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De ‘Grande Finale’ van het herdenkingsjaar van Lamoraal:

Lamoraal van Egmont brengt Fysio Ronde Music gala

BOOM

autoservice

Foto’s (aangeleverd) Gerard Belleman en Nick Peetoom: op naar
de Grande Finale…
(van de redactie/JdW) Een keer in
de zoveel tijd komt Lamoraal
van Egmont met een groots project. Het vorige is alweer even
geleden, dat was het Gala in
2004 ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van Lamoraal.
Maar er zit er weer één aan te
komen: op 10 november vindt
het Fysio Ronde Music Gala
plaats in Zuiderduin. ‘Dit wordt
wat ons betreft de uitsmijter van
de festiviteiten in het jaar dat het 450 jaar geleden was dat Lamoraal werd onthoofd’, aldus Gerard Belleman. ‘Een verrassende mix van ‘meer traditioneel werk’ van Lamoraal, tot de samenwerking met Jennie
Lena, de finaliste van The Voice of Holland.
Van origine is Lamoraal van Egmont van dirigent (sinds ruim 10 jaar is Mi- bühne gebracht, een klassiek kooreen fanfareorkest, dus met alleen chael de Graaf de dirigent, red.) zijn stuk met 300 man die wij dan begekoperen blaasinstrumenten, maar er nieuwe wisselwerkingen ontstaan. leidden. Dat was zo succesvol en leuk
steeds vaker ontpopt het orkest zich We hebben bijvoorbeeld mooie pro- om te doen, dat het iedereen weer inals een musicalorkest. ‘Dat zijn we jecten gedaan met Horizon en ook spireert. Het is ook goed voor de vernatuurlijk niet echt’, aldus Belleman, met de Vrije School Bergen. Met The- eniging dat dergelijke ontwikkelingen
‘maar de nieuwe projecten brengen atergroep Horizon hebben we Titanic er zijn, dat geeft leven in de brouwerij
wel nieuwe dimensies aan ons orkest gedaan en Parade, met de Vrije School en brengt jonge mensen ertoe om ook
en onze optredens. Met de wisseling hebben we The Armed Man over de lid te worden.’
Nieuwe uitdagingen
Nick Peetoom is de man van de pr
voor Lamoraal. Hij ziet in die ontwikkelingen ook nieuwe kansen om Lamoraal te promoten: ‘Niet alleen in
het jaar van Lamoraal, maar ook in
tussenliggende periodes willen we de
mensen uitdagingen bieden die soms
net weer even wat verder gaan dan
de gebruikelijke uitvoeringen. We willen een beetje af van het stempel dat
een fanfare sinterklaas inhaalt of de
voetbalclub begeleidt bij een kampioenstocht door het dorp. Doen we

ook als het ons wordt gevraagd, maar
ten eerste hebben we daar de bezetting niet meer voor, en ten tweede ga
je daar geen volle zalen mee trekken.’
Het aankomende Fysio Ronde Music Gala hoort zeker in de categorie
uitdagingen die wél volle zalen gaat
trekken. Belleman: ‘Hotel Zuiderduin
wilde graag onze gastheer zijn en
daar maken we uiteraard graag gebruik van als we een dergelijk project
gaan uitvoeren. Het wordt opnieuw
een project waar nog lang over zal

Grande Finale van het Lamoraal-jaar
Belleman: ‘Voor de pauze heeft het pauze volgt de apotheose, met Jennie
programma een echt Spaans tintje, Lena en komen er ook bekende stukvanwege de connectie tussen Lamo- ken in allerlei genres aan bod, met
raal en Spanje uiteraard, met daarin daarbij onder meer Sorry van Kiteman
het speciaal voor Lamoraal gecompo- dat door Okke Wittebrood op bugel
neerde stuk Egmont (van componist zal worden gespeeld. Daarnaast pasBert Appermont) als klapstuk. Na de seren nummers van Queen en ELO en

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

De laatste
wandeling
kan je ook
samen doen.

Kijk voor meer informatie op
www.loopkoetshuren.nl

worden nagepraat. Niet alleen hebben we dus Jennie Lena weten te krijgen om met ons op te treden, maar
ook enkele toppers van Horizon, Diana Borst-Hof en Marco Smidt leveren
bijdragen waar de mensen van zullen
smullen. Daarnaast is er een optreden
van Koen Alvarez op zijn Spaanse gitaar en wellicht komt er nog een extra verrassing, het thema van de film
Schindler’s List. Dat is een stuk waar
de rillingen je over de rug lopen, zo
intens en gevoelig…’

Keihard repeteren voor het Fysio Ronde Music Gala
uiteraard komen ook nummers uit het
Nederlandstalige genre van bijvoorbeeld Bløf aan bod. Kortom het wordt
een echte Grande Finale van dit Lamoraal-jaar. Dat mag je eigenlijk niet
missen…’. Meer informatie op www.
musicgala.nl

