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

Danny Voorhamme: moe maar voldaan na heftige tocht

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
3 wo 5:46 10:50 18:15 23:25
4 do 7:04 12:16 19:36
5 vr 0:50 9:25 13:24 21:37
6 za 1:59 11:06 14:38 23:06
7 zo 2:55 12:37 15:26 23:50
8 ma 3:45 13:46 16:11
9 di 0:09 4:28 14:36 16:52 NM
10 wo 2:42 5:11 15:20 17:33

BOOM

(tekst Cor Mooij/JdW) Het zat zeker niet allemaal mee: de volgauto ging kapot, de fiets ging kapot, er waren baaldagen, maar uiteindelijk heeft Danny Voorhamme toch zijn monstertocht naar Alpe d’Huez in 16
dagen volbracht. De teller van de voorlopige opbrengst staat nu op zo’n 9500 euro. Zondagavond werd
Danny bij thuiskomst hartelijk verwelkomd door vrienden en familie. Missie volbracht!

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’s (Cor Mooij) Danny onderweg naar de top van Alpe d’Huez.
Dennis Tuls en Remco Bruin hem
thuis, waar een schare vrienden en
familie hem begroetten met bloemen
en muziek. Iedereen is enorm trots op
wat Danny heeft gepresteerd. Danny
bij zijn ontvangst op zondagavond:
‘Het is een warm welkom dat ik niet
snel zal vergeten. Maar ik ga nu slapen, want ik ben heel erg moe van de
reis terug.’

top van de Alpe d’Huez zelf was letterlijk een onvergetelijk hoogtepunt.
In ongeveer tweeëneenhalf uur ben
ik naar boven gefietst. Maar ik heb
het gehaald! Het was loeizwaar, maar
dankzij de support van vrienden en
familie – zeker in de laatste dagen
waarin het erg moeilijk werd - ben
ik er toch in geslaagd deze tocht te
volbrengen.’ Zondagavond brachten

Onderweg heeft Danny wel zo ongeveer alles meegemaakt wat je kunt
meemaken op zo’n lange fietstocht
van 1350 kilometer. Van slechte wegen die hij deels zelfs lopend moest
afleggen tot bloedhitte. Onderweg
was veel wisselende kwaliteit fietspaden, het ene pad was stukken beter dan het andere, maar er waren
genoeg trajecten waar hij van heeft
genoten, zeker langs de Moezel met
alle wijngaarden. Daar was het toen
echter wel erg warm om te fietsen.
Andere stukken viel er bar weinig
te genieten, dan was het gewoon
afzien om de noodzakelijke afstanden te kunnen afleggen. De laatste
week had hij niet eens meer de tijd
en energie om nog wat stukjes voor
zijn dagboek te schrijven, maar het
behalen van het einddoel maakt dan
alles goed. Danny: ‘De klim naar de

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

Word lifeguard bij de Egmondse reddingsbrigade!

Het ontvangstcomité
in Egmond zondagavond

Woning
VERKOPEN?
Lorem ipsum

Pas als je de
keuzes kent,
kan je kiezen.

Leuke uitdagende opleiding. Volg een proefles en ervaar het zelf.
Als je in 2008 of daarvoor bent geboren kun je je aanmelden.
Meer informatie via oto.opleiden@reddingsbrigade.info

Bel dé Kruijff
onder de
makelaars

ZIE VERDER PAGINA 3

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

Iedere maandag inloopspreekuur van
10 tot 12 uur op Slotweg 2, Egmond a/d Hoef.
Of op afspraak. Tel. 06 21 51 61 30 (24/7)
Charonuitvaartbegeleiding.nl
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Zeevogels recht de rug en wint: 3-2
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Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

(van de redactie/JdW) Toen na een minuut of 15 in de tweede helft de
tweede treffer voor WSV viel (0-2) gaf niemand nog wat voor de
kansen van Zeevogels. Maar zie, de ploeg rechtte de rug, maakte
kort daarna de aansluitingstreffer en bleek in het laatste deel van
de wedstrijd de betere. Zowel conditioneel als technisch overspeelde
de ploeg van trainer Dennis Kanne WSV en bracht de drie punten
binnen: 3-2.

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50

Op 7 oktober zijn mijn ouders

per m 3

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Foto (Monica van Hemert) Jay Herman schuift de bal onder
de uitkomende keeper van WSV door: 1-2

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

kort na de 0-2 en maakte die welkome 1-2. De aansluiting was daar. Kort
daarna was het al gelijk. Jorrit Groot
(eveneens ingevallen) maakte zijn
spitspositie waar en scoorde 2-2. Vervolgens ging het helemaal los. Zeevogels overvleugelde WSV, dat de weg
in die laatste fase helemaal kwijt was.
De winnende treffer kwam kort voor
tijd van Max Duinmeijer. Op aangeven
van Jay Herman maakte hij zich vrij
en stiftte de bal keurig over de benen
van de goed keepende doelwachter
van WSV. Even daarna had het zelfs
nog 4-2 kunnen worden, maar Jorrit
Groot trof na goed aangeven van de
eveneens ingevallen Quint Roffelsen
opnieuw de WSV-keeper op zijn pad.
De drie punten waren echter binnen,
want WSV kwam er niet meer aan te
pas.

Daar zag het echter niet naar uit toen
WSV al na 7 minuten de eerste treffer scoorde. Na slordig verdedigen
had Zeevogels het nakijken bij spits
Van Oers van WSV die ‘zomaar’ kon
inschieten. Wat daarop volgde was –
net als bij Knollendam uit – redelijk
veldspel met kans na kans, maar geen
treffer, mede dankzij de uitstekende
doelman van WSV. Ook WSV kreeg
de nodige kansen, maar tot een treffer kwam het niet meer voor rust. Na
rust een heel ander beeld. Zeevogels
speelde beter en ging meteen op jacht
naar de aansluitende treffer. Daarbij
vergat het wel eens resoluut in te grijpen achterin. Dat leidde eerst nog tot
0-2 (opnieuw Van Oers), maar daarna
gooide de ploeg alle schroom van zich
af en ging vol voor de winst. De ingevallen Jay Herman profiteerde knap

60 jaar getrouwd.
Wilt u hen feliciteren?
Dan bent u van harte welkom op
zaterdag 13 oktober van 15.30 – 17.00 uur
bij Restaurant Smakelijk in Egmond aan den Hoef.
Audri van Duin

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

S.v.p. geen cadeaus!

Allergie
Acupunctuur

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

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

UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

53,13%; 4e Dms Rupert & de Jong,
50,00%; 5e Dms Waelput & Betel,
42,71%; 6e Hrn te Bück & Visser,
29,17%.

