
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

7  wo   3:16  13:06  15:30       NM
8  do   1:16   3:52  13:46  16:16   
9  vr   0:15   4:32  12:35  16:51   
10  za   1:15   5:15  13:25  17:28   
11  zo   2:04   5:55  14:16  18:07   
12  ma   2:55   6:36  14:56  18:46   
13  di   3:36   7:16  15:25  19:30   
14  wo   3:40   7:56  15:34  20:15   

  Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd. 
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Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

BOOM

Reparatie, onderhoud
en verkoop

ALLE MERKEN
ook campers

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

autoservice

Informatieavond met Gijsje
Troostreizen voor nabestaanden

Woensdag 14 november 19.00 uur. 
In het Informatiecentrum van Charon Uitvaart

Slotweg 2, Egmond aan den Hoef
Inschrijving: info@casacharon.nl

Maritiem Centrum Egmond staat als een huis
(Van de redactie/JdW) Na elf jaar plannen maken was er slechts één jaar voor nodig om het te realiseren: 
het Maritiem Centrum Egmond. Als komende zaterdag de deuren open gaan, kan het publiek met eigen 
ogen zien waar een innige samenwerking toe kan leiden. De KNRM, de ERB en de Egmonder Pinck onder 
één dak. En wat voor dak… Het gebouw is casco neergezet in opdracht van de KNRM, maar de vrijwillige 
bijdrage van zo ongeveer alles en iedereen die deze maritieme combinatie een warm hart toedraagt, 
heeft ertoe geleid dat het gebouw is voorzien van alle moderne gemakken: van keuken tot electronic 
whiteboard en van cursusruimte tot crisiscentrum.

Foto’s (redactie) Het Maritiem Centrum Egmond: alles onder één dak.

Henk Biesboer, KNRM: ‘Het begon 
met de vraag van de ERB om hun 
landrover bij ons te mogen stallen, 
omdat dat een stuk efficiënter was 
voor de hulpverleningstaak die zij – 
ook buiten het seizoen - moeten uit-
voeren. Van het een kwam het ander 
en nu staan we gezamenlijk aan de 
vooravond van de opening van een 
professionele ruimte waar we geza-
menlijk in optrekken. Dit is overigens 
uniek voor Nederland: de samenwer-
king tussen KNRM en reddingsbri-
gades bestaat elders ook uiteraard, 
maar zoals wij het hier in Egmond 
concreet hebben vormgegeven in dit 
gebouw en in de intensiteit van de 
samenwerking is nergens anders te 
vinden.’

Grotere efficiency
Dat heeft deels te maken met efficien-
cy en kosten, maar zeker ook met de 
manier waarop we in het Egmondse 
met elkaar omgaan, aldus Biesboer. 
‘Er is heel wat geld gemoeid met het 
kunnen uitvoeren van een hulpverle-
ningstaak zoals de KNRM en de ERB 
dat doen. De uitrusting van de men-
sen, de voertuigen, het onderhoud, de 
investeringen in opleidingen enz. het 
kost kapitalen. Zonder alle support 
van donateurs, vrijwilligers en bedrij-
ven die ons ondersteunen kunnen we 
het nooit doen. Dat neemt niet weg 
dat je dan ook wel zo efficiënt mo-
gelijk wilt – en moet - omgaan met 
al die middelen. Dan is het alleen 
maar heel logisch om op deze manier 
de krachten te bundelen. Het over en 
weer gebruik maken van middelen 

kan bijvoorbeeld een belangrijke aan-
winst zijn. Het stelt je op deze manier 
in staat tot meer ‘hulp op maat’. Om 
een simpel voorbeeld te geven: wij 
hoeven niet altijd meteen met de 
Adriaan Hendrik uit te rukken als het 
om een kleiner incident gaat. Dan zou 
in een aantal gevallen een vlet van de 
ERB ook kunnen volstaan. Die staat 
nu ook hier onder dit dak. Dat scheelt 
tijd en geld en komt de veiligheid ten 
goede, net als het feit dat de landro-
ver van de ERB nu in deze zelfde loods 
kan worden ondergebracht.’

Communicatiemiddelen 
Het nieuwe gebouw is voorzien van 
alle nuttige en noodzakelijke com-
municatiemiddelen, zoals het in deze 
moderne tijd betaamt. Biesboer: ‘Er is 
een electronic whiteboard waarmee 
we snel onze mensen kunnen brie-
fen en realtime informatie kunnen 
uitwisselen; we beschikken nu op de 
bovenverdieping over een modern 
uitgeruste communicatieruimte – 
onze crisisruimte bij uitrukken – waar 
we aan de hand van alle apparatuur, 
maar ook letterlijk zichtbaar omdat er 
uitzicht is over zee, meteen overzicht 
hebben over wat er op zee gebeurt. 
We zijn erg blij met wat we hier met 
zijn allen hebben gerealiseerd. Vele 
handen maken licht werk.’ Dat is 
nog even nodig om de laatste hand 
te leggen aan de inrichting en laatste 
klusjes, maar dan is het echt zo ver. 
De buren voelen zich ook al helemaal 
op hun gemak. De Egmonder Pinck zit 
bijna letterlijk weer op dezelfde plek, 
maar nu in een mooie ruime loods 

waar het goed toeven is. Van daaruit 
kunnen ze alle belangstellende ‘hun 
Pinck’ laten zien en er de verhalen bij 
vertellen. Het past allemaal naadloos 
in elkaar, de geschiedenis bevindt zich 
direct naast het heden. 

Aanstaande zaterdag is de grote 
dag: dan gaat de sleutel voor het 
eerst in het slot van Maritiem 
Centrum Egmond en kunnen be-
langstellenden van 13.30 uur tot 
17.00 uur een kijkje komen ne-
men. De ochtend is gereserveerd 
voor genodigden.

Egmonder Pinck heeft eveneens
zijn plek weer ingenomen

En verder in Dorpsgenoten:
- Wethouder Van den Busken stapt op
- Meer geld voor ontwikkeling woningbouw
- Vissersmonument voortaan verlicht
- Succesvol Bruisend Egmond-Binnen

Woning 
VERKOPEN?

Bel dé Kruijff 
onder de 

makelaars

072-5070818 
info@kruijffmakelaardij.nl
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Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49
Bereikbaar 24/7

Petra van der Meer

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

WASSERIJ 
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

wasserij
dubbelblank

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

* particuliere was
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www.duBBeLBLaNk.NL
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Memphis op ‘Greatest Hits Live’
Gedurende twee avonden, zaterdag 17 en zondag 18 november, wor-
den de grootste ‘live’ hits gebracht uit de Top 2000, maar ook spe-
cials waarin de top 10's worden gebracht van de Sixties, Seventies 
en Eighties. 

Met acts van Elvis Presley, Beatles, 
Rolling Stones, Queen, Creedence 
Clearwater Revival, Shadows, Kinks, 
Led Zeppelin, Police, Heart en U2 
wordt dit jubileumjaar groots uitge-
pakt. De Egmondse band Memphis 
aangevuld met Mary J. uit Schagen 
vormen de basis voor dit muzikaal 
spektakel. Wat ooit is begonnen als 
de TOP HONDERD ALLERTIJDEN in 
1988 wordt aangevuld met gasten 
uit de regio: Samantha van Son, Han 

Veeken, Caroline Wubbolts, Jaap de 
Wildt (op de zaterdag), Bart Boon, 
Bert Eeltink, Tessa Eeltink, Willem 
Hoog Antink, Frank Koning en een 
mystery guest die een geweldige ver-
tolking gaat neerzetten van Ian Gillan 
(Deep Purple). Een absolute aanrader 
dus GREATEST HITS LIVE, zaterdag 17 
en zondag 18 november 2018 in de 
Jansheeren te Heemskerk. Aanvang 
zaterdag 21.00 en zondag 16.00 uur. 
Tickets via www.jansheeren.nl

Wat now!
“Wil je wel gelove dat ‘k die van main 
een pippie bêeter ken begraipe mit 
zain geskeld. As je de tillevisie alle 
daege kaikt, den is d’r ammaer weeran 
naerigad. Overal skiete ze mekaer 
dôôd om wêêt ‘k wat. En den de na-
tuur. Overstrominge niet te zoinig en in 
aare lande ewwe ze gien êête en gane 
de loi dôôd. Dat is toch verskrikkelijk! 
En in ons landje gane ze ziekenhuizen 
sloite. As de banken gien centen meer 
ewwe, den ‘ellept de regering ze verom 
op ’t zadel. Den kragge ze cente. Maer 
de ziekenhuizen kenne d’r nee floite, 
dat doene ze ‘iet. Adde ze maer eerder 
an de bel ‘erokt zeg ik den. Dat ken 
toch zo maer ‘iet! En de verzekeraars 
barste van de cente!! Weerom ewwe 
de loi ’t zo skêêf leete gaen. Ze wiste 
dat’t iet goed mit de cente ging. Den 
zet je d’r toch een ââr op die het zootje 
vlot trekt. No ja toe, ’t Is bar en boos. 
Ik  ‘ad ongerlest een Jehova’s getoige 
an me deer. Ik was net bezig mit me 
sudderlappies. Die ken je bêêter op 
een petroliestelletje zette. Op die 
gasbrangders gaet ’t veels te ‘ard en 
den staet e’ t al gaauw te bakke. Nou 
ja, die man ad een ver‘ael me- kind. 
Et diert iet lang meer dat de wereld 
vergaet, zaan ie. Je mêênt ’t, zaan ik. 
Zel ik jow d’r is wat zegge me- jonge. 