Of bel 06 21 51 61 30 (24/7)
www.charonuitvaartbegeleiding.nl

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

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

Voor een waardig en gepast afscheid,

En verder in Dorpsgenoten

-

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
17 wo 5:50 10:14 17:45 22:54
18 do 6:30 11:25 18:56
19 vr 0:34 7:45 13:24 20:16
20 za 2:06 9:30 14:36 21:35
21 zo 2:56 11:00 15:05 23:06
22 ma 3:26 11:45 15:41 23:44
23 di 3:55 12:35 16:16
24 wo 0:25 4:35 13:57 16:45 VM

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Moeilijke tijd voor Egmondia
Jutbakken op strand
Jubileum voor Gilde der beHOEDers
Succesvolle Derp Bikers Beach Race

DORPSGENOTEN

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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Zeevogels wint dik verdiend
PEDICURE | MANICURE
Margreth Kool
Gediplomeerd
pedicure | manicure

Er zijn geen woorden voor om iedereen te bedanken
voor de vele kaarten, bloemen en cadeau's.

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

Allen ontzettend bedankt.

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

Ger & Corry, kinderen en kleinkinderen

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Foto (Monica van Hemert) Ruben van Romunde verdedigt
namens Zeevogels. Hij zou later geblesseerd uitvallen.
Op waarschijnlijk de warmste 14 oktober ooit, althans van de bekende
metingen, ontving Zeevogels Sporting S. De eerste helft liep niet over
van de kwaliteit. Zeevogels was wel
de wat betere ploeg, want de meeste
kansen waren voor de zwartwitten
door het betere veldspel. De kansen
voor Sporting waren voort uit slordigheden van de Zeevogels-defensie,
waarin Sven Vermeeren wegens een
liesblessure ontbrak. Keeper Stan
Zwartkruis stond echter geregeld zijn
mannetje en hield zijn doel schoon.
In de 25ste minuut kreeg Zeevogels
een eerste mooie kans. Het schot
van Jay Herman ging voorlangs. Niet
lang daarna had Sporting de eerste
gevaarlijke uitval, maar keeper Stan
Zwartkruis redde voortreffelijk. Even
daarna kreeg Zeevogels een domper
te verwerken, want in een ogenschijnlijk normaal duel, verdraaide Ruben
van Romunde zijn knie een beetje en
verliet even later geblesseerd het veld.
Julius Zwartkruis werd zijn vervanger,
die voorstopper ging spelen. De voorstopper van daarvoor. Gilles Groot,
werd laatste man. Zeevogels kwam
toch nog voor rust aan de leiding: in
de 45ste minuut kwam een corner van
Jeffrey Kruijff bij Julius Zwartkruis, die

de bal fraai inkopte, zodat Zeevogels,
1-0. De tweede helft was ook voor
Zeevogels, duidelijk de betere ploeg
van vandaag. De 2-0 kwam er wel,
maar pas in de 65ste minuut. Uit een
afgeslagen aanval schoot eerst Jeffrey
Kruijff tevergeefs op doel. De afgeslagen bal kwam echter bij Julius Zwartkruis, die opnieuw succesvol afrondde: 2-0. Daarvóór had Quint Roffelsen
op een fraaie pass van Mike Twisk
een goede actie, hij wipte de bal over
zijn tegenstander en daarna over de
keeper van Sporting. Helaas belandde
zijn lobje op de lat. Zeevogels wilde
meer en kreeg meer. In de 80ste minuut werd Jay Herman in de buitenste
hoek van het strafschopgebied aangetikt en scheidsrechter Belder twijfelde
niet: strafschop. Jay zelf schoot de bal
onberispelijk in en bracht de 3-0 op
het scorebord. Quint Roffelsen had
nog een paar mooie kansen, maar hij
handelde op het laatste moment weer
te gehaast, waardoor hij het overzicht
kwijt raakt. Ook Mike Twisk kon nog
scoren, maar hij kreeg de bal niet snel
genoeg onder controle, zodat Frank
Konijn van Sporting tijdig kon ingrijpen. Na het laatste fluitsignaal kregen
de drie punten een warm onthaal op
de Hogedijk.

Wat Now!
“Gemerrege me- kind.”
“Merrege is ‘ter een are dag.”
…..Stilte.
“Weer mot je?”
“Weet ik et, maakt main íet oit.”
“Mââd, weer ben jai mêê an?”
“Zien ik ’r gelokkig oit? ‘k ‘ Eb kwessie met die van main, t’eb erookt. As
ai naidig is ken ik ’t laik wêêze. Ai
kwam tois en begon metien kwessie te zoeke en main gewôôn ôit te
skelde.”
“Gaed eweg. Weer over?”
“Ik was vergete de krant bai de biervrauw te ale. En now most ie ’t nieuws
op de street ‘ore. D’r staan stikke in
over de gemeente, dat wil je iet wête.
Een êele beerput wordt open ‘e gooit.
Ze ewwe de boel besôdemieterd.
D’r staan grôôte stikke in de krant.
Die van main was de doivel en as
ai begint den krag je gien slag voor
de stille, want zain bek gaat als een
laezerusklap. Ai gaf ammaer grôôte
bendels. Ai eb altaid maer een grôôte
mongd têêge main en nooit ken ‘r een
woord van dank of. Maer wacht maer.
Ai zel main dôôdsbiendere nag zo
bekraite as ik ‘r aese gien meer ben!

