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

Egmondse gedragsdeskundigheid
gaat inmiddels de hele wereld over…

WATERSTANDEN

NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
Springtij:
2-3 dagen na- NM
en VM
offset
- hoogdruk
fotografie
Doodtij: 1-2 -dagen
na LK en EK multimedia
ontwerpstudio
Laagwater Hoogwater
reclamebureau
26 wo 1:50 5:35 15:17 17:56
27 do 1:44 6:07 15:56 18:25
t
28 vr - 2:24
6:39 14:34 18:57
29 za 2:55 7:16 15:04 19:33
30 zo 3:15 7:52 15:45 20:13
1 ma 3:54 8:37 16:35 20:56
2 di 4:40 9:36 17:15 21:55 LK
3 wo 5:46 10:50 18:15 23:25

BOOM

autoservice

(van de redactie/JdW) De in Egmond aan den Hoef woonachtige Willem de Jong is een bekend auteur van
een aantal boeken (‘Gedrag is meer dan je ziet’ en ‘Het verwende kind-syndroom’) en deskundige op het
Reparatie, onderhoud
gebied van de interpretatie van gedrag bij kinderen. Nu gaan zijn boeken ook naar Indonesië, vertaald
en verkoop
door de Indonesische Julia van Tiel (Heiloo). Zij kampte zelf met deze problematiek met haar hoogbeNieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA ALLE
Egmond
aan den
MERKEN
gaafde kind dat als autistisch werd bestempeld.

15 NOVEMBER 2017 - Nr. 660

ook campers
info@belleman.nl

e

Foto (redactie) Willem en Annelies de Jong met in hun midden
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis
Julia van Tiel en de door haar
vertaalde boeken, die de basis
vormen voor de verspreiding van
deze specifieke kennis.

Hoef 072 506 1201
- www.dorpsgenoten.info
i

Herenweg 65 • Egmond-Binnen

M 06Egmond
2874 8860 • T 072
506Zee,
2744 Rinnegom en Bakkum Nrd.
in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen,
aan

Voetbalplaatjes van lokale helden
in mooi verzamelalbum

BOOM

autoservice

Het
duurde11
even
voordat men
erachZaterdag
november
is niet
langer alleen de dag van Sint Maarten, maar ook van Sint Adelbert. Sinds
ter
kwam
dat
autisme
niet
de
juiste
afgelopen zaterdag is voor alle
spelers en vrijwilligers van Sint Adelbert het lokale ‘voetbalplaatjesboek’
diagnose
‘In Indonesië wordt
al
een feit. was.
De Egmond-Binner
voetbalvereniging
is samen met DEKA Markt Egmond Binnen een speciale
heel
snel hetgestart
stempeltje
op
spaaractie
omautistisch
de bijzondere
plaatjes te kunnen bemachtigen en vast te leggen in het verzameliemand
boek. geplakt die afwijkend gedrag
vertoont’, aldus Julia aan de keukentafel bij Willem de Jong in Egmond.
‘Reden? In Indonesië is een achterstand op dit vakgebied. Daar wilde ik
wat aan doen.’
DORPSGENOTEN
4
(zie verder pag. 3)

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE
MERKEN
De
laatste
ook
campers
wandeling

kan je ook
samen doen. 29 MAART

Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744

Kloknieuws
Afgelopen
zondag was inin
Zandvoort
de circuit-run en hierbij stond Olof
En verder
Dorpsgenoten
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
- Komende
Open
Egmondse
2.12’55”.
zondag
2 april gaan we met tenniskampioenschappen
onze wandellefhebbers met
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenvoorzien
behoefte
stein’, een mooie
wandeling vanin
16km.
We vertrekken die dag om 08.10 uur
op- de fiets richting
Heiloo
waar
we
om
08.49 uurleeft
de trein nemen.
Die dag regio Nu ook
Benefietconcert
in
hele
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.
Pedicure
Boswaid maakt jutterskunst van zwerfafval
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
Voorjaar
in Egmond Bruist komt er aan!
Egmond-Binnen
06-12955593

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…

- advertorial -

Back to the seventies… Gerrit Du Prie




Gerrit Du Prie is een van die
levende legendes uit Egmond.
Waar veel legendes blijven
hangen in het Egmondse is
Gerrit erin geslaagd landelijke

bekendheid
   
  
 
te  verwerven.
On      
der
meer
met
zijn
prestaties

Foto (aangeleverd) Voetbalplaatjes van lokale helden sparen:
drukte
in kantine
Adelbert
DeSterkste
man Sint
van
Nederin 
 
 

land,
maar ook in het powerprachtige
actieDu
is terug
te vinden
Na weken van voorbereiding was Binder-voetbaltoppers te gaan spa-  liften
werd
Prie een
echteop