De mense ellepe d’r aage om zêêp, al-
leenig wêet gien mens wanneer. De bril 
die dat bekaike ken mot nag ‘e maakt 
wore. En now mot je weg weze, want 
ik mot nee me sudderlappies. Dag ‘oor, 
gaat met God en zêêve stoivers, den 
é je zêêgen en raisgeld mêê. Ai kêek 
main an of dat ie water zag brangde.”
“Mââd, je laikt zellef wel een Jehova’s 
getoige. Ik krag d’r gien speld tisse. ‘Oe 
kom je zo in iene? Maer jai eb wel ge-
laik ‘oor. Ons landje is te klain voor alle 
loi die t’er wille weene
en de ôize benne ‘iet te betaele. We 
worren aauwer en gaen van alles man-
kere en d’r is ââse gien plek meer voor 
de loi in de verzerregingsoize, allienig 
as je dement ben. Maer wai ewwe ‘t 
‘iet slecht as je nee aare langde kaikt.”
“Mââd, ik mot nee me sudderlappies.  
Ik ‘eb d’r pier wat ôièntjes deer êên. Ik 
mot wel rêêkening aauwe mit die van 
main. Ongerlest ad ai een flort in z’n 
voddetjes nee ’t geeve van een skeet. 
Voor main benne die ôiè wel arstikke 
goed. Ik ken zo slecht nee de wc, ik 
ben nag loefgierig op ’n gâât, die skait 
as ’n laister.”
“Ieh mââd, mit jow ken je nag effies 
lache. Kaik maer oit mit je sudderlap-
pies. As ’t têêge zit ew jai ââse twee 
ongerbroeke in een soppie!

Geflatteerde nederlaag Egmondia
Ondanks dat Egmondia tegen koploper Hercules Zaandam een 3-0 
nederlaag moest incasseren, is er toch reden tot voorzichtig opti-
misme. De Egmonders hebben laten zien dat er wel degelijk voetbal 
in de ploeg zit. Sterker nog, nadat voorgaande weken vaak de lange 
bal werd gehanteerd, werd er tegen de lijstaanvoerder waar moge-
lijk goed combinatievoetbal gespeeld. 
Hiermee zullen de blauwwitten ze-
ker de tegenstander hebben verrast. 
Door de vele blessures – inclusief 
keeper Roy Broertjes - was trainer Jos 
Mouwes genoodzaakt enkele aanpas-
singen in het team aan te brengen. 
De eerste helft verliep redelijk gelijk 
opgaand en onder aanvoering van 
de voortreffelijk spelende Dennis 
Blaauboer in het centrum hield de 
Egmondia verdediging prima stand. 
Ook invaller doelman Max Admiraal 
onderscheidde zich enkele malen in 
positieve zin. Het bleef tot de rust 
0-0. Hercules nam daarna nog meer 
het initiatief, met als gevolg dat het 
spel zich steeds meer op de Egmon-
dia helft  afspeelde. Het duurde tot 
de 70e minuut voordat de score werd 

geopend. Uit een voorzet van links 
kon er vrij worden ingekopt 1-0. De 
ploeg van trainer Jos Mouwes kon 
zich iets onder de druk uitspelen en 
er ontstonden nog twee levensgrote 
mogelijkheden om de gelijkmaker te 
scoren. Maar zowel Daan Groot als 
Sean Mooij wisten niet te scoren. 
Achterin ontstond ruimte waarvan de 
thuisclub in de 80e minuut optimaal 
profiteerde: 2-0. Dat het uit een cor-
ner in de laatste minuut van de wed-
strijd nog 3-0 werd, was toen al niet 
meer van belang. Ondanks de te hoog 
uitgevallen nederlaag mag Egmondia, 
gezien het vertoonde spel, hopen op 
een beter toekomst. Een week rust nu 
en daarna wacht Volendam. 

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN T
Schoonheidssalon

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen
Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624
ap.beukers@quicknet.nl

Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19

E info@TR-assurantien.nl

 Allergie
 Acupunctuur
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

f

Enige  en algemene kennisge ving

Verdrietig hebben wij afscheid genomen van
 

Theodora Louise Simone de Jonge

* Amsterdam † Alkmaar
   6 april 1950    4 november 2018 

 De familie

Correspondentieadres:
Anna van Burenlaan 16
1934 GR  Egmond aan de Hoef

Naar de wens van Thea vindt de crematie in besloten kring 
plaats.

Profiteer dit jaar 
2018 nog van de
6% BTW regeling

Tevens 10%
Winterkorting op 
al het binnenwerk

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee 

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee 

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

6-11-2013                                                  6-11-2018

Dick
onze rots in de branding,

we missen je nog iedere dag!

Corrie de Graaff
Kinderen en kleinkinderen
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Herenweg 197 - 1 hoog
1934 BA Egmond a/d Hoef

+31 6 10 67 55 87
studio@remoraproducties.nl

www.remoraproducties.nl
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Concert in Gregoriaans in Abdijkerk
Aanstaande zondag 11 november vanaf 14.30 uur kunnen bezoekers zich in de Abdijkerk te Egmond-Bin-
nen door De Schola Cantorum Kennemerland meer dan een uur lang laten onderdompelen in de wereld 
van de Middeleeuwen. Dan is er een concert in het Gregoriaans onder leiding van Ko Ariëns. 
De melodieën stammen uit de klas-
sieke periode van het Gregoriaans en 
zijn van een ongekende schoonheid. 
De levensbeschrijving van de heilige 
Adelbertus bevat als in die tijd ge-
bruikelijk een groot aantal vaste ge-
beurtenissen en wonderen, die voor 
een heilige  karakteristiek, vanzelf-
sprekend en vertrouwd zijn. De lezer 
en luisteraar verwachtte niets anders. 
Het gaat tevens over de wereld in de 
11e eeuw, omdat op dat moment het 

leven (de vita) van Adelbertus werd 
opgetekend en in diezelfde tijd het 
Koorgebed (het Officie) van de heilige 
in een manuscript met teksten en mu-
ziek werd genoteerd. Het is uitdruk-
kelijk een concert en geen liturgische 
dienst; de unieke verklanking van de 
fraaie teksten door de Gregoriaanse 
toonzettingen zal elke toehoorder 
rechtstreeks aanspreken. De Schola 
Cantorum Kennemerland zingt het 
Gregoriaans op basis van de hand-

schriften uit de genoemde periode; 
het wordt gekenmerkt door een dyna-
mische en goed gearticuleerde weer-
gave. Het programmaboekje geeft alle 
Latijnse teksten met daarnaast een 
leesbare vertaling. Nadere informatie 
over de Schola en de concerten is te 
vinden op de website: scholacanto-
rumkennemerland.nl. Zondag 11 no-
vember; 14.30 uur Abdijkerk van de 
Adelbertus Abdij.

Feestelijke onthulling zeepanorama
Het zeepanorama gemaakt van gejutte spullen (vooral veel plastic) van het strand is afgelopen vrijdag 
onthuld. Een prachtig, 14 meter lang kunstwerk staat nu aan de werf bij de hoofdstrandafgang in Egmond 
aan Zee. Dit kunstwerk is gemaakt door twaalf basisscholen uit de BUCH-gemeenten. Het kunstwerk is 
drie weken te zien bij De Werf en tijdens de Fjoertoer op 24 november wordt het extra mooi verlicht. 

Foto’s (Sjef Kenniphaas) 
Plastic soep als kunst

De feestelijke onthulling van het zee-
panorama, met daarop een enorme 
bultrug, haaien, roggen, tonijnen en 
zeeanemonen gebeurde door Liam 
Walsh en wethouder Jan Houtenbos. 
Bert Walthaus, bekend van tv-pro-
gramma Man bijt hond, praatte het 
geheel aan elkaar. Hij reikte prijzen uit 
aan de makers van de mooiste, indivi-
duele kunstinzendingen van gejut ma-
teriaal. Zo vielen Nina Zentveld, Ole 
Blok, Jona Dekker en Liam Walsh in de 
prijzen. Zij kregen allemaal een heuse 
prijs met een haaienkaak. De Gouden 
kaak, de prijs voor de beste klassikale 
inzending, ging naar de leerlingen van 
groep 6 van De Boswaid uit Egmond 
aan den Hoef. Alle kinderen zongen 
uit volle borst mee met de Egmondse 

zangeres Evelyn Kalansee, die het 
lied ‘Ik wil terug naar de kust’ live 
ten gehore bracht. De komst van de 
brandweer, waarbij winnaar Liam met 
wethouder Houtenbos de brandkraan 
mocht opendraaien en de aanwezi-
gen trakteerde op heerlijke douche, 

verliep perfect. Alle jutterskunst van 
de 12 deelnemende scholen is te zien 
in creatief centrum Terug naar de kust 
in het voormalig postkantoor, aan de 
Voorstraat in Egmond aan Zee, van 
12.00 uur tot 15.00 uur. De expositie 
is te zien tot 26 november a.s. 

Wethouder Van den Busken stapt op
(van de redactie/JdW) In de Bergense 
politiek is het zelden lang rustig. Mi-
chiel van den Busken, wethouder voor 
onder meer toerisme en recreatie 
heeft het bijltje erbij neergegooid. Vol-
gens de officiële lezing ’om persoon-
lijke redenen’, volgens diverse media 
omdat hij zich niet gesteund voelde 

door zijn eigen partij. Een partij die 
in een persverklaring Van den Busken 
bedankt voor zijn inzet. De kennisma-
king tussen behoorlijk Bestuur Bergen 
en Van den Busken is blijkbaar pas na 
de verkiezingen tot stand is gekomen, 
want er staat letterlijk in de verkla-
ring: ‘Wij hebben hem ook pas na de 

afgelopen gemeenteraadsverkiezin-
gen leren kennen. Het is een aimabele 
man die met volledige inzet en vol 
enthousiasme zich in zijn functie als 
wethouder heeft ingezet.’ Maar blijk-
baar werkte het toch niet helemaal… 

Vissermonument voortaan verlicht
Bij het Vissersmonument in Egmond aan Zee zal op zondag 11 november om 19.30 uur voor het eerst 
de verlichting aan gaan. Hiermee komt het monument uit het donker, net zoals de wereld honderd jaar 
eerder uit de duisternis kwam, toen op die datum de Eerste Wereldoorlog eindigde. 

