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Parkeeronderzoek gewenst voor meer inzicht

BOOM

Het is hoognodig dat het gemeentelijke parkeerbeleid wordt aangepast aan de verander(en)de omstandigheden. Om meer zicht te hebben op wat dan precies wenselijk is, hoe parkeerplekken verdeeld zouden moeten/kunnen worden en hoe bijvoorbeeld duurzaamheidsdoelstellingen gehaald kunnen worden,
hebben CDA, Gemeentebelangen en KIES Lokaal een motie ingediend met het verzoek aan het college
om daarnaar een onderzoek in te stellen.
Foto (redactie) Suggesties gevraagd om parkeerproblemen en
zoekverkeer aan te pakken

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
24 wo 0:25 4:35 13:57 16:45 VM
25 do 1:20 5:05 14:46 17:20
26 vr 2:10 5:41 15:26 17:57
27 za 3:20 6:17 14:15 18:33
28 zo 2:40 5:56 13:55 18:13
29 ma 1:54 6:37 14:24 18:53
30 di 2:34 7:21 15:04 19:41
31 wo 3:14 8:19 15:54 20:45 LK

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

Het is volgens de indieners van de
motie gebleken dat verkeer en vervoer in onze gemeente ‘goed zijn’
voor bijna 25% van de CO2-uitstoot.
Omdat steeds meer inwoners, zeker
die in de kustdorpen wonen, steeds
moeilijker een parkeerplek kunnen
vinden en bij mooie zomerse dagen
het ‘zoekverkeer’ toeneemt, willen
de partijen (laten) onderzoeken welke
oplossingen mogelijk zijn. Inwoners
worden nadrukkelijk uitgenodigd met
aanvullende ideeën te komen. Dat ge-

Voor een waardig en gepast afscheid,
voorheen werkzaam voor Memento Mori

beurt nu al, maar meer goede suggesties zijn nog steeds welkom. Na een
inventarisatie van alle ingebrachte
suggesties wordt bekeken welke het
best uitvoerbaar zijn. Mensen die ge-

interesseerd zijn en hierover willen
meedenken kunnen zich aanmelden.
Hiervoor zal nog een aparte uitnodiging gepubliceerd worden.

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

En verder in Dorpsgenoten
Jos Mouwes nieuwe hoofdtrainer Egmondia
Ook Adelbertveiling komt er weer aan
New Voice ontvangt donatie van 1000 euro
Jos Mouwes nieuwe hoofdtrainer Egmondia
Jos Mouwes maakt het seizoen af als hoofdtrainer van V.V. Egmondia. Dit maakte de club uit Egmond aan
Zee dinsdag 23 oktober bekend. Egmondia is blij dat zij, zo snel na het vertrek van Willem Zeijlmans, een
nieuwe trainer hebben kunnen aanstellen.
‘Jos was begin dit jaar ook een kan- gelaten en wil écht graag. Hij maakte baldier en leeft voor het spelletje. Hij
didaat voor het hoofdtrainerschap indruk in het gesprek met de kennis heeft ruim 40 jaar ervaring in het voetmaar toen werd de keuze voor Wil- die hij al heeft over onze selectie, de bal en is onder andere actief geweest
lem gemaakt.’ vertelt voorzitter Paul competitie en tegenstanders die wij bij Kolping Boys, HSV Heiloo en AssenKager. Na de recente ontwikkelingen treffen’, vervolgt Kager. Ook de trainer delft. Hij kijkt er naar uit om samen
kwamen beide partijen weer bij elkaar zelf, 57 jaar en afkomstig uit Alkmaar, met de staf aan de slag te gaan bij de
en werd de keuze snel gemaakt. ‘Jos is erg blij met de aanstelling. Mouwes Derpers en de doelstelling, handhaheeft een zeer positieve indruk achter- omschrijft zichzelf als een echt voet- ving in de derde klasse, te realiseren.
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PEDICURE | MANICURE
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Margreth Kool
Gediplomeerd
pedicure | manicure

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Eenmaal, andermaal… Adelbertveiling