  van de voetbalvereniging
de
website
het afgelopen zaterdag dan zover. ren? Het album is tegen een zacht kampioen.
En
zo
haalde
  Als je hij
(www.adelbertvoetbal.nl).
nog
Het spaarboek werd gepresenteerd prijsje verkrijgbaar in de winkel. Een 
meer
palmares dan menig
angeen krachtsporter
album hebt, meld
je dan even
en uitgedeeld door het projectteam uniek album ‘voor later’ en een mooie der
waaronder:
bij je leider
of stuurpowerlifting
een mail naar
vanuit Sint Adelbert, samen met het verzameling sportievelingen en vrij- 40x
kampioen
adelbertvoetbal@gmail.com.
willigers van Sint
Adelbert
elkaar in van
management van de supermarkt.
Alle(aangeleverd):
Nederland, 50x kampioen
Foto
Voorjaar
in bij
Egmond
deelnemers in het boek kregen een één boek. Meer informatie over deze powerlifting Benelux, 2x onbegratisenkele
exemplaar
De inzet
is om de in de narcissen is gezet, was nu ook
slistSchoonheidssalon
in een gevecht tegen AnNadat
jaren .terug
Egmond-Binnen
komende
tijd
voetbalplaatjes
te spaton Geesink en gewonnen van
Egmond a/d Hoef versierd met vele
narcissen en krokussen op de Herenweg
door ‘slim’
aankopen te doen
LindaRuska
IJssennagger-Zentveld
Wim
en Chris Dolman,
enren
Zeeweg.
In Egmond-Binnen
is nu bij
vooral het dorp zelf weer aan de beurt
de
supermarkt
in
Egmond
Binnen.
toch Zent
geenSchoonheidssalon
kleine jongens.
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniBij iedere
€ 10,- boodschappen ontging,
de dorpsbelangenvereniging,
de bloembollenkwekers, John Swart en
Mosselaan 61
vangt
de
een
pakje
plaatjes
Eind jaren
kreeg
Gerrit
meerBloembollen
bekendheidenen
dochters,
Jankoper
de'70
Waard
en
Apeldoorn
Cees Apeldoorn.
1934 RA Egmond aan den Hoef
met 5 stuks. Het is ook mogelijk te06 10 82 64 29
hij mee
aan Sterkste
Man-wedstrijden,
opgendeed
betaling
een mooie
poster van
de
www.zentschoonheidssalon.nl
tredens
shows op
eigen
foto bij
te krijgen
vantelevisie
50×70 bij
cm.onder meer Rudi
zentschoonheidssalon@gmail.com
Carrell,
Ron
Brandsteder
en
André
van en
Duin.
Samen
De
actie
duurt
nog
tot
23
december.
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn
Fenny
Brus 60,42 2.Piet en
Demet
verwachtingen
zijnin hooggespanzijn prestaties
het
een en Bert Maureau
Ditte
Greeuw
58,33 3.Mar
en powerliften,
Nico Immingwerd
54,17hij4.Petra
Voor uw gehele administratie
nen
en
er
worden
ook al41,67
44,76
5.CeesNederlander
Imminginmiddels
en Theo
vGulik
Dekker en Thea Rosendaal
bekende
en beleefde
Gerrit 6.Bep
zijn glorievoorbereidingen
getroffen
om
‘dubAdministratiekantoor
40,63
tijd.plaatjes’
Hij werkte
2011 nog
aanbij
een autobiografie.
bele
te inkunnen
ruilen
heeftinGerrit
een kwakkelende
gezondheid
de Inmiddels
voetbalclub
de kantine.
Ook
met versleten
knieën, rug envan
heupen.
interesse
om voetbalplaatjes
de Hij heeft kanVoor: - Verwerking bedrijfsWEEKEND
1 EN 2 APRIL
2017 vervolgens nog een TIA.
ker overwonnen
en kreeg
administraties en samenstelling jaarzijnwoont
allen nog
op de
foto
metgeliefde
het
H.Met
Margaretha
Maria
Alacoque
– Egmond
aanaan
den Hoef: Zaterdag
Gerrit
altijd
in zijn
Egmond
rekeningen - belastingaangiften
voetbalalbum
en Markmet
Bakker,
19.00
uur
Eucharistieviering
pastor
Nico
Mantje
m.m.v. Hoeverture.
- adviezen op fiscaal en
Zee.
supermarktmanager.
Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zonbedrijfseconomisch terrein
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
DORPSGENOTEN
2
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde
Palsma

Voor het tweede
wel!

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT

Ook voor ramen en kozijnen

SERIEUZE
BEZORGER

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Bridgeclub Egmond aan Zee

Voor een waardig en gepast afscheid,

voor een wijk in
Dag en nacht bereikbaar
EGMOND
AAN ZEE
072-5115238

WINTER

voorheen werkzaam voor Memento Mori

072-5061201 of
info@belleman.nl

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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En verder in Dorpsgenoten
SCHILDERSBEDRIJF
Drogisterij
We hadden nog heel
veel gepland,
Parfumerie
Delversduin
wordt
langzaamaan
concreet
Egmondse
Almanak
maar dit was het
laatste wat we hadden verwacht.
BEUKERS
EXPOSITIE
Slotkwartier
houdt
gemoederen wel bezig
Afscheid nemen bestaat
niet,
Hanswijk; Aad
Peetoom
Hilde Belleman.
Totmoeten
15 juli. laten.
ONDERHOUD
maar
ween
zullen
je nu los
MAART
29 Vastenmeditatie, Protestantse
Kerk, 19.30u
- WoeAdelbert
legtwejeugdtrainers
vast
Vergeten
doen
je
nooit.
EN
NIEUWBOUW
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Voor
altijd
in20.15u
ons hart. KNRM in hetZeedistel
1 - Egmond-Binnen
- 29 Toneelgroep
Trouwe
zonnetje
Wo
Spiegel
in donateurs
de Schulp
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Tel. -072 5064695
Vr 31 Toneelgroep
Spiegel
in de Schulp Zwanenburg
20.15u
Jan
Cornelis
€ , 06-53794624
Mob.
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u

Verkaveling Delversduin

GARAGE
DE( dierendag
EGMONDEN
Op 4 oktober
) zijn
BOVAG
Ger en Corry
Gravemaker

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

Jan

Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
DORPSGENOTEN
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za Egmond
1 Kerkdienst Alacoque,
Egmond/Hoef, 19u Egmond a/d Hoef
aan Zee
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
augustus
1955 Ontvangenis,
22
september
Zo15
2 Kerkdienst
OLV Onbevlekte
Egmond/Zee,
10u 2018
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Rick en Tanja
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Summer,
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk,
20.15uSkip

9

Iedere maandag inloopspreekuur van 10.00-13.00 uur
Slotweg 2a, Egmond aan den Hoef
24/7:
06uw
21APK
51 61
Al jaren eenMeldnummer
vertrouwd
adres
voor
en 30
onderhoud.
50 jaar
getrouwd.
www.charonuitvaartbegeleiding.nl
Tevens doen wij,
aircoservice,
schadereparaties
Charon
Uitvaart Inspireert!

in- en verkoop of zoekopdrachten.