Foto (Gerjan Zwaan) Vrijwilligers 
van de betrokken organisaties 
leggen samen met de elektri-

ciens de verlichting aan.

Hij stapte eind 1918 in IJmuiden als 
stuurman aan boord van het vissers-
chip Celebes: Gerrit Zwaan, toen nog 
maar 29 jaar oud. Hij zou nooit meer 
terugkeren, net zoals zovele andere Eg-
mondse vissers. Het dorp verloor tijdens 
en na de Grote Oorlog een groot deel 
van haar mannelijke beroepsbevolking 
aan ronddobberende zeemijnen. Vijf-
ennegentig van hen staan vermeld op 
het, door Rotterdammer Leendert Bolle 
ontworpen, Vissersmonument. In 1922 
werd het monument plechtig onthuld 
door burgemeester Eyma, waarna de 
kale duintop langzaam vol groeide. In 
de zomer rijdt menig toerist er langs, 
zonder te zien dat er achter de bomen 
een prachtig monument staat.
De kleinzoon van stuurman Zwaan, 
Gerjan, nam als bestuurslid van De 
Parel het initiatief om het monument 
weer zichtbaar te maken. Samen met 

het Museum van Egmond en Histo-
risch Egmond werd het plan in werking 
gezet, waarbij ook zeker de steun van 
de gemeente mag worden genoemd. 
Martijn Visser Elektrotechniek leverde 
en installeerde de lampen, Egmonder 
Ton Groot maakte belangeloos de be-
strating weer in orde. Op zondag 11 
november komt wethouder Jan Hou-
tenbos de verlichting officieel ontste-

ken en zal een krans worden gelegd. 
Aan de voet van het duin hebben me-
dewerkers van de gemeente inmiddels 
een bankje verplaatst. Hier zal ook een 
nieuw informatiebordje worden ge-
plaatst, met informatie over het monu-
ment. Iedereen die de bijeenkomst wil 
bijwonen, is zondag om 19.30 uur van 
harte welkom bij het monument.

De komende 3 weken pakken wij flink 
uit. Dus kom snel langs en profiteer 
van deze geweldige kortingen. 
 
Voorstraat 103, Egmond aan Zee, of 
kijk eerst eens op onze website: 
www.koffiebartasty.nl 

Tegen inlevering 
van deze  
Coupon  

15%  
Korting  

op het gehele 
winkelassortiment   

Geldig van 2-11-2018 t/m 8-11-2018 

Tegen inlevering 
van deze  
Coupon  

10%  
Korting  

op het gehele 
winkelassortiment   

Geldig van 9-11-2018 t/m 15-11-2018 

pikante Meikaaspikante Meikaas

Kaas van de eerste melk 
van koeien die weer in 

de weide liepen.

Het verse gras geeft de 
melk een mildere en 

vollere smaak. En dat 
proeft u!

Speciale actieprijs:

€6,95 
per pond 

Actie geldig tot 21-11-18

      BIJ EEN              GRATIS GROTE
   STUK KAAS…                EIEREN!

                                                                  Voorstraat 136   -   Egmond aan Zee
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Ruim 17 duizend euro op Hoeverveiling
(van de redactie/JdW) De eerste editie van de Hoeverveiling in het najaar heeft in ieder geval geen nadelige 
gevolgen gehad. Het aanwezige publiek had er in totaal zo’n 17 duizend euro voor over om de kavels 
te bemachtigen. 
Dat is ongeveer vergelijkbaar met 
vorig jaar. De organisatie hoopt uiter-
aard dat deze najaarseditie de trend 
dat de belangstelling steeds wat te-

rugloopt zal doorbreken. Er was dit 
jaar een behoorlijk aantal nieuwe ka-
vels en dat trok weer de aandacht van 
de kopers. De organisatie bedankt de 

sponsors, gevers, kopers, vrijwilligers 
en alle betrokkenen die zich hebben 
ingespannen om dit resultaat te be-
reiken.

Zeevogels mist kansen én dus punten
(van de redactie/JdW) In de wedstrijd tegen koploper de Rijp heeft Zeevogels zichzelf te kort gedaan. Ge-
zien het spelbeeld en de kansen had een gelijkspel er zeker ingezeten. Maar dan moet je die kansen wel 
afmaken. Nu was de Rijp spekkoper en ging met een benauwde 2-1 winst terug naar huis. 

Foto (redactie) Spitsuur bij het doel van De Rijp. Kansen genoeg, maar slechts één doelpunt voor Zeevogels.

De eerste goal kwam in de 18e minuut 
‘zomaar’ uit de lucht vallen. Slordig 
verdedigen van een hoge voorzet 
leidde ertoe dat de bal voor een Rijper 
aanvaller terecht kwam en die schoof 
razendsnel de bal onder keeper Stan 
Zwartkruis door. Amper vijf minuten 
later was het 2-0 voor De Rijp door-
dat Mickey Hoffs, de sterkste man bij 
De Rijp, bij zijn opmars over het mid-
denveld niet werd tegengehouden. 
Hoe Hoffs met een beheerst tikje langs 
keeper Zwartkruis kwam en afrondde, 

toonde overigens wel zijn klasse aan. 
Zeevogels deed wat terug in de 26e 
minuut. De aansluitende treffer kwam 
van de voet van Julius Zwartkruis 
nadat ook De Rijp verzuimde een 
corner goed weg te werken. Die goal 
deed Zeevogels goed. Er kwam weer 
wat meer kleur op de wangen en er 
volgden de nodige kansen. De beste 
daarvan was voor Jay Herman die op 
slag van rust oog in oog met de keeper 
faalde. Na rust leek Zeevogels toch wel 
meer mans. Geen van de kansen leidde 

echter tot een doelpunt. Terwijl de Rijp 
met Hoffs bleef loeren op die gevaar-
lijke counter. Bij één van die counters 
maakte Hoffs volgens de scheidsrech-
ter een slaande beweging en hij kon 
vervolgens vertrekken met rood. Voor 
Zeevogels maakte dat niet veel uit: er 
bleven kansen komen, maar er kwam 
geen verandering meer in de stand. De 
Rijp was blij met het eindsignaal en 
ging met drie punten als koploper naar 
huis, waar Zeevogels minimaal toch 
wel een punt had verdiend. 

Meer geld voor ontwikkeling woonprojecten
(van de reactie/JdW) Een breed gedragen motie in de vergadering van 1 november heeft ertoe geleid dat 
meer geld (200.000 euro) beschikbaar komt voor woonprojecten en het (versneld) ontwikkelen van nieuwe 
woningbouw locaties én het onderzoeken van mogelijke locaties die door de bewoners zijn aangedragen. 
Dat laatste wilde D66 graag toevoe-
gen aan de motie die werd gesteund 
door KIES Lokaal, VVD, CDA, D66 en 
PvdA. Het college onderstreepte het 
belang van de inspanningen en ging 

er graag in mee. Vóór het kerstreces 
komt het college zelf met een voor-
stel. Dan zou het zelfs om meer geld 
kunnen gaan dan de door de partijen 
voorgestelde 200.000 euro. Het col-

lege gaf in antwoord op de motie aan 
dat zij zelf al is gestart met inventari-
seren van de hoeveelheid werk die er 
is op gebied van woningbouwontwik-
keling. 

Dubbel 25-jarig jubileum bij KNRM Egmond
Vrijdag 26 oktober zijn Werner Visser en Dick van Thiel in aanwezigheid van de gehele bemanning, plaat-
selijke commissie, vertegenwoordiging van het hoofdkantoor en familie in het zonnetje gezet voor hun 
langdurige betrokkenheid bij KNRM Egmond. Beide heren zijn in 1993 in dienst gekomen, zijn dus vijfen-
twintig jaar vrijwilliger en dat kan niet onopgemerkt voorbij gaan. 

Foto’s (aangeleverd) De jubilaris-
sen van de KNRM in het zonnetje

Zowel Werner als Dick zijn gestart als 
helper aan de wal (bij de Wipperploeg), 
zijn achtereenvolgens doorgegroeid 
naar opstapper en uiteindelijk respec-
tievelijk schipper en plaatsvervangend 
schipper. Vrijwillig, gedreven en be-
trokken zijn voor hen de woorden die 
hen typeren. Tijdens de feestavond is 
uiteraard stilgestaan bij de vele hulp-
verleningen, bijzondere reddingen en 
speciale momenten. Vanuit de beman-
ning werd een stuk opgevoerd waarbij 
de geschiedenis van Werner en Dick 
op de hak werd genomen. Na deze 

feestelijkheden werd de waardering 
uitgesproken voor Jacques de Waard 

en Glijn de Jong in verband met de ja-
renlange band bij KNRM Egmond.

