiets in je ‘angde? Is dat een elektrieke?”
“Jaadet mââd. Die sting ammaar in me skiertje en ik docht, leet ‘k d’r eens mee
nee de fietseman gaen. Ai is main te grôot en te zweer. Dis ik hoopt dat ie een
mooi praisie d’r voor geeft en ik een aare ken kope.”
“Mââd, jai kom nooit meer voorbai de Blaauwe Paal.”
“Neen, en deer komt aese verangdering in. Ik gaat fietse nee Aimoie nee m’n
Suzan
Tervoort
Het premiummerk
voor
uw
schone
huis
Het premiummerk
voor uw
schone
huis
vriendin. Ze zel opkaike!”
Elles a/d
de Lang
“Jaadet en jai kom met een blikkongt verom, wat ik je zeg!”
Mosselaan 57, 1934 PJ Egmond
Hoef
Prins Bernhardstraat 8
“Dat ken me ‘íet skêle. Ik mot meer bewege want ik mot toegêêve, ik êêt
06‘iet
21 83 47 1931CE
93 Egmond aan Zee
elles-de-lang@jemako-mail.com
wâânig ‘oor en deerom ben ik ook te zwaer.”
facebookcom/Suzansleerlingenbegeleiding
Omdat het
werkt
06-15340811
072-5071417
“Now, ik oort er van op. Ik ‘ad ‘r êêlegaar gien bewââd van dat jai ging fietse. As
jai maer weet datte d’r veel ongelokke mee gebeere. De loi kope zo een fiets en
gaen d’r met een gang mee van tisse as of ze ’n wedstraid motte winne. Veels
te ‘ard! Ik leest ’t in de krante. Aauwe loi die derp door skeere en den op d’r lois
bakkes valle. Kaik jai maer oit, aars kom je in de grôôste moeilijk’ede.”
“Mââd, skai oit, ik mot ’n gnappe fiets zonger toestangde. Wel mit ’n versnelSchoonheidssalon
linkie aars trap ik me ’t laezerus. Die van main skait bagger, maer ik gaat verom
Linda
IJssennagger-Zentveld
fietse.”
“Now, je doet ’t maer.”
Zent Schoonheidssalon
“Ik most nag effies bellen ovve ze –n ’t wel ewwen in die winkel. Ik gaet ‘iet op
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
de skorrelebonk nee die fietsewinkel. Aers kom ik mit lêêge ‘angde tois. Ik gaat,
06 10 82 64 29
je ‘oor nag wel weer van me ‘oor.”
www.zentschoonheidssalon.nl
“Now, ik zou zegge, gaet mit God en zêêve stoivers, den ‘e je de zêêgen en
zentschoonheidssalon@gmail.com
raisgeld mêê!”

maandagmorgen
van ons
08.45 totdorp’
09.45 bij
‘Meer
leven in
Al meer dan twintig jaar wordt er workshops, proeverijen en exposities
LIMITLESS
FITNESS
lesgeven.
kunnen worden. Een logesproken over de
verbeteringEGMOND
van gehouden

catie waar
eenHOEF
platform is voor
de Slotruïne,
Hoeve Overslot
en omBijlmansweid
3, 1931
RE EGMOND
AANookDEN
geving Slotkwartier. Het bouwkundig jongeren.
gaatbrug
omnaar
conditietraining
(bodyshape).
ja ,b.b.b.
daar past
te zijner tijd ook een
resultaatHet
is een
de slotru- Enen
goede
kop
koffie
of thee bij. Een fraai
ine, eenWe
vissteiger
in
het
park
en
een
hebben een vast ploegje waar je natuurlijk
kleine renovatie van Hoeve Overslot. ingericht terrasje kan de passanten
binnen
lopen enommee
doen.die na een lange fietstocht
opvangen
Dit is mijn
inzienskan
onvoldoende
de kan
of wandeling
kwaliteitBijtegenoeg
leveren die
de gebouwen
animo
zou er eventueel
op willen uitrusten en wel
en omgeving nodig hebben om tot een versnapering kunnen gebruiken.
woensdagmorgen
vanaan08.45Detotafgelopen
09.45 weken is er met name
een levendig
deel van Egmond
negatief
de Hoefnog
te behoren.
Met
alle
goede
een les plaats kunnen vinden. gereageerd op de plannen
pogingen ten spijt, het blijft door de van de commissie met de nadruk op
Bij met
vragen
kanvanje een
mijpaar
bellenteveel
op mijn
horeca of bedrijfsinvloeden.
weeks stil,
bezoek
groepenmobiele
in het weekend.
telefoonnummer: Dat is jammer en in mijn ogen een
Wat zou het mooi zijn om historie, gemiste kans.
Juist doorgroet,
te investeren
multifuncticultuur, bedrijfs- en maatschappelijke Sportieve
Mary deinGraaff.
activiteiten samen onder te brengen oneel gebruik van de gebouwen kan
in de historische panden. Een loca- het gebruik over de gehele week wortie waar lezingen, vergaderingen , den versterkt, en niet alleen op zater-
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Omdat het werkt