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
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ap.beukers@quicknet.nl
2
Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

”Het is zoals het is en het
zoals het komt”
KINDEROPVANG
DEkomt
POPPENKAST

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

WINTER

Jilles, Loïs
Ferry Karssen sterkste
Bonny en Michael
bij MTB Kids & Parents

Juull,
Billy winnaar
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond
met overmacht
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos
was echter het optreden van
Ineke
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
Beeld
(aangeleverd
gemeente
Bergen):
Delversduin.
nog wist
in te pakken. Uitslag:
1. Ferry
KarssenVerkaveling
Alkmaar 2. Vincent
Beentjes InJan is
thuis, Anna van
Burenlaan
49november
in
op Verdonk
15
in Hanswijk.
Castricum 3. Wilfred Knegt formatieavond
Uitgeest 4. Henk Jan
senior Egmond
aan
Hoef.
Iedereen
is Louwe
hier welkom
de Egmond
Hoef 5. Nielsaan
Bras den
Egmond
aan de
Hoef 6. Henk
Alkmaar 7. Dirk
opdewoensdagavond
26
september
tussen
avond
laten
bijpraten
over Egmond
de diverse
Met
informatieavond
komst
Dekker
Egmond
aan Zee 8. op
Jarno
Betlem
Krommenie
9.
Chris Kemp
in de vrije sector zijn
(woensdag
15
november
19 mogelijkheden:
aan18.30
de Hoefen
10.20.30
Ramon uur.
vantussen
de Laarschot
Hoorn
en 21 uur in Dorpshuis Hanswijk, er appartementen, gezinswoningen
De afscheidsbijeenkomst
donderdag en daarnaast
Egmond
aan den Hoef) begint lang- isenoptwee-onder-een-kap
27 september
om 13.30
in het
van
er in Yardenhuis
de sector sociale
woningzaamaan
het plan Delversduin
steedsuurzijn
concreter
te worden.
Geïnteresseer- bouw
Schagen,
Haringhuizerweg
3. huur- en koopwoningen waarden kunnen zich op deze informatie- op (straks) kan worden ingeschreven.
Na afloop proosten we met een malt op Jan
en sluiten af met een borrel in Sportcafé de
Watertoren, Watertorenweg 36 in Egmond aan Zee.
Uitslag:
1. Ferry is
Karssen,
Alkmaar
2. 15.00
gowaard
7. Wout Bakker, Heiloo 8.
Iedereen
welkom
vanaf
uur.

MTB K&PB

medisch pedicure

Voor: - Verwerking bedrijfs-

administraties
en samenstelling
jaarBel
voor een
afspraak
rekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

06-1057 8724

Flexibel en incidentele opvang mogelijk
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
z
Geen wachtlijsten
z

Vincent Beentjes, Castricum 3. Henk Piet Veldt, Akersloot 9. Chris Kemp,
Louwe,
Alkmaar 4. Marco Wetsteijn, Egmond aan de Hoef 10. Lars van den
Correspondentieadres:
Egmond
aan Zee
5. Kleefstraat
Marcel Koekoek,20, Wijngaard,
Pastoor
van
1931 BL Akersloot.
Castricum 6. Martin Meijer, Heerhu-

Egmond aan Zee.

Nog één keer
Nooit meerSprenkeling
op je bankje
Transportbedrijf

meer eenjl.kletspraatje
of een vanvan
je grapjes
Zaterdag Nooit
11 november
zijn de oud-collega’s
Transportbedrijf
meer
‘bakkie’ Hanswijk tijdens een
Sprenkeling bij elkaar Nooit
gekomen
in een
het dorpshuis
Nooit meer een
‘vissie’ bakken
gezellige reünie. Transportbedrijf
Sprenkeling
werd in 1958 opgericht
door Jan Nooit
Sprenkeling
sr. aan koppen
de Slotweg
in Egmond aan den Hoef. Het
meer samen
of voetbalcommentaar
bedrijf
groeide
snel, aftellen
daardoorbijverhuisde
het bedrijf
eind jaren
Nooit
meer al
samen
verstoppertje
en ‘blikkie’
trap ’70
naar het bedrijventerrein
de Weidjes
enêlegaar
groeide‘iet’
gestaag door.
Nooit meerop‘Jooi
dat hoeft

Gefeliciteerd
(O)PaVrij
& ( O)Ma.
Job de
Gerard & Tessa

Alkmaar, 13Thijs,
juliLiselotte,
1944 Florian, Pepijn,
Alkmaar,
3 Fenna
november 2017
Eliza &

GEVRAAGD:
Corina & Mike
& Jet
Namens de familie
Snackbar Pimmedewerker
Peter

Eisenhowerstraat
61 ervaring
Macy & Jamie 18-20
liefst met
1931 WJ Egmond aan Zee

jaar.
VoorGereen
langer
periode
en Corry
Gravemaker

072-5064258 of 5065399
T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl
Mosselaan
53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net

De uitvaart
heeft reeds in86,besloten
kring plaatsgevonden.
Wilhelminastraat
1931 BT Egmond
aan Zee

TEL: 06 23610857

ZENT

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Aan
mensen
die
erG
voor ons
UITV
A Aalle
R Tlieve
VER
ZORG
IN

Pieter Dekker

waren na het overlijden van onze lieve man,
vader, zoon, broer en opa

Dick Rasch

Schoonheidssalon
uBBeL
LaNk

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

oeT
eTer
Linda
IJssennagger-Zentveld

EGMOND

Zijn dood blijft harteloos, maar heeft ons
terugVANAF
gegeven.
ER IS ALveel
EENliefde
UITVAART
€ 3.180,Het was overweldigend.
Vraag gratis uw
• Iedere uitvaart op maat
laatste-wensenmap aan
Bedankt voor alles.

roNwaTer

Zent Schoonheidssalon

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
Mosselaan 61
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
Lijtweg 56 • Bergen NH
www.zentschoonheidssalon.nl
Telefoon 072-5812331
zentschoonheidssalon@gmail.com

• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

Dag en nacht bereikbaar via
Fam. Rasch

• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

072 - 589 54 53

interesse in politiek?

of via: pieter@uitvaartdekker.nl

• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking

Gemeentebelangen heeft haar jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering.
woensdag 15 november 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur
van Blaaderenweg 10a, 1862 JP Bergen.
Op de agenda staan onderwerpen die ons nu bezighouden. Ook niet-leden zijn welkom!