‘Schindlers List’ zeker op playlist Music Gala
(van de redactie/JdW) Tijdens het Fysio Ronde Music Gala komende zaterdag in Zuiderduin zal de 17-jarige 
Egmondse violiste Kate Horstman het thema van de wereldberoemde film Schindlers list vertolken. 
Dit gevoelige, om niet te zeggen emo-
tioneel beladen stuk zal de aanwezi-
gen zeker niet onberoerd laten. Daar-
naast zullen de bekende solisten van 
Horizon, Diana Borst-Hof en Marco 

Schmidt, ondersteund door een koor 
van Horizon en Koen Alvarez op zijn 
Spaanse gitaar het publiek in vervoe-
ring proberen te brengen met een 
afwisseling van meer traditioneel en 

moderne muziek, uiteenlopend van 
ELO tot Queen en de eigen compositie 
Egmont. Aanvang 20 uur, kaarten via 
www.musicgala.nl.

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 31 okober: 1e Hrn 
Mossel & Eeltink, 63.64%; 2e Mevr. 
Vlaar & Hr. Hallewas, 59,85%l 3e Hrn 

te Bück & Visser, 57,85%; 4e Hrn Bok 
& Scholten, 55,00%; 5e Dms te Bück 
& Eeltink, 51,67%; 6e Dms Druiven & 

Blankendaal, 48,75%; 7e Dms Zent-
veld & Baltus,  38,50%l 8e Dms de 
Jong & Rupert, 34,17 %.

 

Erkend of 
herkend? 
 
Doordat wij vak-
technisch erkende 
bedrijven zijn, 
wordt 
bij het zien van de 
camerabeelden ook 
nog eens de  
persoon herkend... 
 

GARAGE DE EGMONDEN

Ook voor het onderhoud van uw 
CITROËN kunt u in 2018 prima 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

BOVAG ABA
A U T O  B E D R I J V E N  A S S O C I A T I E  -  E E N  A F D E L I N G  V A N  B O V A G  

Zondag 11 november

Donald B
aanvang 16.00 uur en vrij entree
Cousteau Bistrobar, Boulevard 2A, Egmond aan Zee 

072-5824947, info@cousteauegmond.nl

Live

Cadeaubon kookworkshop
Op zoek naar een origineel cadeau?
Geen getob!!!
Verras iemand met een
inspirerende kookworkshop.

Tel:0725061358
email: aengmelker@gmail.com
Website: www.hetbontekoetje.com 
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Ladies Night bij Brouwerij Egmond
Op donderdag 8 november van 16.00 
tot 22.00 uur is het Ladies Night bij 
Brouwerij Egmond. Tijdens een ge-
zellige markt in het magazijn van de 
brouwerij bieden Egmondse onderne-
mers hun producten en diensten aan. 
Schoonheidssalons, kleding, accessoi-
res, schoenen, leuke uitjes, kapsalons, 
huisaccessoires en nog veel meer. 
Het Proeflokaal is geopend tot 22.00 
uur. Afgelopen vrijdag is brouwerij 
Egmond bovendien opnieuw gestart 
met de uitgifte van obligaties. De 

vraag bleek zo groot dat de website 
vastliep. In een dag tijd werden ruim 
150 obligaties verkocht. De brouwerij 
heeft de uitgifte gedaan om de inkoop 
van grondstoffen te financieren voor 
het snel groeiende bedrijf. De obliga-
tiehouder ontvangt jaarlijks 8% rente, 
uitgekeerd in bier. De obligaties zijn 
te koop via de website en het is ook 
mogelijk om de obligaties cadeau te 
geven. Meer info op de website: brou-
werijegmond.nl. 

S.V. Prins Henrik
Onze jaarvergadering is een rustig lo-
pend proces tot er een item langs komt 
die reacties oproept. Dan is de beer 
los, de opties en ideeën vliegen in het 
rond, we zullen het beleven. Deze week 
hadden Dirk en Cor volle bak, Richard 
bijna. Op pistool ws deze week echter 
de verrassing van het jaar: drie volle 

kaarten, een unicum. Dat vraagt om 
een vervolg. De uitslagen van maan-
dag 29 oktober: E-klasse: Dirk Roele 
100, Cor Wijker 100; Carlo Zwaan 97. 
A-klasse: Richard van Ham 99; Gerrit 
Gravemaker 98; Nico Tuls 96. Pistool: 
Gerrit Gravemaker 50; Nico Tuls 50; 
Henk Konijn 50, Richard van Ham 47.  

Open dag Jozef Kindcentrum
Op dinsdag 13 november vanaf 8.30 – 12.00 uur en ’s avonds van 
19.00 – 20.30 uur houdt de Kinderopvang in het Jozefslotje open huis. 
Alle ouders van 3-jarige kinderen zijn 
uitgenodigd om eens een kijkje te 
nemen. Voor de allerkleinsten is er 
kinderopvang en de ouders worden 
rondgeleid door andere ouders en 
de directeur. Meer informatie: www.
sintjozefschool.nl Daar krijgt u al een 
hele goede indruk van wat de moge-

lijkheden zijn.
Jozef Kindcentrum groeit hard en be-
gin 2019 start de derde kleutergroep. 
Meld u snel aan, dan weten we op 
hoeveel kinderen we mogen en kun-
nen rekenen, dan kunnen we daar 
met ons team alvast rekening mee 
houden.

Dieren in de bijbel
Ieder jaar worden er in de Oud Katho-
lieke kerk een aantal gezinsdiensten 
gehouden. Dit jaar is het thema: die-
ren in de bijbel. Tijdens de vieringen 
vertellen we verhalen (of beelden ze 
uit!), bidden wij en zingen wij veel 
liedjes waar ook echt op te swingen 
valt. Dit met het gospelkoor De Sea 
Singers. Helemaal aan het einde van 
de dienst is er dan soep of limonade.
Deze keer gaan we het hebben over 

het verloren schaap. Een verhaal ver-
teld dit keer door middel van een korte 
film over de herder voor wie dat ene 
verdwaalde schaap net zo belangrijk 
is, als de rest van de kudde. We heb-
ben allemaal wel eens een moment 
dat we ons verdwaald of alleen voe-
len. Zaterdag 10 november om 17.00 
uur ben je van harte welkom in de 
Oud Katholieke kerk, Voorstraat 112 
in Egmond aan Zee.

T  06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

BOOMVERZORGING    

Ervaar de waarde 
van uw tuin!

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

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

               al v.a.     € 5,
   

50
per m 3

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

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!

Achterom 1

notaris:

mr. Erica van Nimwegen-
Dijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

verhuur, verkoop & beheer

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

info@072wonen.nl, www.072wonen.nl

De specialist in verhuur van woonruimte,
ook voor verkoop en beheer!

  ZIE  rijschoolkarels.nl
              072-506 1226

KARE LS
AUTORIJSCHOOL

86% kans dat 
je slaagt! bron: CBR

JOOOI
En dan is de eerste al weer weg… Wethouder Michiel van den Busken houdt 
het voor gezien. Hij werd niet (voldoende) gesteund door zijn eigen partij. Zo 
zie je zo’n man op rtv80 enthousiast vertellen dat ze als college een (h)echt 
team vormen, en zo zit hij thuis. Vervolgens worden de taken verdeeld over de 
andere collegeleden en het eerste wat er gebeurt is dat de (naar verluidt moei-
lijke) Egmondse projecten naar de lange(re) termijn worden doorgeschoven. 
Even geen discussies over voetbalfusielocatie of sporthal die meer of minder 
naar links of rechts moet. Dat komt later wel. Ik voorspel u dat er tijdens deze 
hele raadsperiode geen enkele beslissing komt over deze onderwerpen. Telt 
Egmond eigenlijk wel mee daar op die gemeentelijke burelen?

 K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

wekelijkse column van KD de Bocht

Nieuwe afslankformule naast Size Zero
Size Zero Alkmaar is alweer twee jaar geopend en het werd tijd om 
uit te breiden met nieuwe technologieën op het gebied van afslan-
ken. Het was voor Carla Verschut-Heilig een duidelijke keuze om te 
investeren in een tweede afslankformule onder haar eigen naam: 
More beauty by Carla. 
‘Cryolipolyse, ofwel het bevriezen van 
vet, is een nieuwe manier om vetcel-
len in de probleem zones volledig te 
vernietigen. De cellen worden door 
het lichaam op een natuurlijke wijze 
afgevoerd’, Aldus Carla. ‘Je kunt spre-
ken van een natuurlijke vorm van lipo-
suctie, pijnloos en zonder impact op 
je functioneren.’ Het principe is geba-
seerd op het bevriezen van vet. Carla: 
‘Krijg je net niet het laatste randje 
weg of stoor je al een tijdje aan een 
bepaald gebied van je lichaam dan 
is vet bevriezen misschien wel de 
oplossing. Denk hierbij aan de zones 
als maag, buik, love handles, rug, on-
derkin, knieën, armen, benen en heu-
pen.’ Tijdens deze behandeling wordt 
het lichaamsvet in drie fases bevroren 
en op een natuurlijke wijze in acht 
weken door het lichaam afgevoerd. 
Carla: ‘De behandeling is 100% veilig 
en pijnloos. Na de behandeling kun-
nen dagelijkse bezigheden direct weer 
vervolgd worden. De eerste keer heb-
ben we vooraf een gesprek waarbij de 

probleemzones besproken en door-
gemeten worden. Direct aansluitend 
vindt de eerste behandeling plaats. 
Duur van intake + behandeling is 90 
minuten. Behandelingen die daarop 
volgen duren 60 minuten. Over het 
algemeen hebben klanten met drie 
behandelingen het gewenste resul-
taat. Aanvullend hierop is het lichaam 
moeiteloos te onderhouden met de 
behandelingen van Size Zero, waarbij 
door middel van spierstimulatie spie-
ren optimaal aan het werk worden 
gezet zonder dat pezen en gewrichten 
belast worden. Beide formules vullen 
elkaar dan ook fantastisch aan.’ ui-
teraard is er om de nieuwe activiteit 
te ondersteunen een mooie actie: 
‘Om dit initiatief te vieren heb ik tot 
en met 30 december 2018 een super 
actie! Vet bevriezen voor 99 euro per 
behandeling i.p.v 149 euro’, aldus een 
enthousiaste Carla. Bel of WhatsAp 
naar 06-57801035 voor een afspraak. 
Mailen kan natuurlijk ook naar info@
morebeautybycarla.nl.