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Voetbalvereniging St. Adelbert organiseert zaterdag 10 november wederom haar jaarlijks terugkerende
spektakel: de Adelbertveiling. De opbrengst is ten bate van de voetbalvereniging Adelbert (onder meer
voor het onderhoud).
Tijdens deze gezellige avond in café lijst van veiling stukken, samengevat avondje uit dat garant staat voor heel
Tervoort zullen weer honderden ar- in een veilinggids. Dit boekje wordt wat spektakel en vaak hilariteit wantikelen, goederen en andere leuke week 45 rond gebracht door de jeugd neer wordt ‘gestreden om de mooizaken onder de hamer komen. Op za- van de voetbalvereniging. Suppor- ste aanbiedingen’. De avond begint
terdag 27 oktober worden de tassen tersvereniging Rood-Zwart die deze om 20:00 uur in Café Tervoort aan
opgehaald vanaf 13:00 uur. Als u niet veiling organiseert, is alle gulle schen- de Abdijlaan 5 te Egmond-Binnen.
thuis bent kunt u de tas voor de deur kers voor hun bijdrage zeer dankbaar. De entree is natuurlijk gratis en ook
zetten. Ook deze keer resulteerde de Tevens dankt de supportersvereniging een aankoop is op deze veiling niet
vrijgevigheid van de inwoners van Eg- iedereen die helpt met het bijeen verplicht, Gezelligheid staat voorop
mond-binnen en alle aanhangers van garen van de vele veilingstukken. bij Adelbert.
de voetbalvereniging in een lange De Adelbertveiling is een gezellig
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* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Pas als je de keuzes
MAART 2017 - NUMMER 627
kent, kun je29kiezen.
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Kloknieuws
Naar een dorpsvisie voor Egmond aan Zee

GRIEPGOLF
OF
Iedere maandag inloopspreekuur van
INBRAAK10 tot 12 uur op Slotweg 2, Egmond a/d Hoef.
Tel. 06 21 51 61 30 (24/7)
GOLF?Of op afspraak.
Charonuitvaartbegeleiding.nl
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te fikomen
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Komende
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plaats
tijdens een inwonersavond
in het Verenigingsgebouw
de
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weg naar Ravenstein
voor
NS-wandeling ‘Land van Ravenaan
de op
Julianastraat.
Aanvang
20de
uur.
stein’,
mooie wandeling
16km. We
die dag om 08.10
devertrekken
Eerste Wereldoorlog
in hetuur
licht bracht. Aan het eind van de avond
Na deeenopening
informeertvanGerjan
op
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Heiloo waar
om 08.49
uur de trein
dag een wordt met elkaar overlegd wat de
zal worden
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DaarnaDiewordt
Zwaan
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over we
twee
kan
er met
het boekenweekgeschenk
met degestart
trein gereisd
discussie
met alsworden.
insteek “Een vervolgstappen kunnen zijn. Iedereen
actuele
onderwerpen:
het recreatiefgratis
kleinschalig staandwant vissen en het vitaal en toekomstbestendig Egmond is welkom!
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
Vissersmonument, dat op 11 novem- aan Zee”. Via kleine discussiegroepen
06-12955593
ber , honderd jaar na het einde van kunnen onderwerpen worden inge-

Nu ook
Pedicure

Voorjaar in Egmond

www.schoonheidssalondessa.nl

DORPSGENOTEN

Voor het eerste
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hebben wij geen
oplossing…
Liefde houdt niet op waar leven eindigt...
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Internationale Kookavond
bij Postaanzee


Op donderdag 25 oktober van 17.30
tot 19.00 uur is in PostaanZee een
internationale kookavond. Iedereen
is van harte welkom daarbij aanwezig te zijn. Je kunt genieten van nietalledaagse gerechten uit verschillende
Foto
landen. Ga de uitdaging aan en kom
in (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
contact met andere culturen en eetgeNadat enkele
jarenserveren
terug Egmond-Binnen
in de narcissen is gezet, was nu ook
woontes.
De koks
gerechten
Egmond
a/d Hoef versierd
met ze
vele
uit
hun geboorteland
en je kunt
vannarcissen en krokussen op de Herenweg
en Zeeweg.
Egmond-Binnen
alles
vragen.InInloop
vanaf 17.30is nu
uurvooral het dorp zelf weer aan de beurt
geweest.
Het uur
is prachtig
met dank
aan onze
ondernemersverenien
om 18.00
startengeworden
we met het
toekomst
kan blijven
bestaan. Partner,
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers,
enharte
buffet.
kinderen en vriendenJohn
zijn Swart
ook van
dochters,
de Waard
enPostaanZee
Apeldoorn Bloembollen
en Cees
Apeldoorn.
Voor
deze Jan
activiteit
vraagt
welkom. Meer
informatie
en aanmeleen vrijwillige bijdrage om de kosten te den: carolijnhs@gmail.com of telefodekken, zodat dit kookproject ook in de nisch bij het PostaanZee 072-5822310