• Transparant

WINTER

* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
Voor: - Verwerkingpakketten
bedrijfs-

administraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

wasserij
dubbelblank

ruimte voor inwoners

Lijtweg 56 • Bergen NH

Kerklaan
11, 1935072-5812331
EV Egmond-Binnen
Telefoon
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

Nooit meer…

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
www.fysiotherapieronde.nl
VERANDA’S
BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING

oor

De Poppenkast

z

Ervaar de waarde
van uw tuin!

D B

P

In
dankbare Het
herinnering
alles
wat hij voor ons
leven samenaan
is heel
bijzonder
z
Dagopvang
iszBuitenschoolse
geweest, hebben
wij
afscheid
moeten
opvang
zoveel dingen delen met elkaar nemen van
z
Tieneropvang
met huiswerk
begeleiding
mijn
lieve man,
onze lieve
”ouwe”, onze opa, broe en
z
Opvang per uur tegenwoordig bijna een wonder
schoonvader
maar zij doen dat al 50 jaar

Julianastraat
60
Julianastraat
60EV Egmond-Binnen
Kerklaan 11, 1935
Egmond
aan
Tel.
072-506
90
89
Mobiel: 06-124 58 904
Egmond aan •Zee
Zee
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
www.belmeteen.nl
www.belmeteen.nl

Tim en Luka
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GRIEPGOLF
Voor een passende uitvaart met
OF
Kijk
voor meer
informatie
een vertrouwd
gezicht
‘Hennie op
Blok’
www.loopkoetshuren.nl
INBRAAKDag en nacht bereikbaar
Of bel 06 21 51 61 30 (24/7)
06-49412728 of 072-5115238
GOLF? www.charonuitvaartbegeleiding.nl

www.schoonheidssalondessa.nl

Kerkdiensten

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
15 wo 1:25 9:55 13:49 22:10
16 do 2:15 11:10 14:38 23:00
17 vr 2:59 12:07 15:17 23:50
18 za 3:39 11:45 15:56
NM
19 zo 0:30 4:15 12:24 16:25
20 ma 1:05 4:52 12:54 17:01
21 di 1:40 5:25 13:46 17:38
22 wo 2:04 5:59 14:05 18:11

Onze uitvaartbegeleiders (v.l.n.r.): Lissette Wit, Marion Velzeboer, Evelien de Jager en Pieter Dekker

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

Onvoorstelbaar!
Uitgerekend op burendag is overleden onze lieve buurman

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Jan Zwanenburg
Je bankje bij de speeltuin blijft leeg. Wat zullen we je missen!
Rick, Tim, Bonny, partners en kleinkinderen: heel veel sterkte.
Foto (aangeleverd): Nog één keer was een ‘oranje/witte truck’ te bewonderen in Egmond aan den Hoef.
Kinderen & buren van de Anna van Burenlaan.
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K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
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Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
betekend heeft, nemen wij afscheid van mijn echtgenoot,
onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Live muziek, hapje, drankje en cadeau-tips!
Adrianus Johannes de Waard
Woensdagavond 15 en 29
Arienovember,
13
en 20 december van 19.00-21.00Egmond
uur aan Zee
Egmond aan Zee
20 februari 1931

Het kan nu in de
huisartsenpraktijk
Egmond aan Zee
Admiraal de Ruyterweg 1.

          
      

      

U kunt geheel vrijblijvend en

 
  een afspraak maken
kosteloos



Het wordt gedaan door een
ervaren Plastisch Chirurg!


een
voor
consult.

Tel. 072-5061252

19 september 2018
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Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
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Opvang voor en
kinderen
van 0-13 jaar. in de bijbel
Broers
zussen
Restaurant smakelijk wegens vakantie van de koks gesloten van maandag 17/9 tot en met woensdag 10/10.

P

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

Donderdag
oktober zijner
wij in
er weer
een Kanieuwe kaart!
of limonade. Deze keer gaan we het
Ieder
jaar11worden
de met
Oud
z
Dagopvang
De Koffiemolen
WEL geopend
vangezinsdiendonderdag t/m maandag
vanaf 10.00
voor koffie,
lunch enen
borrel.
hebben
overuurMozes,
Mirjam
Aäron.
tholieke
kerkis een
aantal
z
Buitenschoolse
opvang
Wat
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doen
met
de hulp
stenz
gehouden.
Dit
jaar
is
het
thema:
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
broers
en zussen
in de bijbel. Tijdens van je broer, zus en God? Zaterdag 18
z
Opvang
per uur
november om 17.00 uur ben je van
de zvieringen
we verhalen
Flexibelvertellen
en incidentele
opvang(of
mogelijk
beelden
ze uit!), bidden wij en zingen harte welkom in de Oud Katholieke
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
112 in Egmond aan
wijzvooral
liedjes waar ook echt kerk, Voorstraat
Geenveel
wachtlijsten
op te swingen valt. Helemaal aan het Zee.
eindewww.kinderopvangdepoppenkast.nl
van de dienst is er dan soep

wasserij

Bel voor een afspraak
VAN
DE GIESEN
dubbelblank
06-1057 8724
Lijtweg 56 • Bergen NH

Telefoon 072-5812331
Julianastraat
Julianastraat 60
60
Jan Dirk
z’n Dal 109
Egmond
aan
Zee
Egmond
aan
Zee aan Zee
1931
DL
Egmond
www.belmeteen.nl
www.belmeteen.nl

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

Telefoon 072-5064590
06-53696278
www.schildervandegiesen.nl

DORPSGENOTEN
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’