Ik eb die krant nee z’n arses ‘egooid.
Stikt, zaan ik, ken ik ’t ellepe. Jai staet
zellef vaak te liege datte de loize op
je kop kraeke. En ik mag enkeld voor
kôôtjonge thoislegge. En ik ben ‘e
gaan. Ai bekaikt ’t maer.”
“Ie mââd, ’t begrôôt me zo. Now laikt
’t mai bêêter as je eerst om bôôskippe
gaet. Merrege is ’t er weer een dag. ’t
Is niet aars zelle we maer zegge, wat
see jai!”
“Z’n broer zou komme. Die van main
is zo ââgewais en die broer is eveliens. Ze benne mit ’t zellefde sop
ôôvergôôte. We zelle wel zien ‘oe of ’t
loopt, ’t mot maer an daie.”
“Leet gaan mââd. ’t Komt vanzellef
weer op z’n pootjes terecht. Leet ‘m
bokke.’t Is een grôôte pôônekop.”
“Jaadet, ’t is een poestig mannetje,
maer ik ben iet van plan me de les
te lete lêêze van zain. Ik ouwt gerist
van ‘im, maer ai is iet makkelijk in de
omgang ‘oor.”
“Maer now weet ‘k nag iet wat of d’r
voor narigad in de krant staet.”
“Je gaet ’t zellef maer leze. Ik ben d’r
klaar mee. As ik tois ben geef ‘k gien
pukkel!

Dankwoord
Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je liefhebt, missen moet
De vele kaarten, bloemen, bezoekjes en medeleven hebben ons
erg gesteund in het overlijden van

Ton de Vries

Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken.

UITVAARTBEGELEIDING
Karin Smit

persoonlijk en
persoonlĳk
enstijlvol
stĳlvol

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

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

Dag en nacht bereikbaar

Tel. 06 81 35 81 10

Dag en nacht bereikbaar

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

WINTER

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

Anno Nu

Petra van der Meer

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

UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Bereikbaar 24/7

Wilt u een feestje organiseren
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen
met vrienden of uitgebreid dineren met
familie? U kunt bij ons terecht.
Geopend van donderdag t/m zondag
vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 18,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

Corrie en Gerrit Gravemaker waren erg
blij met hun Prins Hendrik Bruidsboeket, waarvan akte. Dirk had geen volle
bak deze keer, vast naar de Kermis
in Egmond binnen geweest. Cor was
naar het 8 oktoberfeest, Arie had een

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.

P

TEL.
072-507 0200

etentje, Nico afwezig en Mike had bardienst. Het kan verkeren qua opkomst,
maar we zaten gezellig. De uitslagen
van maandag 8 oktober: E-klasse: Dirk
Roele 99; Carlo Zwaan 98. A-klasse:
Ger Gravemaker 99; Henk Konijn 98;

Jaap Schipper 98; Willem Reemst 93;
Jos v.d.Outenaar 94; Michael Bekkers
92. B-klasse: Yvonne Krab 98; Leo
Bakker 97; Mieke v.d.Outenaar 80.
Pistool: Carlo Zwaan 46; Henk Konijn
44; Dirk Roele 44.

Moeilijke tijd voor Egmondia
De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

KINDEROPVANG

Huisontruimingen & Seniorenverhuizingen
BEZEMSCHOON OPLEVEREN VOLGENS WONINGBOUW NORM

Ind.terrein de Weidjes
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S.V. Prins Hendrik

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Lamoraalweg 53B

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

Riet de Vries - Stafleu
Bert en Marc de Vries

Egmond aan Zee, oktober 2018

DORPSGENOTEN
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Egmond aan Zee, oktober 2018