Petra van der Meer

  

Schoonheidssalon

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

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

Kerkdiensten

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

Drogisterij
Parfumerie

Nu in oktober 20% korting op een
MESOPEN behandeling

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

Palsma

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

9,-

Weg naar de Bleek 1, 1934 PG Egmond a/d Hoef

€

Egmondia heeft moeite met scoren

Tel: 06-38583362

www.schoonheidssalonmajoor.nl

SERIEUZE
BEZORGER
UITVAARTBEGELEIDING
voor een wijk in
persoonlĳk en stĳlvol
EGMOND* Een
AAN
ZEE
mooi en waarvol
persoonlijk en stijlvol

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

afscheid hoeft niet duur te
072-5061201
of
* Ongeacht waar en of u
info@belleman.nl
verzekerd bent

- Ongeacht waar en of u verzekerd
zijn
bent

- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd
mogelijk

* Een vrijblijvend voor-

ervaring als
GARAGE DE* Ruime
EGMONDEN

- Ruime ervaring als uitvaart- gesprek is altijd mogelijk
begeleidster in uw regio
- Betaalbaar en onafhankelijk uitvaartbegeleidster in

uw regio
BOVAG

Tel. 06 81 35 81 10* Betaalbaar en

Al jaren een vertrouwd adres onafhankelijk
voor uw APK en onderhoud.

Tevens doen wij, aircoservice,
schadereparaties
Dag en nacht bereikbaar
inen
verkoop
of
zoekopdrachten.
Dag en nacht bereikbaar Tel. 06 81 35 81 10

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.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

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
z
Geen wachtlijsten

P

z

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

Bereikbaar 24/7

Karin Smit

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

Egmondse Almanak

06 - 41 73 95 49
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UITVAARTVERZORGING

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

ZENT

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
Wat
Now!
Ditte Greeuw
58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau

Anno Nu

Voor het tweede
wel!

          
      

      
www.fysiotherapieronde.nl
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Foto (aangeleverd) Internationale kookavond in PostaanZee
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d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

GARAGE
DE EGMONDEN
GEVRAAGD:

Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan
de Hoef
5. Mooij)
Niels Bras
aan devan
HoefTom
6. Henk
Louwe Alkmaar
7. Dirk
Foto
(Cor
DeEgmond
overtreding
Blaauboer
die leidde
tot de
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie
9. Chris
Kemp
Egmond
penalty
voor
Meervogels.
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn
In de 24e minuut leek Egmondia als- counters. Twee keer deden zich deze
nog aan de leiding te komen door een mogelijkheden voor toen de razendpenalty. Echter, na het (onterechte) snelle Sean Mooij beide keren alleen
vlagsignaal voor buitenspel werd de op doel af kon gaan. Vooral de tweede
penalty niet gegeven. Nadat in de 30e mogelijkheid had raak moeten zijn. Met
minuut Meervogels de buitenkant van een marge van slechts één doelpunt
de paal had geraakt, was het enkele was er voor Egmondia altijd kans op
minuten later toch raak, toen vanuit de een puntje. Tien minuten voor tijd werd
draai raak werd geschoten, 1-0. Vlak de wedstrijd beslist toen een penalty,
voor rust leek Justin Recourt de gelijk- na een overtreding van Tom Blaauboer,
maker op de schoen te hebben. Echter feilloos werd binnen geschoten. Volzijn inzet werd gekeerd. Na rust pakte gende week speelt Egmondia thuis teMeervogels het initiatief en zou Eg- gen Koedijk, dan onder de hoede van
mondia het vooral moeten hebben van de nieuwe trainer Jos Mouwes.

BOVAG
Snackbar
medewerker
Ook voor het onderhoud van uw
ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Herenweg 197 - 1 hoog
1934 BA Egmond a/d Hoef
+31 6 10 67 55 87
studio@remoraproducties.nl
www.remoraproducties.nl
Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net

CITROËN
in 201818-20
prima
terecht
liefstkunt
met uervaring
jaar.