Ontbijt, vragen stellen en op de foto

Benefietconcert leeft in de regio
(van de redactie/JdW) Het benefietconcert ten bate van de gedupeerden
van de grote brand leeft niet alleen in Egmond. ‘Ook in Bergen en
Heiloo wordt meegeleefd en vandaar komen allerlei giften en sponsoring voor het concert en de verloting’, aldus Dieter Broek, medeinitiator van het grootse evenement.
voorstellen
de verloting
binnen
gekregen of
Want een groots
evenement
wordt het
Foto’s
(aangeleverd)
Vragen
aan de
burgemeester,
gekregen.
Dan zijn luistert.
er mensen
zeker. ‘Het is hartverwarmend zoals de toegezegd
die zeer
aandachtig
mensen meeleven en ik denk dat we nu die bijvoorbeeld een vat bier gratis geven,
dat wij danHetty
weerkunnen
verkopen
waaral op zo’n 350
verkochtewas
kaarten
zitten, gemeester
Hafkamp
en wethouAfgelopen
woensdag
de Jozefterwijl ik
deden
meesten
de der
bij de
goede
doel is.
Janopbrengst
Mesu. Navoor
het het
ontbijt
mochten
school
uitverwacht
Egmonddat
aan
Hoefopuitavond zelfom
hunmet
kaart
zullen kopen. Ook
heb geenstellen
idee waar
eindigen,
aan dit
de gaat
burgemeesgenodigd
de Burgemeester
te zeIk vragen
hebben we
al zo’n
tot 300schoolprijzen ter,
maar
de ze
saamhorigheid
is enorm.’
wat
allemaal ook
enthousiast
ontbijten
tijdens
het250
nationaal
ontbijt. Een delegatie van 15 leerlin- deden. Tenslotte nog even op de foto
gen is naar het gemeentehuis gegaan. met de wethouder en de burgemeesDaar konden ze aanschuiven bij bur- ter: dat gebeurt ook niet iedere dag.
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GEVRAAGD:
Snackbar
medewerker
Erkend
of

4

SCHILDERSBEDRIJF

Hallo..?
herkend?
Hallo..? liefst met ervaring 18-20 jaar.

VAN DE GIESEN

Voor een langer periode

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee
T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net
Telefoon 072-5064590
06-53696278
www.schildervandegiesen.nl

Heeft u ook
een TEL: 06 23610857
Doordat
wij vakintercom bij welke
technisch
erkende
er beneden alleen
bedrijven
maar hallozijn,
gezegd
wordt
kan worden?En u,
bijondanks
het zienverwoede
van de
pogingen,
niet
camerabeeldenterug
ook
kunt praten?
nog eens de
Deze kunnen wij
persoon
herkend...of
voor u repareren

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

Palsma WE HEBBEN NOG

RUIMTE

Drogisterij
Parfumerie

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

geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
Henk woensdag
Jan Verdonk8 senior,
die vanuit
op te stomen
naar
Uitslag
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2017: kansloze
5e Hrnpositie
Mosselwist
& Eeltink
50,00%
6e
Bras en Alkmaarder
Henk Druiven
Louwe en
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Dms te BúckNiels
& Eeltink
68,42% Mevr.
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47,10%ook
7e
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in te pakken.
Uitslag:
1. Ferry Karssen
Alkmaar
2. Vincent
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2enog
Fam.
65,94%
3e Mevr.
Hrn te Bück
& Visser
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8e Hrn
Castricum 3.
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Uitgeest 4. Henk
Verdonk senior
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Blankendaal
& Wilfred
Hr Broersen
SluiterJan
& Scholten
en DmsEgmond
Waelput
&
HoefBaltus
5. Niels
Egmond
aan de Hoef
Henk Louwe
Alkmaar 7. Dirk
4edeDms
& Bras
Zentveld
50,88%
Betel6. 36,84
%
Dekker Egmond
aan Zee 8. JarnoDe
Betlem
Krommenie 9. van
Chrisde
Kemp
Egmond
Foto (aangeleverd)
initiatiefnemers
flessenactie
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn
Deze actie is opgezet door 3 leerlin- verwachten met de vraag of u nog
gen uit groep 8 van de Driemaster; lege flessen heeft. U kunt ook die dag
Gabriël, Finn en Filou. Ze zijn deze ac- uw lege flessen brengen bij de Jumbo
tie begonnen omdat Gabriël zijn vader of bij de Albert Heijn, daar mogen de
bij de Klok werkt en omdat Sjaak Bes kinderen van 13.30 tot 15.30 uur de
een hele goede vriend van de kinderen lege flessen of statiegeldbonnetjes
is. Inmiddels zijn er al heel veel flessen ontvangen. De actie loopt op school
opgehaald op school en wordt de actie tot 3 oktober en zaterdag 6 oktober
nu uitgebreid naar het dorp! Zaterdag zullen de kinderen de cheque met het
29 september kunt u eenmalig kinde- opgehaalde bedrag overhandigen op
ren van de Driemaster aan uw deur de benefietavond. Alvast bedankt!!

al v.a.

€ 5,50
per m 3

9

-

zetten. De vrijwilligers van Station
Egmond hebben deze uiteraard al wat
oudere donateurs (de oudste
was 94
Boekomslag
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hen wat
over
het mooie
Willem
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Jong: ‘In
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vanstuk
de verder
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heeft demaar
bureen
dit vakgebied,
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mevrouw
Hafkamp,
uiteindelijk
dat Hetty
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in haarinfunctie
vanwaren
voorzitter
van de
mensen
Indonesië
die nieuwsplaatselijke
commissie
van
de
gierig werden naar hoe wij hier KNRM
tegen
Station
Egmond, aan
een iederErdezijn
verdeze
onderwerpen
aankijken.
sierselen
uitgereikt
die
daarbij
horen,
verschillende keren vakgenoten hier
alsmedegekomen
een persoonlijke
briefopvan
de
naartoe
en dat gaat
6 en
KNRM
en
een
prachtig
boek.
7 november weer gebeuren. Op 5 oktober ga ik eerst samen met mijn vrouw
naar Indonesië. Dan houd ik daar een
aantal lezingen op verschillende Universiteiten. Langzaam maar zeker begint daar ook draagvlak te komen voor
een andere aanpak. Vooral dankzij de
inspanningen van Julia die een groot
deel van haar leven heeft gewijd aan
het verspreiden van deze kennis. Omdat het triest is als je kind verkeerd
wordt gediagnostiseerd en daar zijn
verdere leven last van zou hebben. Er is
in Indonesië zeker nog een lange weg
te gaan, maar het begin is er…’

vervangen!