Succesvol Bruisend Egmond-Binnen
Zaterdag 3 november liep Dorpshuis 
de Schulp rond 20.00 uur vol met 
mensen die een kaartje hadden weten 
te bemachtigen voor Egmond-Binnen 
Bruist; een avond vol muziek! Mu-
ziekvereniging Eensgezindheid heeft 
samen met koor New Voice en Bob 
en de Blue Band zowel solistisch als 
samen gedurende de hele avond een 

geweldig optreden neergezet. Het pu-
bliek, jong en oud, was enthousiast en 
heeft onder het genot van een drankje 
gedanst, gekletst en meegezongen. 
De organisatie bedankt Dorpshuis de 
Schulp voor de gastvrijheid en alle 
sponsoren die ertoe hebben bijgedra-
gen dit tot een succes te maken 

Troostreizen voor nabestaanden
Woensdag 14 november, 19.00 uur 
zal een tweede informatieavond: 
Troostreizen voor nabestaanden 
plaatsvinden. Op de eerste avond 
werd de mooie uitspraak gedaan: 
‘Wat fijn om weer een week lang 
de warme deken van Charon om me 
heen te voelen.’ En dat is precies wat 
Gijsje Teunissen van Charon uitvaart-
begeleiding met dit nieuwe initiatief 
van Charon uitvaartbegeleiding wilde 

bereiken: Je laten verwennen en lot-
genoten ontmoeten, die misschien 
vrienden voor het leven gaan worden, 
juist omdat je elkaar zo goed begrijpt. 
Alles mag, niets moet, neem even 
afstand van je dagelijkste beslomme-
ringen en kom naar Spanje om samen 
een onvergetelijke week te beleven. 
Inschrijving: info@casacharon.nl In-
formatiecentrum Charon, Slotweg 2 
Egmond aan den Hoef.

MS Collecteweek 19-24 november
Binnenkort is het weer zover: de MS 
Collecteweek. Een heel belangrijke 
week waarin ruim 17.500 vrijwilligers 
op pad gaan om geld op te halen voor 
onderzoek naar de chronische ziekte 
MS. Over de ziekte Multiple Sclerose 
is nog veel onbekend. Onderzoekers 
weten nog niet waardoor MS ver-
oorzaakt wordt en hoe het genezen 
kan worden. Met de opbrengst van 
de collecte investeert het Nationaal 

MS Fonds in innovatieve onderzoeken 
om MS te genezen. Geeft u ook een 
bijdrage aan de collectanten die in de 
week van 19 t/m 24 november bij u 
aanbellen? In de hele maand novem-
ber mogen we bij Albert Heijn weer de 
statiegeldbox plaatsen. Zo kunt u het 
MS fonds ook extra steunen. Samen 
staan we sterk tegen MS, alvast dank 
voor uw steun!

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 
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Colofon
Dorpsgenoten
De pagina’s van DORPSGE-
NOTEN 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 
kan via e-mail of fax. Uiteraard 
kunt u het ook brengen. Copy 
t.b.v. redactie kunt u alleen per 
e-mail aanleveren. 
Deadline is
maandag 12.00 uur.

Trekpop 2018: begrip in de regio
Zaterdag 10 november wordt in sporthal de Watertoren in Egmond 
aan zee de 7e editie van muziekfestival Trekpop gehouden. Vanaf 
19:00 uur zijn de deuren geopend, kaarten zijn aan de deur verkrijg-
baar voor slechts 8 euro. Daarvoor kunnen bezoekers in de grote zaal 
vanaf 19:30 genieten van zes goede bands uit de regio, waaronder 
Djangus met Derper Mart Wijker in de gelederen op een groot po-
dium met alles erop en eraan!

Boven in het knusse sportcafé spelen 
vanaf 20:10 achtereenvolgens vier 
bands. Er is dus keuze uit een ruim 
aanbod waarbij de jonkies en nestors 
uit de regionale muziek scene hun 
kunsten in allerlei genres ten gehore 
brengen. Intussen is Trekpop na de 
vorige zes edities een begrip aan het 
worden. Voor bands is het een mooi 
platform om zich van hun beste kant 
te laten zien en voor muziekliefheb-

bers en mensen op zoek naar nieuwe 
acts een ideale gelegenheid om 
bands te spotten. Uiteraard is er ook 
een aantal bekende formaties die al 
jaren samen spelen. Kortom genoeg 
ingrediënten om er weer een super-
gezellig muziekfeest van te maken en 
oude “Fuse” tijden te laten herleven. 
Voor het volledige programma en de 
speeltijden van Trekpop 2018: kijk op: 
www.trekpop.info. 

Kookworkshop Egmond-Binnen
Annie Melker van huiskamerrestau-
rant ‘Het Bonte Koetje’ vindt koken 
erg leuk en wil graag anderen de 
gelegenheid geven mee te doen en te 
leren van haar kookkunsten. Net als 
in haar huiskamerrestaurant wordt er 
puur (geen zakjes), gedeeltelijk biolo-
gisch en seizoensgebonden gekookt. 
De middag begint om 15.00 uur en na 
de workshop gaan de deelnemers ge-
zamenlijk aan tafel, onder het genot 
van een drankje. Prijs €35,00 pp. Incl. 
Kookworkshop: groepsverband of in-
dividueel, min. 6  max. 8 personen. 
Dinsdag 20 of zaterdag 24 november 
een kerstwaardig diner met vlees. 
Wil je met een groep komen dan 
mag jezelf de dag en datum bepalen. 

Huiskamerrestaurant: alleen groeps-
verband, min. 8 max. 14 personen. 
Reserveren  tel: 0725061358. E-mail: 
aengmelker@gmail.com; website: 
www.hetbontekoetje.com.

Van kwetsbaarheid naar kracht?!
In het maandagochtend-café van 12 
november komt Carla Bruins vertellen 
over hooggevoeligheid – wat is het, 
hoe herken je het? En kan je deze 
kwetsbaarheid in kracht omzetten? 

Benieuwd? Van harte welkom! Maan-
dag, 12 november 2018, 10.30 uur 
tot 12.00 uur. Dorpshuis De Schulp, 
Visweg 45, Egmond-Binnen. Toegang 
gratis.

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
Expositie: Hilde Belleman, restaurant Hema (’t Loo, Heiloo), tot eind januari 2019
Expositie: Terug naar de Kust, in het oude Postkantoor, Egmond/Zee, tot 26 no-
vember
Expositie: laatste expositie 2018 in Kapberg, tot 9 december.
NOVEMBER Woe 7 Klaverjassen, De Schulp, E/Binnen, 14u
Do 8 Huiskamerproject, De Schulp, E/Binnen, 14u
Do 8 Ladies Night, Brouwerij Egmond, 16u
Vrij 9 Gezond Natuur wandelen, De Schulp, E/Binnen, 10u
Vrij 9 Vriendschap & Communicatie, Raadhuis voor Jongeren, E/Hoef, 19.30u 
Za 10 Dieren in de Bijbel, OK St Agnes, E/Zee, 17u
Za 10 Trekpop 2018, Sporthal Watertoren, E/Zee, 19u
Zo 11 Filmmiddag, De Schulp, E/Binnen, 14.30u
Zo 11 Gregoriaans concert, Abdijkerk, 14.30u
Zo 11 Opening Verlichting Vissermonument, 19.30u
Ma 12 praatcafé hooggevoeligheid, De Schulp, 10.30u
KERKDIENSTEN NOVEMBER
Woe 7 Kerkdienst OK St Agnes, E/Ze, 09.00u
Vrij 9 Kerkdienst Pr. Hendrik Stichting, E/Zee, 15u
Za 10 Kerkdienst Ok St Agnes, met Seasingers, E/Zee, 17u
Zo 11 Kerkdienst prot. kerk E/Zee, 10u
Zo 11 Kerkdienst MM Alacoque, E/Hoef, 10u
Zo 11 Kerkdienst Ok St Agnes, E/Zee, 10u

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor

 

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfs-
administraties en samenstelling jaar-

rekeningen - 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

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als 
fl exibele en incidentele opvang mogelijk. Acti eve, betrokken en 
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

PTEL. 
072-507 0200

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
• Dagopvang
• Buitenschoolse opvang
• Peuterspeelzaal
• Natuurbeleving
• Ruime openingsti jden
• Geen wachtlijsten
• Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Herenweg 162
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl

06 20 100 550
Tijdverdrijfslaan 1

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl
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Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef   www.wiegers.net
T. 072 507 01 21   marcel@wiegers.net 

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN
T

Schoonheidssalon

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor 

WINTER
Voor: - Verwerking bedrijfs-

administraties en samenstelling jaar-
rekeningen - 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

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

P

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

POpvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Dagopvang 
Buitenschoolse opvang
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
Opvang per uur
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Geen wachtlijsten

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof 
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij fi nishte 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 Raven-
stein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur 
op de fi ets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag 
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Voorjaar in Egmond 

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

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 
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt 
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereni-
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en 
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn. 