ap.beukers@quicknet.nl

Egmond aan den Hoef

www.kringlooptol.nl | 06 36 33 43 33

(van de redactie/JdW) Egmondia beleeft momenteel een moeilijke tijd. Afgelopen week stapte trainer Willem Zeijlmans op naar aanleiding van een aantal vervelende incidenten en afgelopen zondag verloor het
team van interim-trainers Arie-Hendrik Visser en Jan Waagmeester met 0-1 van Vrone.
Voorzitter Paul Kager: ‘Hier zitten we gedrag moet aanspreken. Zo moeilijk om te zien dat er dan ook weer menals vereniging uiteraard niet op te zou het toch niet moeten zijn om wat sen rondom de club opstaan en de
wachten. Het opstappen van een trai- respectvoller met elkaar om te gaan? positieve punten benadrukken.’ Egner, zeker zo vroeg in het seizoen, is Iedereen binnen de vereniging zou mondia zal zich in de komende week
erg vervelend voor alle betrokkenen. toch hetzelfde doel voor ogen moeten verder oriënteren op het vinden van
Hij gaf aan dat hij, na de incidenten, hebben?’ De gebeurtenissen van de een nieuwe trainer en hoopt zo snel
niet meer het idee had dat hij de func- afgelopen week waren voor techni- mogelijk daarmee deze negatieve petie kon uitvoeren op de manier zoals sche man Marcel Buis echter aanlei- riode af te sluiten en weer vooruit te
hij dat zelf zou willen. Het is altijd ding om zijn taak neer te leggen. Toch kunnen kijken.
vervelend als je eigen mensen op hun ziet Kager lichtpunten: ‘Het is goed

Jubileum voor Gilde der beHOEDers
De Gilde der beHOEDers viert op zondag 28 oktober haar twintigjarig bestaan in Egmond aan Zee. De
gilde richt zich op de regio Alkmaar/Kennemerland en stelt zich ten doel het dragen van de klassieke
herenhoed te bevorderen. De gildebroeders hebben zich verplicht de hoed te dragen in de openbare
ruimte tussen Allerheiligen en Pasen.
Foto (aangeleverd)
De beHOEDers bij elkaar.

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

DORPSGENOTEN

AUTORIJSCHOOL
Kloknieuws

KARE LS

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
bron: van
CBR16km. 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.

86% kans dat
je slaagt!

ZIE rijschoolkarels.nl

Voorjaar072-506
in 1226
Egmond

De Gilde der beHOEDers is in 1998
opgericht door enkele Egmondse hoedenliefhebbers. De oprichters hebben
een streng reglement opgesteld de
zogenoemde Standregelen. Daarnaast zijn er ceremoniën bij de Hoedenopzetting, de Hoedenafzetting en
bij de introductie van nieuwe leden.
De Gildebroeders verheugen zich
weer op de komende winterperiode,
als hun hoed het hoofd weer warm
houdt. BeHOEDen is hun motto! Gedurende het jaar ontmoeten de broeders elkaar voor een etentje, uitje of
thema-avond. Het Hoedenjubileum
vindt plaats op zondag 28 oktober
en begint om 14.00 uur. Het feest
begint met een feestrede, de officiële
hoedenopzetting en
4 de inwijding van

nieuwe leden, gevolgd door een amu- Liefhebbers van de klassieke hoed zijn
sante en leerzame causerie door Wil van harte welkom. Voor de GildebroeGorter van het hoedenmuseum ‘Zet ders is hun hoed een hoofdzaak, zij
hem op’ over alles wat met hoeden en hebben dan ook geen hoge hoed op
het gebruik hiervan te maken heeft. van petten, klakken en mutsen. Kijk
Het wordt als openbaar feest afge- voor meer informatie en aanmelding
voor het2017
feest op
www.behoeders.nl.
sloten met een aangeklede proeverij.
29 MAART
- NUMMER
627

Jutbakken op strand geplaatst

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Op woensdag 10 oktober lieten Stichting De Noordzee en NederlandSchoon in het kader van Doe mee,
Verlos de Zee an de hand van drie kunstzinnige jutbakken zien hoe groot het afvalprobleem op de Nederlandse stranden is én hoe je een oplossing kunt bieden. De jutbakken worden aangeboden aan de
gemeente Bergen en Castricum. Kunstenaarscollectief Gejut maakte de borden en de constructies worden op drie locaties op het strand geplaatst in samenwerking met de firma Gul. Deze organisaties zetten
zich samen in voor een schone zee.
De drie unieke jutbakken verbeelden op steeds meer plekken in het land Bergen. Strandgangers dragen bij aan
het motto ‘Doe mee, verlos de zee’, verschijnen. De twee-en-een-halve een schoon strand door meegenomen
Zee
het Voorstraat
initiatief 92
van– Egmond
MatthijsaanLievaart
meter lange bakken zijn afgelopen of gevonden afval achter te laten in
dat oproept 06-12955593
strandafval op te rapen zomer geplaatst aan de stranden van de kunstzinnige containers.
www.schoonheidssalondessa.nl
en achter
te laten in jutbakken die gemeente Castricum en gemeente

Nu ook
Pedicure

Voor het eerste

hebben wij geen
‘Lucky
treffer’ ontneemt
Egmondia een punt
28ste minuut voor Egmondia toen spits een teenlengte te kort kwam om
In een wedstrijd die eigenlijk geen de oplossing…

Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
Tijdverdrijfslaan
1
en Zeeweg.
In Egmond-Binnen
is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
Herenwega/d
Egmond
Hoefgeworden met dank aan onze ondernemersverenigeweest.
Het is162
prachtig
Egmond a/d Hoef
ging,
de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.