€Mosselaan,55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl
WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

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

Geopend geopend donderdag t/m
zondag vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 16,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

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

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

zaterdag
25 november 2017
Vanaf 17.00 uur

Kom de wandelaars aanmoedigen en
genieten van muziek van de Monkeys

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

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Groepsfoto

Adelbert gaat verder met
jeugdtrainers
Recentelijk heeft Adelbert de samen- en een flesje wijn voor beide trainers.
werking met de jeugdtrainers Bertus Adelbert wenst deze Adelbert-iconen
en succestot
toeMemphis,
met hun
Zwart
15) en Nico
Valkering veel
Foto’s(Onder
(Cor Mooij)
Benefietconcert:
vanplezier
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(Onder 17) verlengd. Dit heuglijke boys. Alle
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(Rob
Aelbers)
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er altijd meer bij,
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Broek. seizoen.
ben in de vorm van gouden, zilveren
bekrachtigd
ferme
‘We hebbenmet
geeneen
bedrag
in handdruk
ons hoofd, of bronzen tafel (respectievelijk 500,
daar waag ik mij niet aan, maar hoe 275 en 100 euro per tafel). Daar krijg
meer hoe beter uiteraard. We kunnen je uiteraard van alles voor en je wordt
overigens best nog wat sponsors heb- bediend door de mensen van De Klok.’
EXPOSITIES
Line up vanOpgravingen
het concertrondom Slot Egmond, Huys Egmont
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en 19-20.30u
foto’s van9-15
De Klok
worden groot getoond,
Ook de ‘line up Di
van14,
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zelf is inmid-Jozefschool,
Didels
14,bekend.
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om 18.30 etc. Dan wordt rond half negen ongeveer
Woe
Kerkdienst
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nog wat verrassingen
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mooie
historische dus zorg dat je erbij bent op 6 oktober!’
Do 16 Huiskamerproject, De Schulp, 14u
Do 16 Teken en schildercursus, De Schulp 13.30u
Vrij 17 Gezond Natuur Wandelen, De Schulp, 10u
Vrij 17 Concert aan Zee, PostaanZee, 15u
DORPSGENOTEN
Vrij
17 Kerkdienst Pr. Hendrikstichting E/Zee, 15u
Za 18 Kerkdienst Maria Alacocque E/Hoef, 19u
Za 18 Kerkdienst OK St Agnes, 17u
Za 18Totaal
Memphis
in alles
de Werf
pakket, dus
inclusief. Zowel reguliere opvang als
en incidentele
opvang mogelijk.
Actieve, betrokken en
Zo 19ﬂexibele
Kerkdienst
OL Vrouw
E/Zee, 9.30u
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.
Zo 19 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Zo 19Opvang
Kerkdienst
St Agnes,
voor OK
kinderen
van10u
0-13 jaar.
•
Dagopvang
Zo 19,
Rommelmarkt,
Wielerbaan Alkmaar, 10u
•
Buitenschoolse opvang
P
Ma 20
voor ouderen, De Schulp, TEL.
10.30u
• Gym
Peuterspeelzaal
072-507
0200
Di 21•• iPadNatuurbeleving
cursus,
De
Schulp,
14u
Ruime openingstijden
Woe•22 Kienen,
De Schulp, 14u
Geen wachtlijsten

Egmondse Almanak

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

•

Flexibel en incidentele opvang mogelijk

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

DORPSGENOTEN

De Poppenkast

KINDEROPVANG

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

ABA

Ook voor het onderhoud van uw
CITROËN
kunt
u in 2018 prima terecht
Tijdverdrijfslaan
1
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Herenweg
162 VAN
OOK
VULLING
Egmond
a/d
HoefDE NIEUWSTE AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
Egmond
a/d Hoef
06PA20
100aan550
Nieuwe
Egmonderstraatweg
12 • 1934
Egmond
den Hoef
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

40 soorten Tapas
Tapas verrassingsmenu

€ 19,50 p.p

Feestje in Spaanse sfeer?
Vraag naar de mogelijkheden.

G e ope nd v an wo t/m zon v an af 17.30 uur

Ingang achter D'Oude Clipper • Smidst raat 3, 1931 EX Egmond aan Zee
tel: 072 8888805

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.

Achterom 1

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

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

De Poppenkast

KINDEROPVANG

Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio
Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

Tel: 06-21287899 - www.wilma-pilates.nl

NIEUW Barre lessen!!!

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

NIEUW in De Egmonden
Gastouder Sacha voor
kinderen van 0 - 4 jaar
www.kdvegmond.nl

072-571 20 45

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Goed uit elkaar, samen scheiden?
Het beste voor de kinderen!
Maak een afspraak met onze mediator
mr. Win-Yi Lam

5
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MfN-registermediator
Gespecialiseerd in

Open Egmondse Tennis Kampioenschappenechtscheiding

TC Hogedijk kan terugkijken op een geslaagd toernooi. De opzet om een laagdrempelig evenement te organiseren bewees ook dit jaar weer z’n bestaansrecht: 20 % van de deelnemers was tijdens
het toernooi
085-0020809
Nijverheidsweg
geen
actief lid van een31d
tennisvereniging en er was 10 % meer deelnemers info@pieterdorhout.nl
dan vorig jaar.
1851 NW Heiloo

www.pieterdorhout.nl

Foto T(aangeleverd)
072 532 42 Het
18 begon
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weer,
F 072
532maar
42 19later zouden
de finales moeten worden
E info@TR-assurantien.nl
gespeeld op overdekte banen.