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en 
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 
40,63 

Kerkdiensten
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag 
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture. 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zon-
dag 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 
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

Egmondse Almanak
EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u 
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
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
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 Flierefl uiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u 

Ferry Karssen sterkste 
bij MTB Kids & Parents
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. 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

GARAGE DE EGMONDEN

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties

in- en verkoop of zoekopdrachten.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

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

BOVAG

Nu ook 
Pedicure

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee 
06-12955593

www.schoonheidssalondessa.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€ 9,-
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Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

GRIEPGOLF 
OF 
INBRAAK-
GOLF? 
 
Voor het eerste 
hebben wij geen  
oplossing… 
 
Voor het tweede 
wel! 
 

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

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

TEL: 06 23610857

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN 

SERIEUZE 
BEZORGER 
voor een wijk in

EGMOND AAN ZEE
072-5061201 of

info@belleman.nl

WOEKERPOLIS?
Check uw polissen! 

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Noord Hollandse ROMIG BELEGEN 500 gram 2,95

  Bij aankoop van 1e kilo kaas
    een GRATIS CULINAIRE VERRASSING ✄

BLACK LABEL oud snijdbaar  500 gram 3,95
NOORD HOLLANDSE extra pittige  500 gram  3,95

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

SPECULAAS PAKKET
14 speculaas molens + 3 brokken + zak kruidnootjes + 

plak gevulde speculaas samen slechts 7,50
Lever de advertentie in en ontvang
een grote uienkruier voor maar 1,-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

OF VERS

VERS v/h MESOuderwets gerookte
ZALMMOOT FILET

NATUREL of PEPER
2 voor € 10,-
Alleen tegen inlevering van deze bon

   3e GRATIS

• Warm gebakken SLIPTONG
        5 voor € 5,50 10 voor € 10,00 
• Verse SCHELVIS
 van kilo € 8,- deze week kilo € 4,95 
• Verse RODE POON
  1 kilo € 3,- 4 kilo € 10,00 

  Hollandse

NIEUWE HARING
p/st € 2,-    3 voor € 5,50
Alleen tegen inlevering van deze bon

4e GRATIS
op=op

TOP-kwaliteit

mooie rooie

Voetbalplaatjes van lokale helden 
in mooi verzamelalbum
Zaterdag 11 november is niet langer alleen de dag van Sint Maarten, maar ook van Sint Adelbert. Sinds 
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 
spaaractie gestart om de bijzondere plaatjes te kunnen bemachtigen en vast te leggen in het verzamel-
boek. 

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

Na weken van voorbereiding was 
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 spa-
ren door ‘slim’ aankopen te doen bij 
de supermarkt in Egmond Binnen. 
Bij iedere € 10,- boodschappen ont-
vangt de koper een pakje plaatjes 
met 5 stuks. Het is ook mogelijk te-
gen betaling een mooie poster van de 
eigen foto te krijgen van 50×70 cm. 
De actie duurt nog tot 23 december. 
De verwachtingen zijn hooggespan-
nen en er worden inmiddels ook al 
voorbereidingen getroffen om ‘dub-
bele plaatjes’ te kunnen ruilen bij 
de voetbalclub in de kantine. Ook 
interesse om voetbalplaatjes van de 

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 vrij-
willigers van Sint Adelbert bij elkaar in 
één boek. Meer informatie over deze 

prachtige actie is terug te vinden op 
de 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 
adelbertvoetbal@gmail.com.

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

supermarktmanager.

En verder in Dorpsgenoten
- Delversduin wordt langzaamaan concreet
- Slotkwartier houdt gemoederen wel bezig
- Adelbert legt jeugdtrainers vast
- Trouwe donateurs KNRM in het zonnetje

WATERSTANDEN
NM=Nieuwe Maan  •  EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier  •  VM=Volle Maan

Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK
          Laagwater     Hoogwater

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

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

offset - hoogdruk - fotografie
multimedia - ontwerpstudio - 

reclamebureau

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef - t 072 506 1201
e info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info

BOOM

Reparatie, onderhoud
en verkoop

ALLE MERKEN
ook campers

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

autoservice
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Iedere maandag inloopspreekuur van 10.00-13.00 uur
Slotweg 2a, Egmond aan den Hoef
Meldnummer 24/7: 06 21 51 61 30
www.charonuitvaartbegeleiding.nl

 Charon Uitvaart Inspireert!

www.uitvaartverzorgingduin.nl

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

Dag en nacht bereikbaar 
06-49412728 of 072-5115238

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef
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Verkaveling Delversduin 

Beeld (aangeleverd gemeente Bergen): Verkaveling Delversduin. In-
formatieavond op 15 november in Hanswijk.

Met de informatieavond op komst 
(woensdag 15 november tussen 19 
en 21 uur in Dorpshuis Hanswijk, 
Egmond aan den Hoef) begint lang-
zaamaan het plan Delversduin steeds 
concreter te worden. Geïnteresseer-
den kunnen zich op deze informatie-

avond laten bijpraten over de diverse 
mogelijkheden: in de vrije sector zijn 
er appartementen, gezinswoningen 
en twee-onder-een-kap en daarnaast 
zijn er in de sector sociale woning-
bouw huur- en koopwoningen waar-
op (straks) kan worden ingeschreven.

MTB K&PB 
Uitslag: 1. Ferry Karssen, Alkmaar 2. 
Vincent Beentjes, Castricum 3. Henk 
Louwe, Alkmaar 4. Marco Wetsteijn, 
Egmond aan Zee 5. Marcel Koekoek, 
Castricum 6. Martin Meijer, Heerhu-

gowaard 7. Wout Bakker, Heiloo 8. 
Piet Veldt, Akersloot 9. Chris Kemp, 
Egmond aan de Hoef 10. Lars van den 
Wijngaard, Akersloot.

Nog één keer
Transportbedrijf Sprenkeling
Zaterdag 11 november jl. zijn de oud-collega’s van Transportbedrijf 
Sprenkeling bij elkaar gekomen in het dorpshuis Hanswijk tijdens een 
gezellige reünie. Transportbedrijf Sprenkeling werd in 1958 opgericht 
door Jan Sprenkeling sr. aan de Slotweg in Egmond aan den Hoef. Het 
bedrijf groeide al snel, daardoor verhuisde het bedrijf eind jaren ’70 
naar het bedrijventerrein op de Weidjes en groeide gestaag door. 

Foto (aangeleverd): Nog één keer was een ‘oranje/witte truck’ te be-
wonderen in Egmond aan den Hoef.

De ‘oranje/witte trucks’ waren een be-
kend beeld, niet alleen in de Egmon-
den 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, bloembol-
len, 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/per-
soneel met trots hebben gewerkt.

JOOOI
Ik 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 vrijge-
maakt 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 
wel met elkaar dan? Nooit toch? Ze kunnen het echter niet meer aan in De 
BUCH (waarom is het eigenlijk de BUCH en niet gewoon BUCH?) en dus wor-
den er meer ambtenaren gevraagd. Tijdelijk, maar ja, het hele leven is tijdelijk, 
toch? Ik dacht dat het juist de bedoeling was dat je door zo’n ambtelijke fusie 
met minder of hooguit met dezelfde mensen veel meer zou kunnen doen en 
efficiënter zou kunnen werken. Sorry, misverstand. Mijn fout. 

K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

wekelijkse column van KD de Bocht

Voor uw gehele administratie
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T  06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

BOOMVERZORGING    

Ervaar de waarde 
van uw tuin!

WASSERIJ 
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

wasserij
dubbelblank

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

* particuliere was
* hotelwas
* restaurantwas

* bejaardenwas
* verhuur linnen 
 pakketten

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

D BuBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

ruimte voor inwoners

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 bezig-

houden. Ook niet-leden zijn welkom!

f

Aan alle lieve mensen die er voor ons
waren na het overlijden van onze lieve man,

vader, zoon, broer en opa 

 Dick Rasch
Zijn dood blijft harteloos, maar heeft ons

veel liefde terug gegeven.
Het was overweldigend.

 
Bedankt voor alles.

Fam. Rasch

”Het is zoals het is en het komt zoals het komt”

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons 
is geweest, hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man, onze lieve ”ouwe”, onze opa, broe en 
schoonvader

Job de Vrij

Alkmaar, 13 juli 1944          Alkmaar, 3 november 2017

Namens de familie

Eisenhowerstraat 61
1931 WJ  Egmond aan Zee

De uitvaart heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden.

Iedere woensdag en donderdag
3 gangen verrassings menu € 19,95

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

huiswerkbegeleiding voor 
middelbare scholieren
www.dehuiswerkwinkel.nl

Herenweg 207Egmond a/d Hoef072-506661606-19642646

huiswerkbegeleiding voor middelbare scholierenwww.dehuiswerkwinkel.nl

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 
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Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 8 november 2017: 
1e Dms te Búck & Eeltink  68,42%  
2e  Fam. Honders  65,94%  3e Mevr. 
Blankendaal & Hr Broersen  53,51%  
4e Dms  Baltus & Zentveld  50,88%  

5e Hrn Mossel & Eeltink  50,00%  6e 
Mevr. Druiven & Hr.Groot  47,10%  7e  
Hrn te Bück & Visser  39,86%  8e Hrn 
Sluiter & Scholten en Dms Waelput & 
Betel  36,84 %

Ontbijt, vragen stellen en op de foto

Foto’s (aangeleverd) Vragen stellen aan de burgemeester,
die zeer aandachtig luistert.

Afgelopen woensdag was de Jozef-
school uit Egmond aan den Hoef uit-
genodigd om met de Burgemeester te 
ontbijten tijdens het nationaal school-
ontbijt. Een delegatie van 15 leerlin-
gen is naar het gemeentehuis gegaan. 
Daar konden ze aanschuiven bij bur-

gemeester Hetty Hafkamp en wethou-
der Jan Mesu. Na het ontbijt mochten 
ze vragen stellen aan de burgemees-
ter, wat ze allemaal ook enthousiast 
deden. Tenslotte nog even op de foto 
met de wethouder en de burgemees-
ter: dat gebeurt ook niet iedere dag.