06 20 100 550

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en

DORPSGENOTEN
Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau

44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
Verkeerde
namen
40,63

Bij de berichtgeving over de benefiet- zijn Peter Wijn. En de (mede-)eigenaar
avond voor de gedupeerden van de van het pand is niet Ruud Pools, maar
grote brand zijn vorige week per abuis Rob Pools. Met excuus voor de verwisWEEKEND
EN 2goed
APRILdoorgekomen.
2017
selingen hopen we dit zo te hebben
wat
namen1niet
H.het
Margaretha
Alacoque
aanDe
den
Hoef:
Zaterdag
rechtgezet.
avond
was
er niet minIn
bericht stondMaria
vermeld
dat Pieter– Egmond
19.00bijuur
met
pastor Nico
Mantje m.m.v.
Hoeverture.
der succesvol
door…
Wijn
de Eucharistieviering
organisatie zat; dat
moest
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zondag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
EXPOSITIES
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
Expositie
‘Roeland
Koning & de Derpers’, Museum Egmond, t/m 4 november
WOENSDAG
5 APRIL
Expositie
Frans Peeters,
Dorpshuis
t/m feb
2019
Vastenmeditatie
Protestantse
kerkHanswijk,
met dominee
Saskia
Ossewaarde
Expositie van o.m. Rob Sleutelberg, De Kapberg, 28 sept t/m 4 nov
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Abdij
Egmond, 13.30u
Zo 226‘Tafelen
Pastorie
E-B 17u
Vrij
Repair voor
Cafe,de
DeVastenactie’,
Schulp, E/Binnen,
9.30u
Zo 226Kerkdienst
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11u was echter het optreden van
Henk31
JanKerkdienst
Verdonk senior,
die vanuit
kansloze
Woe
OK St Agnes,
E/Zee,
09.00upositie wist op te stomen naar
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

Kerkdiensten

Egmondse Almanak

Egmondse Almanak

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

te scoren. Lang leek de wedstrijd in
een doelpuntloos gelijkspel te eindige, maar het liep anders. Nadat Dennis Konijn zich goed had vrijgespeeld
en op hard richting doel schoot, leek
zijn schot of naast of in handen van
keeper Roy Broertjes te komen. Maar
via Egmondia-verdediger Patrick Jaspers verdween de bal alsnog in het
net. Een lucky goal waarmee Vrone te
veel kreeg na een matige wedstrijd.
Volgende week gaat Egmondia op
bezoek bij Meervogels.

Rick Blok de bal breed legde op Daan
Groot. Deze haalde verwoestende
hard
uit,het
maar
een onwaarschijnlijke
Voor
tweede
redding van de doelman voorkwam
de wel!
openingstreffer. Twee minuten later liet de thuisclub een grote mogelijkheid onbenut, toen Vrone de bal in
kansrijke positie over de lat kopte. In
grote lijnen was de tweede helft een
kopie van de eerste helft met als enige kleine verschil dat de thuisclub iets
dominanter speelde dan de bezoekers. Ook dit keer ontstonden er geen
grote kansen. Al mocht Egmondia zijn
handen één keer dichtknijpen toen de

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN
Bridge SOOS ,,Anders Actieven “

ZENT
Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

Schoonheidssalon
Uitslag Zent
woensdag
10 okt 2018: 1e
Mosselaan 61
Mevr.
Blankendaal
&Hr. Broersen
1934 RA Egmond aan den Hoef
62,50% 2e
Hrn
Mossel
06 10 82 64 29 & Eeltink

SERIEUZE
BEZORGER

57,50% 3e Hrn te Bück & Visser
53,75% 4e Dms te Bück & Eeltink
51,25% 5e Hrn Sluiter & v/d Kraan

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

4
Voor uw gehele administratie

GARAGE
DE EGMONDEN
voor een
wijk in
BOVAG
EGMOND
AAN van
ZEE
Ook voor het onderhoud
uw

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

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

CITROËN072-5061201
kunt u in 2018 prima
of terecht

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

info@belleman.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€

9,-

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

e
v
i
L
Hank Wedel en André vd Hof
Zondag 21 oktober

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
in- en verkoop
of zoekopdrachten.
aanvang
16.00
en vrij entree

Cousteau
Bistrobar, Boulevard
2A,PAEgmond
Nieuwe
Egmonderstraatweg
12 • 1934
Egmondaan
aan Zee
den Hoef
072-5824947,
info@cousteauegmond.nl
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl
• Tel. 072-5061228

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

P

Dagopvang
z
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur Suzan Tervoort
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
Mosselaan 57, 1934 PJ Egmond a/d Hoef
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
06 21 83 47 93De Poppenkast
z
Geen wachtlijsten
z

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

facebookcom/Suzansleerlingenbegeleiding

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

WE HEBBEN NOG

IN DE KOFFIEMOLEN:

GEVRAAGD:
22 OKT GRATIS INFO AVOND
IS
T
A
GR
Snackbar
medewerker
CRUISEN

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

Air brush artist Henk Hofman
leeft zich uit

50,00% 6e Mevr. Vlaar & Hr Hallewas 47,50% 7e Dms Waelput & Betel
31,25%
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Administratiekantoor

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

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

winnaar verdiende moest Egmondia
tien minuten voor tijd door een van
richting veranderd schot de overwinploeg uit
ning
  aan
Vrone
 laten.
  De
  
 o.l.v.