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

TEL: 06 23610857

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

DORPSGENOTEN

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
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Uw woning

Tijdverdrijfslaan 1
Nieuwe Egmonderstraatweg
6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef - t 072 506 1201
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e
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Bel Kruijff Makelaardij!
info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info
Egmond
a/d Hoef
www.hairatrixta.nl
tel. 072-5070818
www.hairatrixta.nl
www.kruijffmakelaardij.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef,
Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.
WATERSTANDEN
Actieven’
Voetbalplaatjes van lokale helden AUTORIJSCHOOL Bridge SOOS ‘Anders
NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
Kraan & Sluiter
8e Dms
Uitslag woensdag 17-10- 2018: 1e deLK=Laatste
Kwartier33,33%
• VM=Volle
Maan
BOOM
in mooi
& Betel
25,69%.
Fam.
Hrn Bok & Hallewas
64,58% 2e Hrn Waelput
Springtij:
2-3 dagen
na NM
en SluiVM
Erkend
of verzamelalbum
autoservice

KARE LS

Zaterdag 11 november is niet langer alleen de dag van Sint Maarten, maar ook van Sint Adelbert. Sinds te Bück & Visser 62,50% 3e Dms
afgelopen zaterdag is voor alle spelers en vrijwilligers van Sint Adelbert het lokale ‘voetbalplaatjesboek’ Zentveld & Baltus 59,72% 4e Hrn
onderhoud
een feit. De Egmond-Binner voetbalvereniging is samen met DEKA Markt Egmond Binnen een speciale MosselReparatie,
& Eeltink 56,25% 5e Dms
en verkoop
spaaractie gestart om de bijzondere plaatjes te kunnen bemachtigen en vast te leggen in het verzamel- Eeltink & te Bück
55,56%
6e Dms
bron: CBR
boek.
Rupert & deALLE
JongMERKEN
42,36% 7e Hrn

herkend?

86% kans dat
je slaagt!

ook campers

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

19 zo
20 ma
Herenweg 65 • Egmond-Binnen
21 di
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744
22 wo
Het koor New Voice uit Egmond-Binnen
is

een donatie van 1000 euro van de ING Bank.

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

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

VAN DE GIESEN

4:15 12:24 16:25
4:52 12:54 17:01
5:25 13:46 17:38
5:59 14:05
18:11
maand
verblijd
met

Voor een passende uitvaart met
een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’

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

ZENT

Ervaar de waarde
van uw tuin!

0:30
1:05
1:40
2:04
deze

New Voice verrast met gulle gift ING

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

SCHILDERSBEDRIJF

Doodtij: 1-2
dagen
LK &
enVisser
EK
ter 62,50%
2e Hrn
te na
Bück
Hoogwater
57,29% 3e Laagwater
en 4e Dms Waelput
& Bewode 1:25
22:10
tel15en
Dms te9:55
Bück 13:49
& Eeltink
50%
16 do 2:15 11:10 14:38 23:00
5e17Dms
Baltus
&
Zentveld
43,75%
6e
vr 2:59 12:07 15:17 23:50
Mevr.
Vlaar
& Hr.
Hallewas
18 za
3:39
11:45
15:56 36,46%
NM

Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238
www.uitvaartverzorgingduin.nl

Foto (aangeleverd) New Voice bij met donatie van ING

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

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

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee
Telefoon
072-5064590
Foto
(aangeleverd) Voetbalplaatjes van lokale helden
T 06 538 12 076
06-53696278
www.rotteveeltuinen.nl
www.schildervandegiesen.nl
Na
weken van voorbereiding was Binder-voetbaltoppers te gaan spa-

ren? Het album is tegen een zacht
prijsje verkrijgbaar in de winkel. Een
uniek album ‘voor later’ en een mooie
verzameling sportievelingen en vrijwilligers van Sint Adelbert bij elkaar in
één boek. Meer informatie over deze

het afgelopen zaterdag dan zover.
Het spaarboek werd gepresenteerd
en uitgedeeld door het projectteam
vanuit Sint Adelbert, samen met het
management van de supermarkt. Alle
deelnemers in het boek kregen een
gratis exemplaar . De inzet is om de
komende tijd voetbalplaatjes te sparen door ‘slim’ aankopen te doen bij
de supermarkt in Egmond Binnen.
Bij iedere € 10,- boodschappen ontvangt de koper een pakje plaatjes
met 5 stuks. Het is ook mogelijk tegen betaling een mooie poster van de
eigen foto te krijgen van 50×70 cm.
De actie duurt nog tot 23 december.
De verwachtingen zijn hooggespannen en er worden inmiddels ook al
voorbereidingen getroffen om ‘dubbele plaatjes’ te kunnen ruilen bij
de voetbalclub in de kantine. Ook
interesse om voetbalplaatjes van de