Mosselaan 67 | 1934 RA Egmond aan den Hoef
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5
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wedstrijden,
maar
bestuursleden. Na de pauze zullen stukken zijn te vinden op de website
van meer dan een uur tennissen in barbecue. Terugkijkend kunnen we kan nog worden ingeschreven t/m uide (miezerige) regen wordt niemand dan ook zeer tevreden zijn over deze terlijk 30 september. Hiervoor moet je
echt vrolijk. Natuurlijk vind je het jam- week op het park van TC Hogedijk en wel lid van een tennisvereniging zijn.
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‘Sa- echt beter plastic opruimen.’
Foto (P.W.N.
Historisch
men
met nog
12 De
scholen
in Bergen
Egmond)
1933:
fundering
van Ondanks de stormachtige westen- alle deelnemende basisschoolleerdie
aan het lesprogramde deelnemen
Rentmeesterstoren
is zicht- wind en gewapend met een tas van lingen hiervoor uitgenodigd. En we
ma, maken
stukje
van eenstaat.
heel textiel, gaan de leerlingen zelf het maken dan bekend wie de Gouden
baarzeeneen
nog
in prima
groot gezamenlijk kunstwerk. De kin- strand op om te jutten om vervolgens Kaak wint: de prijs voor de mooiste
deren
zijnwerd
onderdedeprovincie
indruk van
wat ze hun eigen kunstwerk van zwerfafval en origineelste eigen inzending.’ Na
In 1933
eigenaar
wordt
ondervinvan hetverteld.
weilandVeel
waardieren
ooit het
kasteel te maken. Deze leerlingen hebben 2 november zijn alle kunstwerken
den
wat wijopallemaal
van de
de gevolgen
heren vanvan
Egmont
stond. een zeehond gemaakt. Daarnaast een week lang te bewonderen voor
in
de meeuwen maakten De Boswaid-leerlingen een publiek in het voormalig postkantoor
In het
het water
kadergooien.
van de Ook
werkverschaffing
die
na hun
vol deel van een nog veel groter kunst- aan de Voorstraat in Egmond aan Zee.
werden
van overlijden
1933 t/m een
1935buik
in drie
Inloopdagen
zomers de fundamenten blootgelegd.
Op
kunnenwerklozen,
omwonenden
Eerstzaterdagen
door Egmondse
later malig postkantoor in Egmond an Zee. Karveel op een rustig moment ook
en
tussen
10.00 en ‘We willen ook nog in gesprek met de een bezoek kunnen brengen aan het
ookbelangstellenden
door Haarlemmers
en Zaandam12.00
een kijkjemaar
nemenliefst
in het1138
Jut- Zorgcirkel, zodat de bewoners van het Juttersoord’, besluit een enthousiaste
mers. uur
Er werden
tersoord
in het
juttersoord,
voor- verzorgingshuis Prins Hendrik en het Houthuijse.
voorwerpen
gevonden,
vanhet
middeleeuwse kannetjes tot 18e-eeuwse
borden. De gehele collectie bevindt
zich in het Huis van Hilde in CastriMotto
van de
Weektopstukken
tegen Eenzaamcum, maar
enkele
zijn al ochtend kun je een kopje koffie/thee de koffie staat klaar. Iedere maanheid
2018
is:
‘Kom
erbij!’
Komende
andereHistorisch
mensen ontmoet/m donderdag
van 9.30-12.30
De expositie
is t/m december
te zien
doende en
beschikt
Egmond dag
jaren te bewonderen in het Museum drinken
week
wordenteuitnodigingen
is een veel
gastheer
of gastvrouw
Iedereen
is van harte
en“Kom
is vrij erbij”,
toegankelijk.
Bezoekerscenover Erenorm
materiaal
uit die u.
van Egmond
Egmond aan verspreid
Zee. Ook ten.
om
mensen
uit testaat
nodigen
naar Posduseen
je hebt
altijd
trum Huys Egmont, Slotweg 46-48 in
tijd, waarvan
deel nu
te iemand
zien is. uitgenodigd!
in Huys
Egmont
een vitrine
vol aanwezig,
taanZee
komen.uitTijdens
de inloopte kletsen.
Kom
Aanmee
het einde
van het
jaareens
volgtlangs,
nog Egmond aan den Hoef, is standaard
vondsten,teveelal
de collectie
van om
Cor Prins. De werkzaamheden op het een lezing over de opgravingen, als iedere zaterdag en zondag geopend,
kasteelterrein zijn fotografisch vast- opmaat naar het Lamoraaljaar 2018, tussen 14:00u en 17:00u. Maar ook
gelegd door medewerkers van het waarin de bekendste graaf van Eg- bijna iedere doordeweekse dag kunt
De harde wind van vrijdagavond heeft heuse
zandkraters, strandcabines die nog dak
het terras
paviljoen
de uitkijk
u er van
terecht,
als devan
vlaggen
uithangen.
P.W.N., die de opgraving leidde. Zo- mont centraal zal staan.
zijn sporen op het strand achter gelaten. niet in hun winterstalling stonden, zijn was niet bestand tegen de harde wind.
Strandstoelen werden het middelpunt van omgewaaid en deels kapot en ook het Gelukkig was er alleen materiële schade.