Anno Nu

Petra van der Meer

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

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 26 september
2018: 1e Dms Baltus & Zentveld,
68,75%; 2e Hrn Eeltink & Mossel,
56,25%; 3e Dms te Bück & Eeltink,

Nico van Duin
&
Willy van Duin-Baldal

Bereikbaar 24/7

UITVAARTBEGELEIDING

Kinderboekenweek 2018
Aanstaande woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek 2018.
Het thema van dit jaar is Kom erbij, waarbij het thema draait om
vriendschap. Zoals ieder jaar opent de Jozefschool in Egmond aan
den Hoef om 8.30 uur op het plein met het dansje van Kinderen voor
Kinderen: Kom erbij!
De ‘jaarlijkse’ afsluiting van de Kinder- verplaatst de verkoop naar de gangen
boekenweek vindt plaats op woens- in de school. Om 13.00 uur is de markt
dag 10 oktober van 12.15-13.00 uur. afgelopen. Ook aan ouders, verzorgers
Alle kinderen die boeken / tijdschriften en dorpsgenoten is gedacht. Er is een
gaan verkopen mogen om 11.45 uur speciaal boekenverkooppunt waar
alvast de klas uitgaan en hun plekje nieuwe boeken voor kinderen, volwasinrichten voor de verkoop. Er is een senen en voor jong volwassenen te
kleedjesmarkt op het plein waar de koop zijn voor € 2,50 per boek. Ook
kinderen zelf hun meegebrachte boe- ligt er een aantal nieuwe illustratie
ken mogen verkopen voor maximaal boeken ook voor € 2,50. per stuk. En
1,50 euro. De kleedjesmarkt begint er is iets te eten en te drinken geregeld
direct om 12.15 uur. Bij slecht weer door onze O.V. leden.

PEDICURE | MANICURE

Karin Smit

Margreth Kool
Gediplomeerd
pedicure | manicure

- Een06
mooi
en35
waardevol
Tel.
81
81 10afscheid
* Een mooi en
hoeft niet duur te zijn
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

persoonlijk en
persoonlĳk
enstijlvol
stĳlvol

waarvol
afscheid hoeft niet duur te
- Ongeacht waar en of u verzekerd
zijn
bent
* Ongeacht waar en of u
- Een vrijblijvend voorgesprek verzekerd
is altijd
bent
mogelijk
* Een vrijblijvend voor- Ruime ervaring als uitvaart- gesprek is altijd mogelijk
begeleidster in uw regio
* Ruime ervaring als
- Betaalbaar en onafhankelijk uitvaartbegeleidster in
uw regio
Tel. 06 81 35 81 10* Betaalbaar en
onafhankelijk

Herenweg 197 - 1 hoog
1934 BA Egmond a/d Hoef
+31 6 10 67 55 87
studio@remoraproducties.nl
www.remoraproducties.nl

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

Dag en nacht bereikbaar

Tel. 06 81 35 81 10

Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Lees ik van de week in de krant toch een mooi bericht: bij Van Speijk kun je
het beste bakkie koffie uit de regio krijgen. Mooi hoor. Lees ik echter nog
even verder blijkt dat ze op de 57e plaats zijn geëindigd in een onderzoek van
Misset Horeca onder 200 gelegenheden. Wat is dat nou? Dan ben je toch niet
de beste? Dan is meer dan 25% hoger gewaardeerd dan jij. Niets ten nadele
van de koffie bij Van Speijk, prima bakkie en prima bediening (ze waren niet
voor niets wél al eens eerste in de Misset-verkiezing Beste Terras van NoordHolland), maar dit is net zo iets als Bauke Mollema die de beste Groninger in
de Tour de France is, op dik een uur achterstand van de winnaar….
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

WOEKERPOLIS?
Check uw polissen!

DORPSGENOTEN
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Jonge Redders zijn hard nodig

Sterk zijn betekent soms dat je op moet geven.
Het betekent soms een traan.
Sterk zijn betekent soms dat je niet naar meer moet streven.
Het betekent soms dat je het moet laten gaan.
Met groot verdriet geven wij kennis van het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze (schoon)moeder en oma
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Met groot verdriet geven wij u kennis van het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze (schoon)moeder en oma

D B Simona Edith Kemps-Zwaan
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WASSERIJ
29 oktober 1955
DUBBELBLANK

aan Zee
Egmond aan Zee
Er isEgmond
gelegenheid
tot afscheid nemen van Edith en
oktober
1955
oktober 2018
de 29
familie
te condoleren
op ....dag, datum, tussen .. en .. uur1 in
het Verenigingsgebouw, Julianastraat 5, 1931 CA Egmond aan Zee.
Nico Kemps

De uitvaartdienst wordt gehouden
… dag, datum om .. uur in de
Rob op
en Joyce
aula van Crematorium WaerdseJoëtte,
Landen,
Krusemanlaan 5, 1701 VN
Noud
Heerhugowaard.
Michel
Na afloop ontmoeten wij u graag
in en
deSarah
koffiekamer.
Juul

Karel Doormanlaan 3, 1931 VT Egmond aan Zee

Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Edith en de familie te condoleren
op vrijdag 5 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur in het Verenigingsgebouw, Julianastraat 5, 1931 CA Egmond aan Zee.
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 6 oktober om 10.00 uur
in de aula van crematorium Waerdse Landen, Krusemanlaan 5, 1701 VN
Heerhugowaard.
Na afloop ontmoeten wij u graag in de koffiekamer.

D

Illustratie: Jonge redders
Egmond aan Zee

Voor uw VoLLedige
EgmondwasVerzorgiNg
aan Zee
www.duBBeLBLaNk.NL

Simona Edith Kemps-Zwaan

E

In een waterrijk land als Nederland is goed leren zwemmen van groot
belang. Niet alleen om zelf plezier in het water te kunnen beleven,
maar ook om je zelf te kunnen redden in een noodsituatie.

…… 2018

Sinds 2017 werkt de Egmondse reddingsbrigade
met de diplomalijn JonLijtweg 56 • Bergen NH
Nico Kemps
ge Redders. Tijdens de opleiding JonTelefoon 072-5812331
ge Redders
de kinderen op een
Rob enleren
Joyce
uitdagende en speelse manier hoe zij
Joëtte, Noud
zichzelf en anderen kunnen redden,
maar
ook hoe
zij met de risico’s van
Michel
en Sarah
water kunnen omgaan. De kinderen
leren nog Juul
beter zwemmen, werken
* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
aan de conditie en ontwikkelen vaar* restaurantwas
pakketten
digheden die nodig zijn om zichzelf
en anderen
te redden.
Bij dezeaan
diplowasserij
Karel Doormanlaan
3, 1931
VT Egmond
Zee
malijn wordt gewerkt met moderne
dubbelblank
reddingsmaterialen zoals het rescueLijtweg 56 • Bergen NH
board, de rescuetube en de werpzak.
Telefoon 072-5812331
Met het Jonge Redder programma
wil de ERB zoveel mogelijk kinderen
enthousiast maken voor het werk van
de lifeguard. Een veilig leerklimaat
waarin je wordt uitgedaagd en waarin
je fouten mag maken is hierbij een belangrijke voorwaarde. Wil je lifeguard
worden dan kun je een proefles volgen. Deze proefles kun je alleen vol-