Jaarlijks worden medewerkers van ker van de bank en heeft de aanvraag
ING in de gelegenheid gesteld om ingediend. Deze maand kwam uit dat
een aanvraag voor zo’n donatie van die aanvraag werd gehonoreerd. Een
1000 euro in te dienen voor een ver- ongelooflijk mooi bedrag voor New
eniging of stichting, waar ze zich zelf Voice, dat vanaf september 2019 op
verbonden mee voelen. De voorzitter eigen benen zal gaan staan.
prachtige actie is terug te vinden op van het koor New Voice is medewerde website van de voetbalvereniging
(www.adelbertvoetbal.nl). Als je nog
geen album hebt, meld je dan even
bij je leider of stuur een mail naar EXPOSITIES
adelbertvoetbal@gmail.com.
Expositie ‘Roeland Koning
de Derpers’,
Museum
Egmond, t/m 4 november
Ook&voor
ramen
en kozijnen
notaris:
Expositie Frans Peeters, Dorpshuis Hanswijk, t/m feb 2019
mr. Erica van Nimwegen- Expositie van o.m. Rob Sleutelberg, De Kapberg, 28 sept t/m 4 nov
Dijkstra
OKTOBER Woe 24 klaverjassen, De Schulp, E/Binnen, 14u
info@overwegendnotariaat.nl
Do 25 Huiskamerproject, De Schulp, E/Binnen, 14u
www.overwegendnotariaat.nl
Vrij 26 Stiltewandeling, Abdij Egmond, 13.30u
Herenweg 197
Vrij 26 Repair Cafe, De Schulp, E/Binnen, 9.30u
20 - Egmond aan den Hoef
1934 BA Egmond aan den Hoef
Vrij 26 Egmonderstraatweg
kienen, De Schulp, E/Binnen, 14u
Zo 28 Jubileum Gilde der beHOEDers, E/Zee
072-5066171
Woe 31 kienen, De Schulp, E/Binnen, 14u
Woe 31 KralenaanZee, PostaanZee, 19.30u
WE HEBBEN NOG KERKDIENSTEN OKTOBER
Woe 24 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 09.00 u
Za 27 Vespers OK St Agnes, E/Zee, 19u
Za 27 kerkdienst Adelbertuskerk, E/Binnen, 19u
al v.a.
€ ,50 Zo 28 Kerkdienst prot kerk E/Zee, 10u
per m 3
Zo 28 Kerkdienst OK St Agnes, e/Zee, 10u
Zo 28 Kerkdienst OL Vrouw, E/Zee, 09.30u
Zo 28 Kerkdienst M.M. Alacoque, E/Hoef, 11u
Woe 31 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 09.00u

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
82 64 29
sparen: drukte06in10
kantine
Sint Adelbert
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Egmondse Almanak

RUIMTE
5

Met zijn allen op de foto met het
voetbalalbum en Mark Bakker,
supermarktmanager.

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

JOOOI

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Allergie
Acupunctuur

En verder in Dorpsgenoten
Last van
migraine/hoofdpijn,
Delversduin wordt langzaamaan
concreet
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten,
huidklachten,
Slotkwartier houdt gemoederen
wel bezig
tennisarm, hormonale klachten, etc.?
Adelbert legt jeugdtrainers vast
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
(072) 507 12 72 of (06) 362 04 113
Trouwe donateurs KNRM in hetTelefoon
zonnetje
www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl
DORPSGENOTEN

wekelijkse column van KD de Bocht

Het is weer zover: het bladblaasterreurseizoen is weer begonnen. Je zou het
aan het weer niet zeggen, maar het is echt najaar. En dus wordt er bladgeblazen. Er vallen bladeren van de bomen en die moeten blijkbaar zo snel mogelijk
aanIedere
de kant worden
geblazen.
De hele dag soms lopen
medewerkersuur
van
maandag
inloopspreekuur
van wat
10.00-13.00
de gemeente in Slotweg
het rond te2a,
blèren
met die bladblazers.
Dat er twee dagen
Egmond
aan den Hoef
later opnieuw bladeren
liggen is blijkbaar
niet 21
relevant.
Wat30was het leven
Meldnummer
24/7: 06
51 61
vroeger een hel toen die bladeren gewoon bleven liggen… Tegen de Kerst
www.charonuitvaartbegeleiding.nl
waren ze evengoed
wel weg.
Charon Uitvaart
Inspireert!
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