Groepsfoto

Adelbert gaat verder met 
jeugdtrainers     
Recentelijk heeft Adelbert de samen-
werking met de jeugdtrainers Bertus 
Zwart (Onder 15) en Nico Valkering 
(Onder 17) verlengd. Dit heuglijke 
feit werd in bijzijn van de voorzitter 
van het Jeugdbestuur (Rob Aelbers) 
bekrachtigd met een ferme handdruk 

en een flesje wijn voor beide trainers. 
Adelbert wenst deze Adelbert-iconen 
veel plezier en succes toe met hun 
boys. Alle teams draaien uitstekend en 
dat beloofd veel goeds voor komend 
seizoen.

Egmondse Almanak
EXPOSITIES Opgravingen rondom Slot Egmond, Huys Egmont
NOVEMBER Di 14, Open dag/avond Jozefschool, 9-15 en 19-20.30u
Di 14, iPad cursus, de Schulp, 14u
Woe 15 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Woe 15, Informatieavond plan Delversduin, Hanswijk 19-21u
Woe 15 Klaverjassen, de Schulp, 14u
Do 16 presentatie bodemvondsten WOII, Bibliotheek Voorstraat 41, 10.30u
Do 16 Eettafel, De Schulp, 12.30u
Do 16 Huiskamerproject, De Schulp, 14u
Do 16 Teken en schildercursus, De Schulp 13.30u
Vrij 17 Gezond Natuur Wandelen, De Schulp, 10u
Vrij 17 Concert aan Zee, PostaanZee, 15u
Vrij 17 Kerkdienst Pr. Hendrikstichting E/Zee, 15u
Za 18 Kerkdienst Maria Alacocque E/Hoef, 19u
Za 18 Kerkdienst OK St Agnes, 17u
Za 18 Memphis in de Werf
Zo 19 Kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 9.30u
Zo 19 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Zo 19 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
Zo 19, Rommelmarkt, Wielerbaan Alkmaar, 10u
Ma 20 Gym voor ouderen, De Schulp, 10.30u
Di 21 iPad cursus, De Schulp, 14u
Woe 22 Kienen, De Schulp, 14u

Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19

E info@TR-assurantien.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€ 9,-
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 Allergie
 Acupunctuur
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

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

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

               al v.a.     € 5,
   

50
per m 3

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee 

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

Hallo..? 
Hallo..? 
 
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! 

Goed uit elkaar, samen scheiden?
Het beste voor de kinderen!

Maak een afspraak met onze mediator

mr. Win-Yi Lam
MfN-registermediator

Gespecialiseerd in
echtscheiding

085-0020809
info@pieterdorhout.nl
www.pieterdorhout.nl

Mosselaan 67 | 1934 RA Egmond aan den Hoef

GAS - CV - WATER - RIOOL - ZINK- en DAKWERKEN
Telefoon 5065495 - Mobiel 06-50671232

info@ijssennaggerloodgieters.nl
Prinses Margrietlaan 22 - 1934 EL Egmond aan den Hoef

Geopend geopend donderdag t/m 
zondag vanaf 11.00 uur

Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 16,50

www.het-woud.nl • 072-5061471

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

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure
acne, psoriasis, rosasea en eczeem
diabetische en reumatische voet

Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30 uur NIEUW in De Egmonden
Gastouder Sacha voor 
kinderen van 0 - 4 jaar

072-571 20 45www.kdvegmond.nl

zaterdag  
25 november 2017 

Vanaf 17.00 uur 

Kom de wandelaars aanmoedigen en 
genieten van muziek van de Monkeys  
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KNRM dankt trouwe donateurs
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 redding-
werk 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.

Foto’s (aangeleverd): Trouwe donateurs KNRM in het zonnetje gezet 

Nu de KNRM haar taak uitoefent 
zonder overheidssteun en ook geen 
vergoeding vraagt aan degene die 
om hulp vraagt, moeten de vrijwilli-
gers van de KNRM, om hun werk te 
kunnen blijven doen, met name terug 
vallen op ongeveer 93.000 donateurs 
die zij REDDERS AAN DE WAL noemt. 
Omdat velen van hen al hun hele le-
ven donateur zijn is het bij de KNRM 
inmiddels een goede gewoonte de-
gene die 50 of 60 jaar donateur zijn 
medio november in het zonnetje te 

zetten. De vrijwilligers van Station 
Egmond hebben deze uiteraard al wat 
oudere donateurs (de oudste was 94 
jaar) ontvangen met koffie en koek en 
hen wat verteld over het mooie werk 
van de KNRM. Daarna heeft de bur-
gemeester, mevrouw Hetty Hafkamp, 
in haar functie van voorzitter van de 
plaatselijke commissie van de KNRM 
Station Egmond, aan een ieder de ver-
sierselen uitgereikt die daarbij horen, 
alsmede een persoonlijke brief van de 
KNRM en een prachtig boek.

Niet de zee op, maar wel een demonstratie… 

Vanwege een ruwe Noordzee was 
het vervolgens voor hen niet moge-
lijk de gebruikelijke vaartocht met de 
reddingboot Adriaan Hendrik mee te 
maken. Wel waren zij vanaf het strand 
getuige van een indrukwekkende de-
monstratie met de Adriaan Hendrik 
door de branding. De omstandighe-
den waren namelijk ideaal voor de 
vrijwilligers van station Egmond om te 
laten zien waartoe deze reddingboot 
in staat is. Het weer zat daarvoor juist 
helemaal mee en voor de (volgende) 
bui was iedereen weer binnen. Na 

een groepsfoto voor de reddingboot 
bleven de trouwe donateurs nog even 
nazitten met een drankje en een hapje 
om wat verhalen uit te wisselen en 
vooral te vertellen waarom zij 50 of 
60 jaar geleden donateur waren ge-
worden. Daaruit bleek dat velen een 
band met de zee hadden, als beroeps-
vaarder of watersporter. Ze waren ten-
slotte unaniem van mening dat als je 
regelmatig op zee verblijft het zonder 
meer noodzakelijk is donateur te zijn 
van de KNRM.

 

Rommelmarkt wielerbaan Alkmaar
Zondag 19 november vindt alweer 
de laatste rommelmarkt van dit jaar 
plaats in het complex van de wie-
lerbaan Alkmaar, Terborchlaan 200, 
1813 LE Alkmaar. De markt is open 

voor het publiek vanaf 10.00 uur en 
duurt tot 16.00 uur. De entree be-
draagt € 2,50 p.p. vanaf 13 jaar en 
direct bij of naast accommodatie kunt 
u gratis parkeren. 

Broers en zussen in de bijbel
Ieder jaar worden er in de Oud Ka-
tholieke kerk een aantal gezinsdien-
sten gehouden. Dit jaar is het thema: 
broers en zussen in de bijbel. Tijdens 
de vieringen vertellen we verhalen (of 
beelden ze uit!), bidden wij en zingen 
wij vooral veel liedjes waar ook echt 
op te swingen valt. Helemaal aan het 
einde van de dienst is er dan soep 

of limonade. Deze keer gaan we het 
hebben over Mozes, Mirjam en Aäron. 
Wat kan je allemaal doen met de hulp 
van je broer, zus en God? Zaterdag 18 
november om 17.00 uur ben je van 
harte welkom in de Oud Katholieke 
kerk, Voorstraat 112 in Egmond aan 
Zee.

notaris:

mr. Erica van Nimwegen-
Dijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl
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Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef   www.wiegers.net
T. 072 507 01 21   marcel@wiegers.net 

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN
T

Schoonheidssalon

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor 

WINTER
Voor: - Verwerking bedrijfs-

administraties en samenstelling jaar-
rekeningen - 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

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

P

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

POpvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Dagopvang 
Buitenschoolse opvang
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
Opvang per uur
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Geen wachtlijsten

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof 
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij fi nishte 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 Raven-
stein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur 
op de fi ets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag 
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Voorjaar in Egmond 

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

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 
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt 
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereni-
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en 
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn. 

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en 
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 
40,63 

Kerkdiensten
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag 
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture. 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zon-
dag 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 
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

Egmondse Almanak
EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u 
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
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
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 Flierefl uiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u 

Ferry Karssen sterkste 
bij MTB Kids & Parents
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. 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

GARAGE DE EGMONDEN

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties

in- en verkoop of zoekopdrachten.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

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

BOVAG

Nu ook 
Pedicure

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee 
06-12955593

www.schoonheidssalondessa.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€ 9,-
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Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

GRIEPGOLF 
OF 
INBRAAK-
GOLF? 
 
Voor het eerste 
hebben wij geen  
oplossing… 
 
Voor het tweede 
wel! 
 

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

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

TEL: 06 23610857

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN 

SERIEUZE 
BEZORGER 
voor een wijk in

EGMOND AAN ZEE
072-5061201 of

info@belleman.nl
SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen
Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624
ap.beukers@quicknet.nl

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN T
Schoonheidssalon

GARAGE DE EGMONDEN

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties

in- en verkoop of zoekopdrachten.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

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

BOVAG ABA
A U T O  B E D R I J V E N  A S S O C I A T I E  -  E E N  A F D E L I N G  V A N  B O V A G  
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fashion & Lifestyle

Styling: Margriet Kaptein-Bremer
Foto: Sjef Kenniphaas

NIGHTS

Live muziek, hapje, drankje en cadeau-tips!
Woensdagavond 15 en 29 november,
13 en 20 december van 19.00-21.00 uur

Heeft u weleens 
overwogen om een
ooglidcorrectie 

te laten doen?
Het kan nu in de 

huisartsenpraktijk 
Egmond aan Zee

Admiraal de Ruyterweg 1.