I
T
H
gen als je in 2008 of daarvoor bent
geboren en je moet je aanmelden. De
opleiding vindt plaats in zwembad De
Hout op de dinsdagavond van 18.00
uur tot 18.45 uur. Vanuit Egmond rijdt
er een bus naar het zwembad en weer
retour. Voor meer informatie kunt u
terecht bij Annika de Boer, oto.opleiden@reddingsbrigade.info

Egmondse Almanak

EXPOSITIES
Expositie ‘Roeland Koning & de Derpers’, Museum Egmond, t/m 4 november
Expositie Frans Peeters, Dorpshuis Hanswijk, t/m feb 2019
Expositie van o.m. Rob Sleutelberg, De Kapberg, 28 sept t/m 4 nov
OKTOBER Woe 3 KralenaanZee, PostaanZee 19.30u
Woe 3 Start Kinderboekenweek
Bedankt voor de overweldigende belangstelling
Do 4, Repair Café, Pr. Hendrik, 13-15u
na het overlijden van
Vrij 5 BoekenaanZee, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
Za 6 Benefietconcert, sporthal Watertoren, Egmond aan Zee
Nu in oktober 20% korting op een
MESOPEN behandeling
Zo 7 Rommelmarkt, Wielerpaleis Alkmaar, 10u
Nu in oktober 20% korting op een
Zo 7 IVN Natuurwandeling, Nachtegalenpad, E/Hoef, 11u
offset - hoogdruk - fotografie
MESOPEN behandeling
Ma 8 KralenaanZee, PostaanZee, 10u
multimedia - ontwerpstudio Woe
10
The
Society,
Zorgcentrum
Agnes,
15u
namens de Fam. Boendermaker
Weg naar de Bleek 1, 1934 PG Egmond a/d Hoef
reclamebureau
Woe 10 Afsluiting Kinderboekenweek
Tel: 06-38583362
www.schoonheidssalonmajoor.nl
KERKDIENSTEN OKTOBER
-t
Woe 3 Kerkdienst
OK St Agnes,
Zee, 9u
Egmond-Binnen, oktober 2018
Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934
PA Egmond
aanEgmond
denaan
Hoef
072 506 1201
Za
6
Kerkdienst
M.M.
Alacoque,
E/Hoef,
19u
e
i
15 NOVEMBER 2017 - Nr. 660
info@belleman.nl
- 10u
www.dorpsgenoten.info
Zo 7 Kerkdienst prot kerk E/Binnen,
Restaurant smakelijk wegens vakantie van de koks gesloten van maandag 17/9 tot en met woensdag 10/10.
Zo 7 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 10u
Ervaar de waarde
Donderdag 11 oktober zijn wij er weer met een nieuwe kaart!
Zo 7 Kerkdienst
OL Vrouw
09.30u
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan denvan
Hoef,
Egmond
aanE/Zee,
Zee,
Rinnegom en Bakkum Nrd.
De Koffiemolen is WEL geopend van donderdag t/m maandag vanaf 10.00 uur voor koffie, lunch en borrel.
uw Egmond-Binnen,
tuin!
Zo 7 Kerkdienst Adelbertuskerk, E/Binnen, 11u

Onze dank gaat uit naar het medisch team van de Intensive Care van het
MCA en dokter Zwartkruis.

Jos Boendermaker

Weg naar de Bleek 1, 1934 PG Egmond a/d Hoef
Tel: 06-38583362

www.schoonheidssalonmajoor.nl

Voetbalplaatjes van lokale helden
in mooi verzamelalbum

WATERSTANDEN

NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
IVN-natuurwandeling
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
BOOM
Springtij: 2-3 dagen na NM en VM

ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS

autoservice

VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
Zaterdag 11 november is niet langer alleen de dag van Sint Maarten, maar
ook van Sint Adelbert. Sinds
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING
afgelopen zaterdag is voor alle spelers en vrijwilligers van Sint Adelbert het lokale
‘voetbalplaatjesboek’
een feit. De Egmond-Binner voetbalvereniging is samen met DEKA Markt Egmond Binnen een speciale
538 12 076
spaaractie gestart om de bijzondere plaatjes te kunnen bemachtigen en vastTte06
leggen
in het verzamelwww.rotteveeltuinen.nl
boek.

DORPSGENOTEN
SCHILDERSBEDRIJF

GARAGE DE EGMONDEN Kloknieuws
BEUKERS
BOVAG

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

15
16
17
18
19
20
21
22

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

Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK
Laagwater Hoogwater
wo 1:25 9:55 13:49 22:10
do 2:15 11:10 14:38 23:00
vr 2:59 12:07 15:17 23:50
za 3:39 11:45 15:56
NM
zo 0:30 4:15 12:24 16:25
4
ma 1:05 4:52 12:54 17:01
di 1:40 5:25 13:46 17:38
wo 2:04 5:59 14:05 18:11

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
ONDERHOUD
2.12’55”.
Komende zondag 2 april gaan we metFoto
onze(aangeleverd)
wandellefhebbers
met
Natuurwandeling
langs de binnenduinrand
deEN
trein op
weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van RavenNIEUWBOUW
stein’, een mooie wandeling van 16km. We
die dag
om 08.10
maar uitvaart
ook naar nog
even opbloeiende
De vertrekken
maandelijkse
IVN-natuurwandeVoor
eenuur
passende
met
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49
uurde
de trein
nemen. Die dag
ling in
Wimmenummer
duinen zomerplanten. En de duinen zelf hebeen
vertrouwd
‘HennieookBlok’
Tel.
5064695 gratis
kan
er met072
het boekenweekgeschenk
trein en
gereisd
worden.
ben natuurlijk
onze aandacht.
heeftmetin de
herfst
winter
een andergezicht
Mob. 06-53794624 vertrekpunt: het PWN-informatiebord Zondagmorgen 7 oktober, om 11 uur,
Voorstraat 92
– Egmond aanDe
Zeewanbij bereikbaar
genoemd
verzamelpunt.
aanendenacht
ap.beukers@quicknet.nl aan het NachtegalenpadDag
ongeveer 2 uur. Van te
noordkant van Egmond aan den Hoef. deling duurt 06-12955593
of 072-5115238
www.schoonheidssalondessa.nl
opgeven is niet nodig, wel zelf
En de start is ook een06-49412728
uurtje later, om voren
11 uur. De wandeling gaat nu deels zorgen voor een toegangskaart voor
www.uitvaartverzorgingduin.nl
Duinreservaat
langs
de binnenduinrand, waar het het Noord-Hollands

 van
Wilt u een feestje organiseren
wat beschutter is, en meer door het PWN. Een donatie (richtlijn 2 euro 50)
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen
open duin. We kijken naar typische wordt op prijs gesteld. Inlichtingen,
met vrienden of uitgebreid dineren met
herfstverschijnselen zoals verkleuren- hanneke@ivnnkl.nl of: 072 5337601;
familie? U kunt bij ons terecht.
de bladeren, paddenstoelen, allerlei kijk ook eens op www.ivn.nl/nkl .
vruchten, zaden en bessen,
Geopend van donderdag t/m zondag

ABA

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

Nu ook
Pedicure

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

Voorjaar in Egmond

vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 18,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

          
      
In de vorige week geplaatste
advertorial over Gerard du

      
kampioen powerlifting Benelux.
Dit had 5x moeten zijn.