4
2

Gratis
workshop:
Levensenergie
Verkaveling
Delversduin
je lichaam voelen, vergroten of herstellen? Zodat je van intimiteit kunt
genieten en vrijheid, geluk en ontspanning in het leven ervaart. Door
de ademhaling en andere oefeningen
kunnen we onze levensenergie be-

In het Maandagochtend-café komt op
29 oktober Edith Burgering-de Moor
van Bewust Zijn Heiloo een gratis
workshop geven over de verbinding
met jezelf en met je lichaam. Hoe
kun je het vertrouwen in jezelf en

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor
wust laten
stromen. Benieuwd? Van

WINTER

harte welkom! Maandag, 29 oktober
2018, 10:30 uur tot 12:00 uur. Dorpshuis DeVoor:
Schulp,
Viswegbedrijfs45, Egmond- Verwerking
Binnen.
Koffie/thee:
1 Euro jaaren de
administraties
en samenstelling
workshop
is gratis.
rekeningen
- belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

Rommelmarkt Wielerbaan Alkmaar
houdelijke spullen tot dames,-herenen kinderkleding, speelgoed, boeken,
l.p.’s, antiek, brocante en curiosa. De
markt is open voor het publiek vanaf
10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De
entree bedraagt € 2,50 p.p. vanaf
13 jaar en direct bij of naast accom-

Aan staande zondag 28 oktober as.
is opnieuw een grote rommelmarkt
bij het Wielerpaleis Alkmaar, Terborchlaan 200. Het is weer de eerste
rommelmarkt van dit jaar. Ruim 240
standhouders bieden tweedehands
spullen aan van gereedschap en huis-

OKTOBER 2017
2018 - NR. 660
709
1524
NOVEMBER

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen

Tel. 072-506
90 89
Mobiel:parkeren.
06-124 58 904
modatie
kunt
u •gratis
Van
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
de opbrengsten worden weer diverse
Egmondse verenigingen ondersteund.
Voor meer info.:06-20114461 of
Ervaar de waarde
www.st-re.nl

van uw tuin!

Elke donderdag op

”Het is zoals het is en het komt zoals't pleintje
het komt”
in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

• Hollandse nieuwe MAATJES HARING
€ 5,00
• Ouderwets gerookte ZALMBUIK
van kilo € 20,deze week kilo € 12,50
de Vrij
• Hollandse PEL Job
GARNALEN
op=op
500 gr € 6,heel kilo € 10,00
juli 1944 GAMBA'S
Alkmaar, 3heenovember
rlijk gekruid 2017
•Alkmaar,
Warm 13
gebakken
250 gr € 5,500 gr € 9,00
In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons
is geweest,
hebben
afscheid moeten
nemen van
oonmakenwij emmertje
zelf sch
±8stuks
mijn lieve man, onze lieve ”ouwe”, onze opa, broe en
als paling gelijk
schoonvader

Namens de familie
Warm gebakken LEKKERBEK

Doelpuntenfestival
bij Zeevogels: 8-0
Beeld (aangeleverd gemeente Bergen): Verkaveling Delversduin. In-