DORPSGENOTEN ZOEKT EEN

SERIEUZE
BEZORGER

06-23439740 rectificatie

Isa Mulder clubkampioen Achilles

Onlangs hielden de jeugdleden van Achilles hun onderlinge wedstrijden. Buiten en binnen de sporthal heerste (toen nog) een tropische
temperatuur. Ondanks de warmte waren er heel veel belangstellenden waaronder: de ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, om
de prestaties van de kinderen te bewonderen. Clubkampioen bij de
gevorderden en turnsters werd Isa Mulder.
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OZB ofvoor ondernemers verlaagd
Erkend
In de raadsvergadering van 2 november hebben de partijen KIES Lokaal
dement ingediend om de Onroerend Zaak Belasting (OZB) op het ‘gebruik
herkend?
Ondernemers betalen op dit ogenblik te verlagen. Het is dit college gelukt we

Goede verdiensten,
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Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

GARAGE DE EGMONDEN

Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter
het optreden van
ABA
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan
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Zingen voor je plezier

www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
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Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
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Visvereniging Altijd TUC organiseerde
afgelopen zaterdag alweer voor de
vijfde keer het ludieke “fishing wasted” vistoernooi. Tijdens deze wedstrijd gaan het vissen en een drankje
doen prima samen. Zo’n vijftien vissers namen deel aan de wedstrijd
en het toegestroomde publiek kreeg
waar voor haar geld. Zeker in de openingsfase werd de ene na de andere
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Iedere 2e donderdag van de maand het echt niet uit. Ook mensen die
(nu op donderdag 13 september) niet willen zingen maar lekker willen
kunnen belangstellende meezingen luisteren zijn van harte welkom. De
in PostaanZee. Eenieder is welkom inloop is vanaf 13.45 uur en het zinmee te komen zingen onder leiding gen is ongedwongen en recreatief van
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Rob
de
Nijs
Voor een langer periode
en ook van Jan Smit. Zing je als een Foto (aangeleverd)
nachtegaal of zo vals als een kraai? Zingen die je voor je plezier
06 23610857
bij PostaanZee.
Voor het plezier in hetTEL:
zingen maakt

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

Oproep (Egmondse) ondernemers
Ondernemersvereniging Egmond Ac-

de organisatoren van de benefiet-

tief van Egmond aan Zee breekt bij
haar leden een lans voor de organisatie van het benefietconcert van 6 oktober om als sponsor deel te nemen,
om zo hun collega’s van De Klok en
de familie Bes straks financieel te ondersteunen. Het concert belooft een
spetterende avond te worden met
onder andere optredens van Ab Glas,
de Zâalnêelden, de Skarrebekken, Rits
Rats, So Be It en Memphis.
Voor ondernemers zijn er aantrekkelijke sponsorpakketten samengesteld,
aldus Sandy Dekker in haar nieuwsbrief aan de leden. Binnenkort gaan

avond bij de ondernemers langs om
te horen of ze interesse hebben in een
van de pakketten. Dat wil Egmond Actief van harte ondersteunen.

PEDICURE | MANICURE
Margreth Kool
Gediplomeerd
pedicure | manicure

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.

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra

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

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197

De Poppenkast

KINDEROPVANG

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

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!

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

DORPSGENOTEN

6

Dag voor paardenliefhebbers

12 SEPTEMBER 2018 - NR. 703

Allergie
Acupunctuur
wasserij
Last van migraine/hoofdpijn,
dubbelblank
darmklachten,
vermoeidheid,

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

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

Lijtweg 56huidklachten,
• Bergen NH
luchtwegklachten,
Telefoon 072-5812331
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

• Hollandse Nieuwe MAATJES HARING
p/st. € 2,00
3 voor € 5,50

6 voor € 10,00
65+ 3 voor € 5,00
vers schoongemaakt

DE LEKKERSTE

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

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

SCHILDERS- EN
GLASZETBEDRIJF
pimp je pony en in de kantine worden
er paardentaarten gemaakt en hoefijzers versierd. De manege is open
van 13:00 tot 17:00 en de entree en
deelname aan de activiteiten is gratis!
Foto (aangeleverd)
Manege De Hoef staat open
voor paardenliefhebbers.

Toch nog even controleren…

EGMOND

gevuld met niet al te fris water, maar
de overlast is wel nagenoeg verdwenen. De gesprongen persleiding is
eveneens verholpen.