    



Correctie:
Prie stond 50x

Foto (aangeleverd) Voetbalplaatjes van lokale helden sparen: drukte in kantine Sint Adelbert
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Na weken van voorbereiding was
DORPSGENOTEN

Binder-voetbaltoppers te gaan spa- prachtige actie4is terug te vinden op
3 OKTOBER 2018 - NR. 706
het afgelopen zaterdag dan zover. ren? Het album is tegen een zacht de website van de voetbalvereniging
(aangeleverd): Voorjaar in Egmond
je nog
Het spaarboek werd gepresenteerd prijsje verkrijgbaar in de winkel. Een (www.adelbertvoetbal.nl). AlsFoto
en uitgedeeld door het projectteam uniek album ‘voor later’ en een mooie geen album hebt, meld je dan even
(van de redactie/JdW) De Egmondse atlete Nicole Weijling kijkt met een heel goed gevoel terug op de afenkele
terug Egmond-Binnen
bij je
leiderjaren
of stuur
een mail naar in de narcissen is gezet, was nu ook
vanuit Sint Adelbert, samen met het verzameling sportievelingen en vrij- Nadat
Schoonheidssalon
gelopen WK Masters in Malaga (Spanje). Ofschoon zij voor haar doen ‘slechts’ twee keer zilver had en
a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op Ook
de Herenweg
adelbertvoetbal@gmail.com.
management van de supermarkt. Alle willigers van Sint Adelbert bij elkaar in Egmond
voor ramen
en kozijnen
één keer goud, klinkt het plezier in elk woord door als we haar spreken. Het zou ook vreemd zijn als het
Linda
IJssennagger-Zentveld
deelnemers in het boek kregen een één boek. Meer informatie over deze en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
niet zo was als je deze medailleoogst haalt in een sterk veld van meer atleten van de hele wereld. Op
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersverenigratis exemplaar . De inzet is om de
Zent Schoonheidssalon
haar afstanden startten steeds zo’n 50 atleten, dus concurrentie genoeg. Binnen de kortste keren heeft
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers,
John Swart- en
komende tijd voetbalplaatjes te spa61
GAS - CV - WATER
RIOOL - ZINK- Mosselaan
en DAKWERKEN
ze het alweer over de volgende wedstrijden, de WK Masters Indoor in Polen (voorjaar 2019) en de kans
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
ren door ‘slim’ aankopen te doen bij
1934 RA Egmond aan den Hoef
om sportieve revanche te nemen op de Duitse atlete Eva Trost die haar nu twee keer te vlug af was, op
Telefoon 5065495 - Mobiel 06-50671232
06 10 82 64 29
de supermarkt in Egmond Binnen.
de 800 meter en de 1500 meter. De wraak was zoet: op de 5 kilometer was het goud voor de Egmondse.
www.zentschoonheidssalon.nl
Bij iedere € 10,- boodschappen ontinfo@ijssennaggerloodgieters.nl
‘Ik moet eerlijk zijn, Eva was dit jaar Masters-wedstrijden: we weten al- geeft meer glans aan een overwinEgmonderstraatweg 20 -zentschoonheidssalon@gmail.com
Egmond aan den Hoef
vangt de koper een pakje plaatjes
Prinses Margrietlaan 22 - 1934 EL
Egmond aan den Hoef
ning en23
ik maart
neem 2017:
het graag
nogApeldoorn
eens
gewoon te sterk voor mij. Ze heeft lemaal hoeveel je ervoor moet doen, Uitslag
1.Henk
en
Fenny
Brus
60,42
2.Piet
en
met 5 stuks. Het is ook mogelijk tetegenGreeuw
haar op.’58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
eerder dit jaar al een fantastisch we- dus tijdens de wedstrijd is het keihard Ditte
gen betaling een mooie poster van de
Voor uw gehele administratie
reldrecord van 2 minuut 12 seconden knokken om te winnen, maar je gunt 44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
eigen foto te krijgen van 50×70 cm.
op de 800 meter gelopen en ik ben het elkaar ook wel weer.’ Vorig jaar 40,63
Administratiekantoor
De actie duurt nog tot 23 december.
door allerlei omstandigheden dit jaar was Weijling deze Eva Trost niet teDe verwachtingen zijn hooggespanniet in de búúrt van die tijd geweest. gengekomen. ‘Zij is net even jonger
nen en er worden inmiddels ook al
Bovendien komt zij van de 400 meter dan ik en was er bovendien een tijdje
voorbereidingen getroffen om ‘dubVoor: - Verwerking bedrijfsaf. Ze heeft dus meer basissnelheid en uit geweest, maar het is ook wel dui- WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
bele plaatjes’ te kunnen ruilen bij
administraties en samenstelling jaareen beter eindschot. Als ik haar nog delijk dat we elkaar in de wedstrijd H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
de voetbalclub in de kantine. Ook
rekeningen - belastingaangiften
bij me in de buurt heb als we op de sterker maken. Dat maakt het een 19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
- adviezen op fiscaal en
interesse om voetbalplaatjes van de
Tijdverdrijfslaan
1
finish afgaan wordt het altijd een las- stuk interessanter. Na deze WK heb Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis
– Egmond aan Zee: Zonbedrijfseconomisch terrein
Herenweg
162
tig verhaal. Maar dat is ook wel weer ik daarom wel tegen Eva gezegd dat dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen
Egmond
Hoef
m.m.v.
Sta/d
Caecilia
Met zijn allen op de foto met het
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Egmond a/d Hoef
het mooie van de atleten bij deze ze vooral moet doorgaan. Competitie H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00
uur
Eucharistieviering
met
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
www.hairatrixta.nl
voetbalalbum en Mark Bakker,
www.hairatrixta.nl
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
supermarktmanager.
WOENSDAG 5 APRIL
Foto (Cor Mooij) Nicole Weijling met man Adrie en haar medaille- Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde
Palsma
oogst na aankomst op Schiphol.
Drogisterij
“KOM EENS LEKKER
STRUINEN’’