€ 2,75

3 voor € 7,50

Eisenhowerstraat
61
p/st
VERANDA’S
BESTRATING
Al na twee minuten wasformatieavond
het raak bij Zeevogels
tegen Duinrand
S. Jorrit Groot
werdBEREGENING
in het strafschopgeop 15 november
in Hanswijk.
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
1931
Egmond
aan Zee
bied van Duinrand S aangetikt en scheidsrechter Zwanenburg was onverbiddelijk:
penalty.
BOOMVERZORGING
AlleenWJtegen
inlevering
van deze bon
te voorkomen.
De bal
echter voor Jorrit Groot. Zijn snelheid kwam
Groot
schoot
zelf de bal onberispelijk
avondditlaten
bijpraten over
de diverse
Met de
informatieavond
op komst wist
T
06
538
12
076
p
o
=
p
o
van pas bij de 8-0. Wederom
Quint Roffelsen,
4-0 erin
in.
Zeevogels15was
duidelijk tussen
beter dan
mogelijkheden:
in dedie
vrijedesector
zijn goedwww.rotteveeltuinen.nl
(woensdag
november
19 bij
De uitvaart heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden.
Hopman kansloos. Daarna
Vlak na de thee
eindigde een was keeper
Duinrand
S. Het
gevecht speelde
zich prikte.
er appartementen,
gezinswoningen
en 21 uur
in Dorpshuis
Hanswijk,
over vele schijven
Jeffrey maakte de 16-jarige Wesley Hof zijn
dan
ook aan
voornamelijk
op de langhelft aanval
en twee-onder-een-kap
en via
daarnaast
Egmond
den Hoef)af begint
Kilo 12.50
in het
netje:woning5-0. En debuut. Zijn eerste balcontact was
van
de tegenstander.
Rond desteeds
20e Kruijff
zijn eruiteindelijk
in de sector
sociale
zaamaan
het plan Delversduin
Aan alle lieve mensen die er voor ons
ging
maarendoor.
In de 65e minuut:
minuut
Jorrit Groot
opnieuw het
bouw
huurkoopwoningen
waar- goed en even later had hij de moconcreterknikte
te worden.
Geïnteresseerwaren na het overlijden van onze lieve man,
Kilo  10.00 vader, zoon,
Zwartkruis
passeert
keeper gelijkheid om de negende te scoren,
raak
op aangeven
Jeffrey
Kruijff. Julius
op (straks)
kan worden
ingeschreven.
den kunnen
zich opvan
deze
informatiede markten opa
Bij u op broer
Opnieuw Jeffrey Kruijff ging even later Hopman in de korte hoek, 6-0. Acht- maar die mogelijkheid werd teniet
Dick Rasch
door een vlagsignaal
goed door en bediende Nick Dekker, tien minuten later sloot Nick Dekker gedaanuBBeL
LaNk van de
95
500 gram
bij die 8-0.
die de bal in het doel schoot: 3-0. Vlak een pass van Jeffrey Kruijff af met een grensrechter.
oeT Het bleef
eTer
Zijn
dood
blijft
harteloos,
maar
heeft
ons
achter
zijn standbeen
om: 7-0.
voor
rust1.leek
GrootAlkmaar
zijn derde
95
oor
roNwaTer
Uitslag:
FerryJorrit
Karssen,
2. hakje
gowaard
7. Wout
Bakker, Heiloo
8.
500 gram
veel liefde terug gegeven.
Jay Herman
ingevallen
te
gaan Beentjes,
maken, maar
een verdediger
Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
Vincent
Castricum
3. Henk Inmiddels
Piet Veldt,was
Akersloot
9. Chris
Kemp,
Het was overweldigend.
95
www.duBBeLBLaNk.NL
500 gram
WASSERIJ
Louwe, Alkmaar 4. Marco Wetsteijn, Egmond aan de Hoef 10. Lars van den
Egmond aan Zee 5. Marcel Koekoek, Wijngaard, Akersloot.
Bedankt
DUBBELBLANK
Bij aankoop van
1e kilo voor
kaas alles.
Castricum 6. Martin Meijer, HeerhuLijtweg 56 • Bergen NH
De uitslagen van maandag 15 ok- Jaap Schipper 97; Jos v.d.Outenaar 81. Pistool:
Dirk Roele
49; Arie Wijker
Telefoon
072-5812331
Fam. Rasch
tober. E-klasse: Dirk Roele 100; Arie 96; Gerrit Gravemaker 95. B-klasse: 47; Carlo Zwaan 47.
Wijker 99; Carlo Zwaan 99. A-klasse: Leo Bakker 93; Mieke v.d.Outenaar
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS

4e GRATIS

De Woerdense Kaasboer

D B

MTB K&PB

NOORD HOLLANDSE extra pittige
HOLLANDSE GEITENKAAS
Noord Hollandse GRASKAAS

✄

S.V. Prins Hendrik

eendorpshuis
spannendeHanswijk
en enge tijdens
avond. Durf
Vrijdag
26 oktober
aanstaande
orga-in het
Sprenkeling
bij elkaar
gekomen
een
jij ook te komen?
Geef
je dan
snel op
niseert
kinderopvang
De Poppenkast Sprenkeling
gezellige
reünie. Transportbedrijf
werd in
1958
opgericht
via: in info@kinderopvangdepoppenin
samenwerking
met Jeugdbelangen
door
Jan Sprenkeling
sr. aan de Slotweg
Egmond aan den Hoef. Het
kast.nl. Kom
verkleed,eind
wantjaren
wie het
Egmond
a/d Hoef
een daardoor
Halloween verhuisde
bedrijf groeide
al snel,
het bedrijf
’70
meest
maakt
disco.
De bedrijventerrein
disco is bedoeld voor
kinnaar het
op de
Weidjes
enorigineel
groeideverkleed
gestaagkomt,
door.
deren van groep 6 t/m 8. Het wordt kans op een leuke prijs. De avond

een GRATIS CULINAIRE VERRASSING

GROENTE
& FRUIT
interesse
in politiek?