AUTORIJSCHOOL

KARE LS

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

Alleen tegen inlevering van deze bon

€ 1,50 (dus 500 gr. € 5,50)

Oude LUXE KAAS
500 gram 3,95
De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

NOORD HOLLANDSE extra pittige 500 gram 3,95
BOEREN GEZOND 100% Lactosevrij 500 gram 4,95
Super PERSS
Noord Hollandse GRASKAAS
500 gram 2,95
Delmonte
Bij aankoop van de 1e kilo kaas

Wilde
een GRATIS CULINAIRE VERRASSING
Volop Holla

Nieuwe oogst Hollandse elstar APPELS 5 pond € 2.50
Lekkere zoete Hollandse HANDPEREN 4 pond € 2.50
Hollandse PRUIMEN (reine Victoria)
2 pond € 2.50
Actie geldig bij inleveren bon

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

KERKDIENSTEN SEPTEMBER
Woe 12 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Lever
Zee,de9uadvertentie in en elke betalende klant ontvangtMeeuwenlaan
een zak kruidnootjes cadeau
9
Vrij 14 kerkdienst Prins Hendrik Stichting, Egmond aan Zee, 15u
1935 EJ Egmond-Binnen
Za 15 kerkdienst MM Alacoque, E/Hoef, 19u
Tel. 072-5071100
Zo 16 kerkdienst Slotkapel Egmond aan den Hoef, 10u
06-24522085
Zo 16 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 10u
Zo 16 kerkdienst OL Vrouw, E/Zee, 09.30u
Zo 16 kerkdienst Adelbertuskerk, E/Binnen, 11u
WE HEBBEN NOG

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
Ouderwets Spakenburgs KRENTENBROOD nu € 2,50
Dagverse SPECULAAS PENCEES
8 voor € 3,SPECULAAS BROKKEN a 3 stuks € 2,50 en nu 2e pak € 1,Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een zak kruidnootjes cadeau

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

f
WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

DORPSGENOTEN

zoekt een serieuze
bezorger/ster voor EGMOND-BINNEN
072-5061201
of info@belleman.nl

KIBBELING
heerlijk gekruid

250 gr € 4,00

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Dagverse SPECULAAS PENCEES 8 voor € 3,SPECULAAS BROKKEN a 3 stuks € 2,50 en nu 2e pak € 1,-

Het voetbalseizoen is nog maar amper aan de gang en er zijn al twee derby’s
geweest. Zeevogel, Adelbert en Egmondia zitten namelijk bij elkaar in de poule
voor de beker. In de competitie komen ze elkaar niet meer tegen. Ze spelen
alle drie in een andere klasse. Maar wat maakt het uit? Als ze eenmaal zijn
gefuseerd, zien ze mekaar elke dag. Als het tenminste ooit nog eens tot een
fusie gaat komen…
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

WARM GEBAKKEN

JAAP DAVIDSON

SEPTEMBER
Zo 13, ZingmeeaanZee, PostaanZee, E/Zee 14 uur
Zo 16 Open dag Manege De Hoef, E/Hoef, 13uOuderwets Spakenburgs KRENTENBROOD nu € 2,50
Ma 17 Gratis healing, de Schulp, 10.30u

JOOOI

1 kilo € 3 4 kilo € 10,00

GROENTE & FRUIT

Egmondse Almanak

wekelijkse column van KD de Bocht

WIJTING of SCHAR

2e10.00
half pond

Foto (redactie)
Controleren of het nu wel
goed gaat…

EXPOSITIES
Expositie Heeren van Egmont en het Vechtvolk, Huys Egmont, t/m 23 september
Expositie ‘Roeland Koning & de Derpers’, Museum Egmond, t/m 4 november
Expositie Grafiekgroep Bergen, Kapberg, t/m 23 september
Expositie Frans Peeters, Dorpshuis Hanswijk, t/m feb 2019

• Verse

Anna van Burenlaan 82
1934 GV Egmond aan den Hoef
Telefoon: 072 - 506 54 27
Kilo 12.50
vanwonderen@quicknet.nl
www.schildersbedrijfegmond.nl
Kilo 
Mobiel: H.M.H. van Wonderen 06-51 22 39 77

86% kans dat
je slaagt! bron: CBR
Na het ‘luchtalarm’ van vorige week
kwam HHNK deze week toch nog
maar even een paar keer langs bij de
sloot aan de Slotweg/Hoeverweg om
te controleren of het euvel daadwerkelijk verholpen was. Dat is weliswaar
nog niet helemaal het geval, want de
sloot zit nog steeds tot aan de rand

Gerookte PALING
deze week 500 gr € 15,00

• Ouderwets

✄

Op zondag 16 september opent manege De Hoef in Egmond aan den
Hoef haar deuren om iedereen kennis
te laten maken met het bedrijf en de
paardensport. Tijdens deze open dag
kunnen kinderen meedoen aan de
ridderspelen of zelf ponyrijden in de
overdekte rijhallen. In de stallen kunnen pony’s verzorgd worden tijdens

Foto (Cor Mooij)
Inmiddels zijn de restanten
van De Klok gesloopt en opgeruimd door de firma C. de
Groot. Alles wordt nu in het
werk gesteld om de mensen
te steunen die daar weer iets
moois willen laten herrijzen.

✄

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

✄

•
•
•
•
•
•
•