ZENT

Nicole Weijling gaat voor WK Masters Indoor

Bridgeclub Egmond aan Zee

WINTER

Kerkdiensten

WK Masters Indoor in Polen
Voorlopig gaat Weijling ook dit jaar
nog even door. Voor haar is het seizoen tot nu toe een stuk korter geweest dan normaal. ‘Vanaf mei begon
het er een beetje op te lijken en eigenlijk pas in juli en augustus begon ik
op mijn oude niveau te komen. Daar
zit ik eigenlijk nog net onder, dus wat
mij betreft, ga ik nog een week of drie
door. En dan op naar het wintersei-

Egmondse Almanak

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

06 20 100 550

Parfumerie
of
MODERN

VINTAGE
de langere afstanden. Die zijn toch
zoen. Ik heb me voorgenomen– mits EXPOSITIE
En verder in Dorpsgenoten
wat meer Aad
mijnPeetoom
ding blijkt.
Het Belleman.
gaat
alles heel blijft uiteraard – om aan Hanswijk;
en Hilde
Tot 15 juli.
Delversduindewordt
concreet
me zo ontzettend
makkelijk af. Ik Protestantse
kan
WK Masters langzaamaan
Indoor mee te doen MAART
Woe 29 Vastenmeditatie,
Kerk, 19.30u
waarschijnlijk
niet meer op
kor- 10u Iedere maandag inloopspreekuur van 10.00-13.00 uur
op de 800 en de 1500 meter. Die zijn Woe
29 Ouderenochtend,
Het de
Gebouw,
Slotkwartierin Polen
houdt
wel
bezig
tere29
afstanden
starten,
dus misschien
in maartgemoederen
2019. Daar is dan Wo
Toneelgroep
Spiegel
in de Schulp 20.15u
Slotweg 2a, Egmond aan den Hoef
moet
ik
keuzes
maken.
Ik krijg
ook een wegwedstrijd van 10 kilo- Do
30 Toneelgroep Spiegel
in deechter
Schulp 20.15u
Meldnummer 24/7: 06 21
Adelbert legt
jeugdtrainers
- 51 61 30
zoveel
energie van Spiegel
al die wedstrijden,
meter.
Het lijkt me geweldig om ookvast
Vr
31 Toneelgroep
in de Schulp 20.15u
www.charonuitvaartbegeleiding.nl
€
, 33 43 33
dus 31
zolang
het Erfgoeddocumenten,
goed gaat, ga ik wélPostaanZee,
daar mijn krachten te meten met de Vrij
k ringlooptol.nl
06 36
Fotodag
10u
Trouwe donateurs
KNRM
zonnetje
Charonde
Uitvaart
voor31
alles…’
rest van de wereld.
Daarnaastin
ga ikhet
53B Ind.terrein
Weidjes Inspireert!
Egmond aan den Hoef
Vrij
Verstillende wandeling v.a. De Abdij Lamoraalweg
13.00u
KLEDING

DECORATIE

BOEKEN - MUZIEK

SERVIES

HUISRAAD

9

me sowieso wat meer toeleggen op

Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u Egmond heeft
2 Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
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Zo 2 ‘Tafelen voor de
isbureau!
de 2voorverkoop)
worden
verkocht
bij
Zo
Kerkdienst OLV
Onbevlekte
Ontvangenis,
Egmond/Zee,
10u
eer een re
w
Voor uw
gehele
administratie
Dorpshuis
de Schulp,
ApeldoornEgmond/Binnen,
Elekmedisch pedicure
Zo
2 Kerkdienst
H. Adelbertus,
10u
”Het is zoals het is en het komt zoals het komt”
trotechniek
en
Bakker
de
Haan,
allen
Administratiekantoor
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
in Egmond-Binnen.
Ook 14u
kunt u de
Bel voor een afspraak
Woe
5, Kienen, de Schulp,
kaarten
bestellen
bij
leden
van onzeKerk, 19.30u
In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse
06-1057
8724van
vereniging.
Wilt
u uw
(bedrijfs)naam Hanswijk,
Woe
5 Flierefl
uiters
jubileum-uitvoering,
20.15u hebben wij afscheid
is geweest,
moeten nemen
Voor:
bedrijfsverbinden
aan- Verwerking
dit muziekspektakel?!
Julianastraat
samenstelling jaarT: +31
06-33
34 50
01 lieve ”ouwe”,
mijn
lieve
man,
onze
onze60
Julianastraat
60opa, broe en
Wij administraties
zoeken nogen sponsoren:
info@

Bel me Teen!

Muziekspektakel
‘Egmond-Binnen Bruist’
DORPSGENOTEN
Wat vijf jaar geleden kon kan nu nog
beter; dachten ze bij muziekvereniging Eensgezindheid. Daarom organiseren ze wederom een spectaculaire
avond met non-stop muziek van het
fanfareorkest, de zeer bekende band
Bob en de Blue Band en het koor New
Voice op 3 november in dorpshuis de
Schulp te Egmond-Binnen. Het orkest,
het koor en de band zullen zowel so-

SPEELGOED

listisch als gezamenlijk optreden. Het
geheel wordt ondersteund met professionele geluids-, en lichttechniek.
Een kleine greep uit het programma;
Blof, Gloria Estefan, Guus Meeuwis,
Edwin Evers Band, Abba. Na afloop
van bovenstaand programma zal er
een afterparty van start gaan, zodat
er tot in de late uurtjes verder kan
worden gefeest. Kaarten (€ 12,50 in

Verkaveling Delversduin

WINTER

rekeningen - belastingaangiften

Egmond
Egmond aan
aan Zee
Zee
www.belmeteen.nl
www.belmeteen.nl

schoonvader
E: info@helloholidays.nl

eensgezindheidegmond.nl.
- adviezen op fiscaal en

Ferry
Karssen
bedrijfseconomisch
terrein sterkste
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
bij
MTB
Parents
Tel. 072-506
90 89 • Kids
Mobiel: 06-124&
58 904
Persoonlijke aandacht vormt onderscheid
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

1931 WJ Egmond aan Zee

BOOMVERZORGING

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl
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uBBeL
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De uitvaart heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden.

Dick Rasch

LaNk
eTer
roNwaTer

Zijn dood blijft harteloos, maar heeft ons
veel liefde terug gegeven.
Het was overweldigend.