Egmond
aan Zee
startte
de inte
rim
coaches Arie Hendrik Visser en Jan
      
Waagmeester
met de beste bedoelin
 aan de wedstrijd. De blauwwitten
gen
    
probeerden
al snel druk op het doel
  
van de thuisclub te zetten. Echter de
fysiek sterk club uit St. Pancras zetten
daar de nodige inzet tegenover, waardoor er een duel ontstond waar voor
iedere meter moest worden geknokt.
De eerste grote mogelijkheid was in

liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode

MEER INFO & AANMELDEN:
www.helloholidays.nl
06 - 3334 5001

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

TEL: 06 23610857

Mosselaan
a/d Hoef •www.wiegers.net
Mosselaan53,
55Egmond
• 072.30.30.344
info@welbox.nl

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Restaurant Smakelijk geopend: elke donderdag t/m maandag vanaf 16.00 uur - Dinsdag en woensdag gesloten!
De Koffiemolen geopend:
elke donderdag t/m maandag vanaf 10.00 uur - Dinsdag en woensdag gesloten!

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Foto (Cor Mooij) Het kunstwerk is een echte blikvanger geworden
(Foto en tekst Cor Mooij) De 65-jarige
Henk Hofman is gek van paarden en
dat laat hij zien in zijn enorme air
brush schilderwerk bij de Cobra manage aan de Hoeverweg. Eigenaar Michel Bras had gehoord over het werk
van Henk en vond het een mooie uitdaging voor de manege om Hofman
hiervoor te vragen. Een grote witte
muur naast de entree voor de stallen

moest een blikvanger worden. Henk
nam de uitdaging aan, al was het
bijna tien jaar terug, mede door zijn
kwakkelende gezondheid, dat hij zo’n
groot kunstwerk had gefabriceerd.
Het resultaat mag er zijn, een kunstwerk van 10 X 2,5 meter dat hij mede
door het mooie najaarsweer vlot heeft
kunnen maken. Joyce en Michel bras
zijn er heel blij mee.

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht

Nu de nieuwste editie van ‘Hofmans Vertellingen’ uit is, wordt duidelijk dat
het er allemaal niet zo fris uitziet daar op de gemeentelijke burelen. Natuurlijk,
alles moet bewezen worden, maar het wordt steeds duidelijker dat er dingen
zijn gepasseerd die niet kunnen. Voor de gewone burger is er geen touw meer
aan vast te knopen. En dan vinden ze het gek dat er steeds minder vertrouwen
in de politiek (maar inmiddels ook in het ondersteunende ambtenarenapparaat) is. Je kunt je tegenwoordig beter richten op het Nederlands voetbalelftal:
daar zit tenminste weer een positieve sfeer. Kun je van de gemeente Bergen
niet zeggen.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Hallo..?
Hallo..?

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

wasserij
www.fysiotherapieronde.nl
dubbelblank

Heeft u ook een
intercom bij welke
er beneden alleen
maar hallo gezegd
kan worden?En u,
ondanks verwoede
pogingen, niet terug
kunt praten?
Deze kunnen wij
voor u repareren of
vervangen!

072-5064258
of 5065399
Lijtweg
56 • Bergen
NH
Telefoon 072-5812331

SCHILDERSBEDRIJF

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

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

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

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

Derp Bikers Beachrace groot succes

ZENT
Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

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

Ervaar het gemak van
permanente make-up!
Wenkbrauwen, eyeliner, er altijd
verzorgd en stralend uitzien.
Twintig jaar ervaring, nieuwste
techniek, vergunning GGD.

Foto’s (Guurtje Krijger de Goede) Prachtige taferelen tijdens Derp
Bikers Beach Race
Onder schitterende weersomstandigheden heeft zaterdag jl. de Derp
Bikers Beachrace plaatsgevonden. De eerste serieuze strandrace van
het seizoen is gewonnen door Roy Beukers bij de heren en Ines Klok
bij de dames.