ALV Dorpsraad Egmond a/d Hoef

S.V. Prins Hendrik
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Week van de eenzaamheid

Release & Restore lessen

Verder de hele week
door Essentrics
en Pilateslessen
mail: wilma-pilates@live.nl

Harde wind houdt huis

INGEZONDEN - Aan: initiatiefgroep Slotkwartier
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Egmond a/d Hoef
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facebookcom/Suzansleerlingenbegeleiding
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Bridgeclub Egmond
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daal, 55,65%. B-Lijn: 1. Marion Vasbinder
Goede verdiensten,
& Luc Janssen, 68,75%; 2. Willemien Molenaar & Simon Lentz, 61,64%; 3. Anneke
Gravemaker
& Ineke de waard, 57,74%.
kom eens
langs

Uitslag dinsdag 18 september. A-Lijn:
1. Ton Visser & Luuk Schuit, 66,07%; 2.
Marouschka van de Pol & Jos de Waard,
60,12%; 3. Bep Dekker & Thea Rosen-

Stiltewandelingen
072-5061201 of info@belleman.nl
Sinds 2012 zijn er maandelijks stilte- aan den Hoef. Tijdstip van vertrek:

wandelingen in de Egmondse duinen. 7.30 uur. Zorg voor stevige stappers
Deze wandelingen kunnen je een diepe en goede bescherming tegen weer en
verbinding
geven met jezelf en daar- wind. De wandeling duurt 1 uur en 15
DORPSGENOTEN
door verbinding met alles om je heen. minuten en we lopen in een heel rustig
Ik nodig je uit om met je aandacht in tempo. Deelname is op eigen risico en
het hier en nu te zijn en om te waar- voor eigen verantwoordelijkheid, zorg
Ben Sierhuis presenteert vier muzikale zang. Iedereen is van harte welkom.
nemen zonder oordelen. De data voor dus goed voor jezelf. Geef tijdig aan als
programma’s bij PostaanZee. De 4e De toegang is vrij met een vrijwilde komende stiltewandelingen zijn: 30 ik ergens rekening mee moet houden.
editie is op vrijdagmiddag 17 novem- lige bijdrage voor koffie, thee en proseptember, 21 oktober, 18 november, 9 Er zijn geen kosten aan verbonden.
ber van 15.00-16.00 uur. Bezoekers gramma. De zaal is open om 14.30
en 30 december. Locatie; Nachtegalen- Aanmelding is niet verplicht. Ik laat me
kunnen zich laten verrassen en ge- uur. Locatie: Ontmoetingscentrum
pad PWN informatie bord te Egmond verrassen. Rhetty Groot.
nieten van grappige Nederlandstalige PostaanZee aan de Voorstraat 82a te
cabaret-, meezing- en luisterliedjes. Egmond aan Zee.
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‘Meer leven in ons dorp’

Al meer dan twintig jaar wordt er workshops, proeverijen en exposities dag of zondag. Tevens kunnen wij de
gesproken over de verbetering van gehouden kunnen worden. Een lo- Egmonders, bezoekers en passanten
de Slotruïne, Hoeve Overslot en om- catie waar ook een platform is voor veel meer gaan bieden door de kwaliteit op historisch-, cultureel-, en
geving Slotkwartier. Het bouwkundig jongeren.
resultaat is een brug naar de slotru- En ja , daar past te zijner tijd ook een maatschappelijk vlak te vergroten. Dit
ine, een vissteiger in het park en een goede kop koffie of thee bij. Een fraai hoeft absoluut niet ten kostte te gaan
kleine renovatie van Hoeve Overslot. ingericht terrasje kan de passanten van de historische waarde van het
Dit is mijn inziens onvoldoende om de opvangen die na een lange fietstocht gebied omdat behoud van de histokwaliteit te leveren die de gebouwen of wandeling willen uitrusten en wel rische waarde van de panden en Slot
ruïne een randvoorwaarde is voor
en omgeving nodig hebben om tot een versnapering kunnen gebruiken.
een levendig deel van Egmond aan De afgelopen weken is er met name elk plan of ontwikkeling. Als onderde Hoef te behoren. Met alle goede negatief gereageerd op de plannen nemers, verenigingen en stichtingen
pogingen ten spijt, het blijft door de van de commissie met de nadruk op nu eens gezamenlijk de handen ineen
weeks stil, met bezoek van een paar teveel horeca of bedrijfsinvloeden. slaan om de panden te restaureren, te
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OZB voor ondernemers verlaagd

Elke donderdag op
Colofon
In de raadsvergadering van 2 november hebben de partijen KIES Lokaal, D66, CDA en VVD een amen't pleintje in Egmond aan Zee
dement ingediend om de Onroerend Zaak Belasting (OZB) op het ‘gebruikersdeel’ met 10%
te verlagen.
van 8.00-14.00 uur
Dorpsgenoten
Ondernemers betalen op dit ogenblik te verlagen. Het is dit college gelukt wettelijke eisen op het gebied van

hun panden
een eigenarendeel
Devoor
pagina’s
van DORPSGEén een gebruikersdeel. BovengeNOTEN
35
noemdeworden
partijenverdeeld
willen deinonderneblokken
(voorpagina
30).
Een
mers/gebruikers van de panden tegemoetkomen
hetopgebruikersdeel
blok
wekelijksdoor
komt
€ 12,per keer. Een keer per maand of
los tarief is dit € 18,25. Voor de
voorpagina rekenen
6 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.

brandveiligheid, legionellade woonlasten voor inwoners
de veiligheid,
•om
Ouderwets
gerookte
ZALMBUIK
afgelopen 3,5 jaar zo min mogelijk te controles, milieu, personeelslasten en
enz. Op
deze wijze
laten stijgen.
Ondernemers hebben huisvestingskosten
500
gr € 7,50
1 kilo
12,50
meestal naast de gemeentelijke lasten ook veel andere kosten vanwege

willen partijen de ondernemers meer
tegemoet komen.

mooie dikke
• Hol. PELGARNALEN
van kilo € 15,deze week kilo € 9,95
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Warm gebakken

Elke donderdag op
Verse
't pleintje in Egmond aan Zee
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ZeBLACK
zijn er weer!!!!!
LABEL
3,95
Hollandse nieuwe oogst GIESERWILDERMAN
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Stoofperen
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4 pond €22.50
Mooie Hollandse PRUIMEN Reine Victoria heel kilo € 2.50
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JAAP DAVIDSON
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Martijn Mulder,
Egmond aan den Hoef
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING

Ondersteuning voor Nicole Weijling-Dissel
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