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg

er www.duBBeLBLaNk.NL
meteenWASSERIJ
voor je is als er iets misgaat
of niet klopt. Want dan zijn die online
DUBBELBLANK
aanbieders
meestal – letterlijk - niet
Lijtweg 56 • Bergen NH
thuis.’ OpTelefoon
maandag
22 oktober geeft
072-5812331
Carin een informatieavond voor mensen die altijd al meer wilden weten
over cruisereizen. Deze avond is gratis
te bezoeken en vindt plaats in De Koffiemolen, Egmonderstraatweg 34, Egaan denwas
Hoef.*Aanvang
19.15
*mond
particuliere
bejaardenwas
*uur
hotelwas
* verhuur
(tot ongeveer 20.45
uur).linnen
Het
* restaurantwas
kopje koffie met wat pakketten
lekkers wordt
u aangeboden. Aanmelden kan op
wasserij
info@helloholidays
of 06 3334 5001.

Nog één keer
Transportbedrijf Sprenkeling

Bedankt voor alles.
Fam. Rasch

interesse in politiek?

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!

dubbelblank

ruimte voor inwoners

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

DORPSGENOTEN
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Wat Now!

tegenover Albert Heijn te Egmond aan den Hoef
7 dagen per week geopend

“As je ’t main vraag leve wai in ‘t par- al die loi die dat oit vogele nag gelaik
kragge. Die van main loopt ook al te
redais.”
“jaadet, maer íet zonger vaigeblââdje! peeuwe dat de wereld nee de ver‘K ‘eb bai Zeeman een gnapppe broek dommenis gaet. Dat klaine planneetje
Salon voor Bionome
datte wai âârde noeme deer benne wai
huidverzorging en Pedicure ‘e kocht.”
“Mââd,
skai
oit,
zonger
mallegaaid.
mense ‘iet zoinig op e’weest. De zeeèn
acne, psoriasis, rosasea en eczeem
Kaik jai welderis nee al die ellende benne plestiksoep en de visse gane d’r
diabetische en reumatische voet
op de tillevisie? D’r is overal narigââd. van dôôd. Wai ete te veel vlees en de
Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30 uur
huiswe
Overstrominge,
windhoze, tsunamies. koeie en varrekes geve te veel mest. De
rkbegele
Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57
iding voo
middeZellefs
lbare sc
bai
ons
r van de Oit- insekte benne temet weg en alles wor
holiereis’t dak
mail2zensitive@gmail.com www.d
ehde
kaik
Den al die dierder en wai worren maar âauwer.
uislucht
werkinw‘eninvloge.
kel.nen
l âase ken Weer mot dat ‘ een??”
brangde, aardverskoivinge
je nee de Noordpool mit zo een grôôt “Mââd, wat eb jai now ien eene.?”
Here
cruise skip want al ’t ais is an et smelte. “ ’k Weet et ‘iet. D ‘r gebeert zoveel
Egmond nweg 207
a/d H
Wil je wel gelôve dat ik er soms taie ellende. Klaane kindere die verdrinke
072-5066 oef
‘iet van ken slêepe! En den ew ‘k et en éle gezinne die alles kwait benne
06-19642 616
646
nag gien eens over de loi die jan en en in morsige kampen op é propt zitte
alleman ofskiete om datte ze van een weer ze nag lillekke ziektes op kenne
aar gelôôf benne. En den maar roepe lope. En d’ôôge loi maer vergadere op
dat Allah dat allegaer best vindt as niks of.”
ze d’r aage opbleze want den komme “Mââd, kom
f op. Wai kenne d’r nies an
huiswerkbegeleiding voor
ze in ‘e t émels parradais weer mooie verangdere en gien mens eb d’r wat an
middelbare scholieren
vraauwe op de loi wachte. En kaik es as jai aase nee de pil mot omdat jai
www.dehuiswerkwinkel.nl nee de afgelope zêêmer. Da’s toch gien et gien meer ziet zitte. We gaan een
arde mit die ‘itte. En de loi voorspelle koppie doen en meer as ons best doen
kenne we’ íet, niet ten?”
datIedere
’t nag meer
gebeert. Klaar
woensdag
enbenne
donderdag
wai d’r mee! De kerke lope leeg, die “Gelaik eb jai. Maer ik most ’t effies
3 gangen
verrassings
kwait.” menu € 19,95
motte sloite, er komt
gien vollek meer
en de cente benne op. Ik gelôôf datte
notaris:

BLOEMEN

Grote pot-chrysant
diverse kleuren
in mand
€ 5,99

Foto (aangeleverd): Nog één keer was een ‘oranje/witte truck’ te bewonderen in Egmond aan den Hoef.
De ‘oranje/witte trucks’ waren een bekend beeld, niet alleen in de Egmonden en omgeving, maar in de Benelux
en ver daarbuiten. In de jaren ’90 is het
bedrijf voortgezet door de zonen van
Jan. Vele vrachten groenten, bloembollen, rondhout, stro enz. werden door
Sprenkeling Transport vervoerd. Door
gebrek aan opvolging heeft Jan Spren-

keling jr., die de laatste jaren het bedrijf
in zijn eentje leidde, besloten om zijn
bedrijf met ingang van januari 2017 te
laten voortzetten door transportbedrijf
‘Van Straalen de Vries’, waar hij nu
zelf ook werkzaam is. Zo eindigde na
59 jaar het bedrijf Sprenkeling uit de
Egmonden waar vele chauffeurs/personeel met trots hebben gewerkt.

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht

IkSCHILDERSBEDRIJF
wist het. Zo voorspelbaar. Zo’n ambtelijke fusie gaat je natuurlijk niet in de
kouwe kleren zitten. Zelfs niet nadat er zo’n 4 miljoen euro extra was vrijgemaakt voor ICT-ondersteuning. De praktijk strookt niet met het papier, staat er
te lezen in de krant. O ja jôh? Dat meen je niet? Wanneer strookt dat eigenlijk
mr. Erica van Nimwegenwel met elkaar dan? Nooit toch? Ze kunnen het echter niet meer aan in De
Dijkstra
BUCH (waarom is het eigenlijk de BUCH en niet gewoon BUCH?) en dus worinfo@overwegendnotariaat.nl
den er meer ambtenaren gevraagd. Tijdelijk, maar ja, het hele leven is tijdelijk,
www.fysiotherapieronde.nl
Het premiummerk
voor
uw
schone
huis
Het premiummerk
voor uw
schone
huis
Jan
Dirk
toch? Ik
dacht
datz’n
hetDal
juist109
de bedoeling was dat je door zo’n ambtelijke fusie
www.overwegendnotariaat.nl
DL Egmond aan Zee
Elleszou
de Lang
met1931
minder
of hooguit met dezelfde mensen veelPrins
meer
kunnen doen en
Herenweg
197
072-5064258
of 5065399
Bernhardstraat 8
Telefoon 072-5064590
efficiënter zou
kunnen
werken.
Sorry,
misverstand.
Mijn
fout.
1931CE
Egmond
aan Zee
1934 BA Egmond aan den Hoef
06-53696278
K.D. elles-de-lang@jemako-mail.com
de06-15340811
Bocht - kddebocht@ziggo.nl
Omdat
het
werkt
www.schildervandegiesen.nl
072-5066171
072-5071417

VAN DE GIESEN
Profiteer dit jaar
2018 nog van de
6% BTW regeling

Omdat het werkt
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DORPSGENOTEN
Tevens 10%

al het binnenwerk

DORPSGENOTEN
DE specialist in verhuur van woonruimte,
verhuur,
beheer
ook voorverkoop
verkoop en &
beheer!