Dinsdag 30 oktober is Angelica, van
Team Estetica aanwezig voor PMU.
Interesse of vragen
bel met Zensitive 06 29 43 08 57
Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30 uur

Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57
mail2zensitive@gmail.com
Foto (Sjef Kenniphaas) Begeleiding op het strand.
Organisatie heeft alles onder controle.
notaris:

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

072-5066171

DORPSGENOTEN

De deelnemers reden vier rondes tussen Egmond aan Zee en Castricum aan
Zee en moesten vier maal twee zandheuvels over, een behoorlijk zwaar karwei. Daarna wachtte nog een lang stuk
mul zand vlak voor het keerpunt. Veel
deelnemers vonden deze race dan ook
de zwaarste editie van de afgelopen
jaren. Na de race was er in de Sport-

6

hal een afterparty met live-muziek, de
prijsuitreiking en een loterij. De organisatie kijkt terug op een sportieve
en gezellige dag en bedankt iedereen
die dit evenement mogelijk heeft gemaakt. Uitslag heren: 1. Roy Beukers
2.Ramses Bekkenk 3. Stijn Appel. Uitslag dames: 1. Ines Klok 2. Diana Ligthart 3. Terry Fremineur.
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Sinterklaas krijgt hulp
Bij Linda's Wereld, een particulier initiatief van de van oorsprong Egmondse Linda van Pel, helpen ze
Sinterklaas een handje. Het hele jaar door zamelen ze geld en goederen in om met Sinterklaas kinderen
van minima een fijn feest met nieuwe cadeautjes te geven. Er komen allerlei giften van bedrijven en
particulieren in de vorm van financiële donaties en ook nieuw speelgoed. Het tweedehands speelgoed,
verkopen ze op rommelmarkten en van de opbrengst kopen ze weer nieuw speelgoed.

10 voor € 7,00

• Ouderwets gerookte MAKREEL
van kilo € 8,50

deze week kilo € 4,95
op=op

500 gr € 6,-

TOP-kwaliteit

2 voor € 4,50

• Hollandse PEL GARNALEN

hele mooie

kilo € 10,00

Warm gebakken KIBBELING
250 gr € 4,-

heerlijk gekruid

Alleen tegen inlevering van deze bon

Kilo  10.00

len. Binnenkort gaan er meer dingen
veranderen en zullen de naam, het
veranderde interieur en aangepaste
menu als vanouds zinnenprikkelend
gaan werken op iedereen die eens
van de gastvrijheid gebruik wil maken.

(van de redactie/JdW) Nu de Hoever Veiling voor het eerst niet op de dag vóór Moederdag plaatsvindt maar
in het najaar op 3 november, ontbreekt een substantieel aantal taarten. Daar staat tegenover dat er
weer specifieke herfst-/winterkavels op de lijst staan om van eigenaar te wisselen, zoals een opgetuigde
kerstboom, een bordje oliebollen, een bon voor een speelgoedzaak (altijd handig in december) en een
lekkere fles champagne om het jaar uit te luiden.
Het blijft een spong in het diepe na tenvrije bananentaart) en een aantal Dan is de Magical History Tour, die al
zoveel jaar de veilig te hebben gedaan traditionele kavels, zoals varen en vis- een paar jaar vanuit de organisatie
op die traditionele dag vóór Moeder- sen op het wad, kaarten voor de Hoe- zelf op touw is gezet, in een nieuw
dag, maar onder het motto ‘veran- ver Huis- & Hof-toer, diverse etentjes jasje gestoken en opgedeeld naar
dering van spijs doet eten’ heeft de en BBQ’s, en de welriekende bijdrage ‘mobiliteit’ van de deelnemers. Er is
organisatie toch de stoute schoenen van Joost van Dam (zijn koeien), maar nu keus tussen een heuse ‘moordaangetrokken en de datum verzet na er is wel degelijk ook weer nieuwe tocht’ in Alkmaar, waarbij je via What‘een volksraadpleging’ van de achter- aanvoer van interessante kavels. Wat sApp door een moordzaak wordt geban. Daaruit zou blijken dat de kopers te denken van een optreden van het leid, een ontspannen duintocht (met
er wel voor open staan, dus alle hoop trio de 3 ladies, een VIP-arrangement goed vervoer) en een meer actieve
is nu gevestigd op de realisatie van voor de Kaasmarkt 2019, een Keez- sport en spel tour. Er is kortom alles
die kooplust. En er is alle reden voor toernooitje voor 16 mensen of een aan gedaan om de avond (én de aanom deze derde november vrij te hou- tochtje Solexen met leuke afsluiting? kopen) nog aantrekkelijker te maken
den voor een bezoekje aan het Dorps- Voor wie het nodig heeft zijn er weer en de organisatie hoopt dat dit zijn
huis Hanswijk. Uiteraard zijn er nog de nodige ondersteunende lessen op vruchten gaat afwerpen. Kom naar
steeds taarten te koop (van heerlijke gebied van tennis, school, muziek, dorpshuis Hanswijk op 3 november.
Aanvang 20 uur.
appeltaart en perentaart tot een glu- paardrijden etc. te koop.