begint om 19.00u en om 21.30u is
het afgelopen. De entree kost 2 euro
en is inclusief drinken en wat griezelige hapjes! Kom ook dansen! Als je
wasserij
durft....

dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Repair café in teken van ANWB fietsbrigade

Aanstaande vrijdag 26 oktober van 9.30 – 12.00 uur staat het Repair café in Dorpshuis de Schulp in het
teken van een goede fietsverlichting. De ANWB steunt deze activiteit met gratis fietslampen.
Nu de wintertijd voor de deur staat daarvoor in het repair café extra aan- langskomen met uw fiets om uw veren de dagen korter en donkerder dacht. Met een goede fietsverlichting lichting in orde te maken.
worden, is het belangrijk je fietsver- daalt de kans op een aanrijding in het
lichting op orde te hebben. Daarom is donker met wel 20%. Vrijdag kunt u

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 18 oktober 2018: 1.Thea en Gre Eeltink 51,04 2.Trudie en Ed
Rosendaal
en Mar Imming
Bertus
Honders
51,04 2.Bep Dekker
Foto (aangeleverd):
Nog 2.
één
keer was
een ‘oranje/witte
truck’en
te Riet
be-

wonderen in Egmond aan den Hoef.

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

JOOOI

IkDorpshuis
wist het. Zo voorspelbaar.
Zo’n ambtelijke fusie gaat je natuurlijk niet in de
Hanswijk zoekt
kouwe kleren zitten. Zelfs niet nadat er zo’n 4 miljoen euro Dorpshuis
extra was vrijgemaakt voor ICT-ondersteuning. De praktijk strookt niet met het papier, staat er
tevoor
lezenpartijen
in de krant.en
O ja
jôh? Dat meen je niet? Wanneer strookt dat eigenlijk
evenementen.
wel met elkaar dan? Nooit toch? Ze kunnen het echter niet meer aan in De
Ervaring
nietis het
vereist.
BUCH
(waarom
eigenlijk de BUCH en niet gewoon BUCH?) en dus worden er meer ambtenaren gevraagd. Tijdelijk, maar ja, het hele leven is tijdelijk,
Tevens zoeken wij een
toch? Ik dacht dat het juist de bedoeling was dat je door zo’n ambtelijke fusie
met minder of hooguit met dezelfde mensenvoor
veel 6
meer
zou kunnen doen en
uur/p.w.
efficiënter zou kunnen werken. Sorry, misverstand. Mijn fout.
K.D.Anneke:
de Bocht -06
kddebocht@ziggo.nl
Voor informatie en aanmelding, bel
3179 7733

oproepkrachten

schoonmaakhulp

DORPSGENOTEN

Hanswijk

Gemeentebelangen heeft haar jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering.
elke donderdagwoensdag
op de markt
in Egmond
aan
Zee
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!

Mooie Hollandse AARDBEIEN
2 dozen 2.50

ruimte voor inwoners
Actie geldig bij inleveren bon

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Dagverse SLOFJES appel-kaneel, cranberry, cheesecake,
Baltus 51,04 5.Petra en Bert Maureau stoofperen, speculaas 4 voor € 6,00 en 8 voor € 10,00
48,96 6.Piet en Ditte Greeuw 43,75
BOSSCHE BOLLEN
30 voor € 5,00
huisweMini
rkbege
middelb

leiding v
oo

r elke betalende klant ontvangt een zak kruidnootjes cadeau!!!
aredescadvertentie
in en
h
www.dLever
ren
ehuiswoelie
rkwinkel.n
l

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.

wekelijkse column van KD de Bocht

JAAP DAVIDSON

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

✄

Nog één keer
Transportbedrijf Sprenkeling
Halloween
Zaterdag 11 novemberdisco
jl. zijn de oud-collega’s van Transportbedrijf

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
gebrekNijverheidsweg
aan opvolging heeft 31d
Jan Spren-

3,
4,
2,

Here
Egmond nweg 207
a/d Hoe
f
07

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!

2-506
06-196426616
646

huiswerkbegeleiding voor
middelbare scholieren

f

www.dehuiswerkwinkel.nl

uw

Nie

Iedere woensdag en donderdag
3 gangen verrassings menu € 19,95
Egmond heeft
weer een

Reisbureau
www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399
www.helloholidays.nl

Woensdag t/m maandag geopend vanaf 12.00 uur. Dinsdag gesloten.

06 - 3334 5001

3
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