Voorjaar in Egmond
Hallo..?
Hallo..?

Nu ook
Heeft
u weleens
072-5064258
of 5065399
Pedicure

Voorstraat 92 – Egmond
Zee
overwogen
omaan een
06-12955593
ooglidcorrectie
www.schoonheidssalondessa.nl
te
laten doen?


Heeft u ook een
intercom bij welke
Live
muziek,
er beneden
alleen hapje, drankje en cadeau-tips!
maar hallo gezegd
Woensdagavond
15 en 29 november,
kan worden?En
u,
13
en 20 december
van 19.00-21.00 uur
ondanks verwoede
pogingen, niet terug
Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
kunt praten?
Nadat
Deze enkele
kunnenjaren
wij terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
u repareren
of
ABA
envoor
Zeeweg.
In Egmond-Binnen
is nu vooral het dorp zelf weer
aan de beurt
vervangen!
geweest.
Het een
is prachtig
geworden
met dank
Al jaren
vertrouwd
adres
vooraan
uwonze
APKondernemersverenien onderhoud.

BOVAG

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
Tevens
doen
aircoservice,
dochters,
Jan de
Waardwij,
en Apeldoorn
Bloembollenschadereparaties
en Cees Apeldoorn.

in- en verkoop of zoekopdrachten.

Nieuwe Egmonderstraatweg
12 • 1934aan
PA Egmond
aan den Hoef
Bridgeclub
Egmond
Zee

www.garagedeegmonden.com • info@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
DORPSGENOTEN

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

www.fysiotherapieronde.nl

Styling: Margriet Kaptein-Bremer
Foto: Sjef Kenniphaas
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www.kruijffmakelaardij.nl

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 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
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
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.
info@072wonen.nl, www.072wonen.nl

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij heeft op zaterdag
11 november, op haar 193e verjaardag, in heel het land de mensen
geëerd die met hun vrijwillige bijdragen al 50 of 60 jaar het reddingwerk financieel mogelijk maken. Ook het KNRM Station Egmond aan
Zee (het oudste station van de KNRM) heeft hier aan meegedaan en
de deuren van het boothuis open gezet voor 9 personen uit de regio
die respectievelijk 50 en 60 jaar donateur zijn.

Uw woning
ZIE rijschoolkarels.nl
in vertrouwde
handen?
072-506 1226
Bel Kruijff Makelaardij!
4
tel. 072-5070818

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Kanaalkade 16, 1811 LP Alkmaar, T: +31 (0)72-5208259

KNRM dankt trouwe donateurs

86% kans dat
je slaagt! bron: CBR

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Kloknieuws
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KARE LS

Voorstraat
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Sanne Koopman
debuteert tegen Ajax

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

SCHILDERSBEDRIJF

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Aan alle lieve mensen die er voor ons
waren na het overlijden van onze lieve man,
vader, zoon, broer en opa

MTB K&PB

Foto (Cor Mooij) Sanne Koopman in actie tegen Ajax.
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Egmondia verliest
derby tegen Bergen

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

(tekst Cor Mooij) Egmondia verloor
zaterdagavond van Bergen met 0-2.
Het experiment om op zaterdagavond
te spelen pakte wat de publieke belangstelling goed uit, maar een nederlaag tegen Bergen was daarbij niet
ingecalculeerd. Egmondia was niet
goed bij de les. Daan Groot zag zijn te
slap inschoten penalty vlak voor rust

Schoonheidssalon
KOFFIE- EN THEEWINKEL

Linda IJssennagger-Zentveld
TASTY TO GO
Schoonheidssalon
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www.zentschoonheidssalon.nl
TENTOONGESTELD
zentschoonheidssalon@gmail.com
WANNEER U UW LETTERS VÓÓR 22 NOVEMBER
HEEFT BESTELD 6

gestopt door de keeper van Bergen.
Bergen speelde bovendien feller en
had de posities beter bezet. Het profiteerde van een te slappe verdediging,
waar Stijn Buis gemist werd door een
schorsing. Vooraf de aftrap werd nog
een minuut stilte gehouden voor de
afgelopen week overleden Egmondiadamestrainer Jan Zwanenburg.
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S.V. Prins Hendrik
zoek naar nieuwe medewerkers.
Kerkdiensten

voor een wijk in
• Hollandse PEL GARNALEN
EGMOND AAN ZEE
€ 10,00

WINTER

• Emmertje Hol.
NIEUWE HARING of
072-5061201

Visclub De Egmonden
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Egmondse Almanak
BEUKERS
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Najaarsvergadering
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Bel me Teen!

e

€ 5,50

• Warm gebakken
SLIPTONG
info@belleman.nl
€ 10,00
• Verse SLIPTONG
GARAGE DE €EGMONDEN
35,00

BOVAG FILET
Ouderwets ger. MAKREEL
€ 2,- per kilo

Rommelmarkt wielerbaan Alkmaar

5 voor € 5,00

Oude LUXE KAAS
3,
De WoerdenseDE
Kaasboer
KINDEROPVANG
POPPENKAST
Broers en zussen in de bijbel
P3,
NOORD HOLLANDSE extra pittige
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✄

e

9,-

een GRATIS CULINAIRE VERRASSING
d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ
KINDEROPVANG

DORPSGENOTEN
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar

GROENTE & FRUIT

JAAPGEVRAAGD:
DAVIDSON

4
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Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
SCHILDERSBEDRIJF
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maar hallo gezegd
maar komt verrassend weer te voorschijn.
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Foto: Marja Boerke
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 20 mango slagroomsoesjes cadeau!!!
nog even wat feller op die plek.
Tekst: Trix van der Veen
vervangen!