Katinka Krijgsman schildert HUID
Foto (aangeleverd) Zoute zoen op
groot Delftsblauw bord

2e half pond € 1,50

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

NOORD HOLLANDSE extra pittige 500 gram 3,95
ONS MERK 30+
500 gram 3,95
Noord Hollandse GRASKAAS
500 gram 2,95
Bij aankoop van 1e kilo kaas

✄

ners als met het dorp. In een verre geschiedenis was deze plek ook ooit een
herberg, zoals blijkt uit de steen in de
gevel die verwijst naar de brand in de
Abdij in 1597. Dat historische gegeven was een mooie aanleiding voor
de nieuwe naam: Herberg Binnen.
Het klinkt uitnodigend en vertrouwd.
Precies wat de uitbaters willen uitstra-

op=op

tijd wel één bij u in de buurt. Laat uw
hart spreken en doe een gift in welke
vorm dan ook. Alvast bedankt namens
Kilo 12.50
de kinderen en de Sint!

een GRATIS CULINAIRE VERRASSING

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Nieuwe oogst MANDARIJNEN 3 pond € 2.95
Hollandse AARDBEIEN
2 dozen € 2.95
Biltstar AARDAPPELS
4 kilo € 2.95
Actie geldig bij inleveren bon

✄

ze een oproep om ook een bijdrage
te doen in welke vorm dan ook. Met
ophaalpunten in onder meer Egmond
aan de Hoef en Egmond-Binnen is al-

Najaarseditie Hoever Veiling gaat voor goud

Tijdens de Kunst-10-Daagse Bergen
N-H laat beeldend kunstenares Katinka Krijgsman uit Egmond aan den
Hoef olieverfschilderijen zien met
vrouwen en vissen, twee thema’s die
telkens weer terug keren in haar werk.
‘Het is fascinerend om te zien hoe het
licht op een vissenhuid schittert. En
ook het licht op een gladde vrouwenhuid, haar uitdrukking en anatomie
blijven me boeien’, aldus Krijgsman.
Niet alleen op haar canvas doeken,
maar ook op grote Delftsblauwe borden combineert zij haar thema’s met
een nostalgische tint en een moderne
knipoog. Elk bord is uniek. Ze zijn stuk
voor stuk handgemaakt en met olieverf beschilderd tot een puur Hollands
tafereel in poëtisch realistische stijl.
Tijdens de Kunst10daagse, van vrij-

5 voor € 4,-

• Verse RODE POON

Wapen van Egmond-Binnen: Herberg-Binnen
(van de redactie/JdW) Er gaat wat
veranderen in Egmond-Binnen. Het
roemruchte ‘Wapen van EgmondBinnen’ gaat haar naam veranderen
in Herberg-Binnen. Deze naam is bedacht met het idee in het achterhoofd
om gastvrijheid uit te stralen en toch
de binding met het dorp Egmond-Binnen te houden, zowel met de bewo-

p/st € 0,90

mooie dikke

p/st vanaf € 3,-

Foto (aangeleverd) De vrijwilligers van Linda’s Wereld
Vorig jaar hebben ze zo 110 kinderen
blij kunnen maken met een tas met
6 cadeautjes, een zak pepernoten en
een goede chocoladeletter. Ook een
feest met professionele Sint en Pieten,
DJ Pieten, een ballonenclown en volop
lekkers werd door ons georganiseerd.
Ook dit jaar staan er alweer voor 113
kinderen een tas met cadeautjes klaar
en er komen nog steeds aanmeldingen binnen. Gelukkig krijgen ze
steeds meer naamsbekendheid wat
het ook weer makkelijker maakt om
sponsoring te vragen en te krijgen.
Meer informatie is te vinden op de FB
pagina Linda's Wereld. Hierbij doen

• Warm gebakken SCHAR

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

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

GEVULDE SPECULAAS

met amandelspijs 2 plakken voor 5,Lever de advertentie in en ontvang
de 3e plak gevulde speculaas GRATIS!!!
Allergie
Acupunctuur
Nu in oktober 20% korting op een
MESOPEN behandeling

Nu in oktober 20% korting op een
MESOPEN behandeling
Weg naar de Bleek 1, 1934 PG Egmond a/d Hoef
Tel: 06-38583362

www.schoonheidssalonmajoor.nl

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

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

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Colofon Dorpsgenoten

dag 19 tot en met zondag 28 oktober,
zijn haar olieverfschilderijen en Delftsblauwe borden-XL dagelijks te zien
vanaf 11.00 uur in café d’Alderliefste,

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
Karel de Grotelaan 1a in Bergen en kan via e-mail of fax. Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v.
bij Landgoed Huize Glory, Elzenlaan 2 redactie kunt u alleen per e-mail aanleveren.
Bergen aan Zee. Een preview is te zien
Deadline is maandag 12.00 uur.
op www.katinka.nl.