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’

VAN DE GIESEN

Ontbijt, vragen stellen en op de foto

Snackbar
medewerker
Wegens
groot
succes!!!!!
Hallo..?
GIESERWILDERMAN Stoofperen
5 pond € 2.50
Hallo..?
ELSTAR APPELS (zoet zuur)
5 pond € 2.50
Hollandse KAS AARDBEIEN
2 doosjes voor € 3.00

€
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Bakkerij ‘t Stoepje

Herhaalde Oproep:

op eens te overwegen of u zelf voor
zo’n bestuursfunctie in aanmerking
wilt komen of anders kunt u wellicht
uw partner of ander familielid hiervoor enthousiasmeren. Actief deelnemen in de Dorpsraad biedt een mooie
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Rommelmarkt bij Wielerpaleis Alkmaar
Zondag 7 oktober is weer de eerste
rommelmarkt van dit jaar bij Wielerpaleis Alkmaar aan de Terborchlaan.
Het wordt weer een oergezellige rommelmarkt. Ruim 240 standhouders
bieden hun waren aan, uiteenlopend

van gereedschap, huishoudelijke spullen, dames,-heren- en kinderkleding,
speelgoed, boeken, tot lp’s, antiek,
brocante en curiosa. De markt is
open voor het publiek vanaf 10.00
uur en duurt tot 16.00 uur. De entree

Allergie
bedraagt € 2,50Acupunctuur
p.p. vanaf 13 jaar

en direct bij of naast accommodatie
Lastu van
migraine/hoofdpijn,
kunt
gratis
parkeren. De organisatie darmklachten,
heeft er weer vermoeidheid,
enorm veel zin in en
luchtwegklachten,
huidklachten,
heet
u van harte welkom.
Voor meer
tennisarm, hormonale
klachten, etc.?
info.:06-20114461
of www.st-re.nl.
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl
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Job de Vrij

Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
Er is weer een reisbureau in Egmond. Althans, Carin de Jong van HelloHolidays
doet
werk thuis
bij de in Akersloot om de Kids and Parents
geworden
vanhet
de wekelijkse
wedstrijd
Ook
voor ramen en kozijnen
klant of vanuit huis, maar de service is die van het ‘ouderwetse reisbureau’.
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos
was echter
Alkmaar,
13het
julioptreden
1944 van
Alkmaar, 3 november 2017
Ervaar
waarde
Henk Jan
Verdonkde
senior,
die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
Foto (aangeleverd) Carin de Jong
van
uw
tuin!
plaatsgenoot
Niels
Bras
en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
valt terug op haar eigen reisnog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
ervaring voor advies aan haar
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan
Namens de familie
klanten.
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
Dekker Egmond
aanVLONDERS
Zee 8. Jarno
Betlem Krommenie
9. Chris Kemp Egmond20 - Egmond aan den Hoef
Egmonderstraatweg
AANLEG
VIJVERS
Beeld
Eisenhowerstraat 61
De
Jong:(aangeleverd
‘Iedereen kan gemeente
een vakantieBergen): Verkaveling Delversduin. In- aanONTWERP
VERANDA’S
BEREGENING
BESTRATING
de Hoef 10.
Ramon van
de Laarschot Hoorn
formatieavond
op
15
november
in
Hanswijk.
TUINHUIZEN
ONDERHOUD
MEUBILAIR
Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net
boeken op internet, maar heb je dan
ook daadwerkelijk precies wat je wilt?
avond laten bijpraten over de diverse
Met
informatieavond
op jekomst
En
hoedeflexibel
is dat? Wie ga
bel(woensdag
november
19 mogelijkheden: in de vrije sector zijn
len
als er iets15fout
gaat (of tussen
dreigt te
er appartementen, gezinswoningen
en 21 Dat
uur isin volgens
Dorpshuis
gaan)?’
haarHanswijk,
precies
en twee-onder-een-kap en daarnaast
Egmond
den Hoef)
begint
waar
veelaan
reizigers
in spe
nietlangbij
zijn er in de sector sociale woningzaamaan
het
plan
Delversduin
steeds
stilstaan. ‘Het gaat meestal puur om
bouw huur- en koopwoningen waarconcreter
te worden.
de
bestemming
en de Geïnteresseerlaagste prijs.
op (straks) kan worden ingeschreven.
den
kunnen
zich
op
deze
informatiePunt. Maar als je van je vakantie net
iets meer wilt maken zonder dat je
er per se meer voor hoeft te betalen,
waarom zou je dan geen tussenperUitslag: 1. Ferry Karssen, Alkmaar 2. gowaard 7. Wout Bakker, Heiloo 8.
soon gebruiken? Iemand die zelf veel
Vincent Beentjes, Castricum 3. Henk Piet Veldt, Akersloot 9. Chris Kemp,
reiservaring heeft en weet hoe je van vakantie net wat waardevoller maken.
Louwe, Alkmaar 4. Marco Wetsteijn, Egmond aan de Hoef 10. Lars van den
je tripje weg een echte vakantie kunt Of dat nu gaat om een voetbalreis
Egmond aan Zee 5. Marcel Koekoek, Wijngaard, Akersloot.
maken. ‘Dat gaat echt niet altijd om met net wat betere plaatsen of om
Castricum 6. Martin Meijer, Heerhude meest uitgebreide, fantastische on- die ene reis naar de bestemming van
ce-in-a-lifetime reizen. Dat kan ook, jouw dromen.’ De Jong is een echte
maar ik regel net zo graag de wat regelaar. ‘Ik hou ervan dingen uit te
meer reguliere reizen of een zaken- zoeken en tot het uiterste te gaan
reis. Het gaat erom dat je zekerheid om voor mijn klanten het maximale
uit hun reis te van
halen.Transportbedrijf
Dat ga je niet
en
service krijgt
en dat je jl.
als zijn
klantde oud-collega’s
Zaterdag
11 november
redden
als je een
reis online
boekt.
wordt
verwend.bijDat
begintgekomen
al bij hetin het
Sprenkeling
elkaar
dorpshuis
Hanswijk
tijdens
een
Niets ten nadele
online,opgericht
het is er
zoeken
naarreünie.
de vakantiebestemming,
gezellige
Transportbedrijf Sprenkeling
werdvan
in 1958
en je in
kunt
er zekeraan
je den
voordeel
de
accommodatie,
de reis sr.
en aan
het boedoor
Jan Sprenkeling
de Slotweg
Egmond
Hoef.mee
Het
behalen, maar
er gaateind
niets
boven
ken.
Doorgroeide
mijn ervaring
kandaardoor
ik men- verhuisde
bedrijf
al snel,
het bedrijf
jaren
’70
persoonlijke
aandacht
en iemand
sen
adviseren
over die extra’s op
die de
eenWeidjes
naar
het bedrijventerrein
en groeide
gestaag
door. die

G

elke donderdag op uw weekmarkt

SPECULAAS STAAF amandelspijs
Choco pudding ROOM CROISSANTS
Ambachtelijke cocos MACRONEN

2 voor € 5,00
4 voor € 5,00
8 voor € 5,00

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

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

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
zaterdag
kan via e-mail of fax. Uiteraard kunt u het ook brengen.
Copy t.b.v.
25 november 2017
Vanaf
17.00 uur
redactie kunt u alleen per e-mail aanleveren.
Deadline is maandag 12.00 uur.

Kom de wandelaars aanmoedigen en
genieten van muziek van de Monkeys

S