Het wordt gedaan door een
ervaren Plastisch Chirurg!

U kunt geheel vrijblijvend en 
kosteloos een afspraak maken 

voor een consult.
Tel. 072-5061252

 
KOFFIE- EN THEEWINKEL  

TASTY TO GO 

CHOCOLADELETTERS  WIT, MELK EN PUUR 
ZIJN BIJ ONS ECHT NIET DUUR. 
DEZE HANDGESPOTEN LUXE LETTERS IN EEN 
DOOS 
ZIJN ALS CADEAU EEN SCHOT IN DE ROOS 
IN ONZE WINKEL WORDEN ZE  
TENTOONGESTELD 
WANNEER U UW LETTERS VÓÓR 22 NOVEMBER 
HEEFT BESTELD 

STAAN ZE VÓÓR PAKJESAVOND VOOR U KLAAR  
IN DE VOORSTRAAT IN ONZE WINKEL ALDAAR 

U kunt de letters in onze  
winkel aan de Voorstraat 103 
te Egmond aan Zee bestellen 
Adviesprijs: 6,95 

ONZE PRIJS: 5,95! 

Strandpaviljoen Bad Egmond is op

zoek naar nieuwe medewerkers.
Bediening medewerkers:
Fulltime en parttime,
minimaal 16 jaar geen ervaring vereist.

Ben je gemotiveerd en wil je graag in een jong
en enthousiast team werken stuur dan je motivatie
naar badegmond1@quicknet.nl 
of bel met Robin Coule 0622235868.

Najaarsvergadering
Botenvereniging De Werf
Het bestuur nodigt leden en donateurs uit
voor de najaarsvergadering op
zaterdag 18 november, welke zal worden gehouden in 
de Soos/Loods in Egmond aan Zee. Aanvang: 16:00
Agenda en notulen zijn beschikbaar op
www.bvdewerf.nl.

b.v
. DE WERF

egmond aan z
ee
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ALV Dorpsraad Egmond a/d Hoef
De dorpsraad van Egmond aan den Hoef houdt op donderdag 23 november haar Algemene Ledenverga-
dering (ALV) in dorpshuis De Hanswijk. Iedere inwoner van Egmond aan den Hoef is automatisch lid van 
de dorpsraad en heeft in de vergadering stemrecht, dus u bent allen van harte uitgenodigd om langs te 
komen en uw inbreng is van harte welkom. 
Voor de pauze wordt er o.a. verslag 
gedaan van hetgeen er door het be-
stuur in het afgelopen jaar gedaan is 
en van het daarmee samenhangende 
financieel verslag. De vertegenwoor-
diger van de gemeente wordt in deze 
vergadering voorgesteld, evenals het 
voorstel tot benoeming van nieuwe 
bestuursleden. Na de pauze zullen 

Martijn Mulder en Rob Leijen van His-
torisch Egmond uitleg geven over wat 
er in Egmond en daarbuiten zoal gaat 
gebeuren tijdens het herdenkingsjaar 
van de onthoofding van Lamoraal 
van Egmont. Een gebeurtenis die 450 
jaar geleden plaats vond. De agenda 
van de vergadering en alle relevante 
stukken zijn te vinden op de website 

van de Dorpsraad, te vinden op dorps-
raadegmondaandenhoef.jouwweb.nl. 
De algemene ledenvergadering van 
de dorpsraad begint om 19.30 uur; 
inloop met koffie/thee vanaf 19.15 
uur. Met deze vergadering komt het 
Dorpsraad café van woensdag 15 no-
vember te vervallen.

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

KNSA klasse voorgesteld! Uitslag: E-
klasse: Cor Wijker 100; Nico Tuls 99; 
Dirk Roele 98.
A-klasse: Ger Gravemaker 99; Carlo 
Zwaan 99; Roland Sloot 98. B-klasse: 

Jaap Schipper 97; Mieke v.d.Outenaar 
92; Jos Pannekeet 79. Pistool: Arie 
Wijker 49; Richard van Ham 47; Carlo 
Zwaan 47.

Opgravingen van het kasteel
In bezoekerscentrum Huys Egmont is in de laatste maanden van het jaar een expositie te zien van prach-
tige, grote foto’s die gemaakt zijn tijdens de opgravingen van het kasteel te Egmond aan den Hoef, in de 
jaren 30 van de vorige eeuw.

Foto (P.W.N. / collectie Historisch 
Egmond) 1933: De fundering van 
de Rentmeesterstoren is zicht-

baar en nog in prima staat.

In 1933 werd de provincie eigenaar 
van het weiland waar ooit het kasteel 
van de heren van Egmont op stond. 
In het kader van de werkverschaffing 
werden van 1933 t/m 1935 in drie 
zomers de fundamenten blootgelegd. 
Eerst door Egmondse werklozen, later 
ook door Haarlemmers en Zaandam-
mers. Er werden maar liefst 1138 
voorwerpen gevonden, van middel-
eeuwse kannetjes tot 18e-eeuwse 
borden. De gehele collectie bevindt 
zich in het Huis van Hilde in Castri-
cum, maar enkele topstukken zijn al 
jaren te bewonderen in het Museum 
van Egmond te Egmond aan Zee. Ook 
in Huys Egmont staat een vitrine vol 
vondsten, veelal uit de collectie van 
Cor Prins. De werkzaamheden op het 
kasteelterrein zijn fotografisch vast-
gelegd door medewerkers van het 
P.W.N., die de opgraving leidde. Zo-

doende beschikt Historisch Egmond 
over enorm veel materiaal uit die 
tijd, waarvan een deel nu te zien is. 
Aan het einde van het jaar volgt nog 
een lezing over de opgravingen, als 
opmaat naar het Lamoraaljaar 2018, 
waarin de bekendste graaf van Eg-
mont centraal zal staan.

De expositie is t/m december te zien 
en is vrij toegankelijk. Bezoekerscen-
trum Huys Egmont, Slotweg 46-48 in 
Egmond aan den Hoef, is standaard 
iedere zaterdag en zondag geopend, 
tussen 14:00u en 17:00u. Maar ook 
bijna iedere doordeweekse dag kunt 
u er terecht, als de vlaggen uithangen.

INGEZONDEN - Aan:  initiatiefgroep Slotkwartier
‘Meer leven in ons dorp’
Al meer dan twintig jaar wordt er 
gesproken over de verbetering van 
de Slotruïne, Hoeve Overslot en om-
geving Slotkwartier.  Het bouwkundig 
resultaat is een brug naar de slotru-
ine, een vissteiger in het park en een 
kleine renovatie van Hoeve Overslot. 
Dit is mijn inziens onvoldoende om de 
kwaliteit  te leveren die de gebouwen 
en omgeving nodig hebben om tot 
een levendig deel van Egmond aan 
de Hoef te behoren.  Met alle goede 
pogingen ten spijt, het blijft door de 
weeks stil, met bezoek van een paar 
groepen in het weekend. 
Wat zou het mooi zijn om historie, 
cultuur, bedrijfs- en maatschappelijke 
activiteiten samen onder te brengen 
in de historische panden. Een loca-
tie waar lezingen, vergaderingen , 

workshops, proeverijen en exposities 
gehouden kunnen worden.  Een lo-
catie waar ook een platform is voor 
jongeren. 
En ja , daar past te zijner tijd ook een 
goede kop koffie of thee bij. Een fraai 
ingericht terrasje kan de passanten 
opvangen die na een lange fietstocht 
of wandeling willen uitrusten en wel 
een versnapering kunnen gebruiken.  
De afgelopen weken is er met name 
negatief gereageerd op de plannen 
van de commissie met de nadruk op 
teveel horeca of bedrijfsinvloeden. 
Dat is jammer en in mijn ogen een 
gemiste kans. 
Juist door te investeren in multifuncti-
oneel gebruik van de gebouwen  kan 
het gebruik over de gehele week wor-
den versterkt, en niet alleen op zater-

dag of zondag.  Tevens kunnen wij de 
Egmonders, bezoekers  en passanten 
veel meer gaan bieden door de  kwa-
liteit op historisch-,  cultureel-, en 
maatschappelijk vlak te vergroten. Dit 
hoeft absoluut niet ten kostte te gaan 
van de historische waarde van het 
gebied omdat behoud van de histo-
rische waarde van de panden en Slot 
ruïne  een randvoorwaarde is voor 
elk plan of ontwikkeling. Als onder-
nemers, verenigingen en stichtingen  
nu eens gezamenlijk de handen ineen 
slaan om de panden te restaureren, te 
onderhouden en  te exploiteren, dan 
wordt de kans aanzienlijk groter om 
een stuk levendigheid te brengen, in 
dit deel van de Hoef. 

Cees Groot

OZB voor ondernemers verlaagd
In de raadsvergadering van 2 november hebben de partijen KIES Lokaal, D66, CDA en VVD een amen-
dement ingediend om de Onroerend Zaak Belasting (OZB) op het ‘gebruikersdeel’ met 10% te verlagen.
Ondernemers betalen op dit ogenblik 
voor hun panden een eigenarendeel 
én een gebruikersdeel. Bovenge-
noemde partijen willen de onderne-
mers/gebruikers van de panden tege-
moetkomen door het gebruikersdeel 

te verlagen. Het is dit college gelukt 
om de woonlasten voor inwoners de 
afgelopen 3,5 jaar zo min mogelijk te 
laten stijgen. Ondernemers hebben 
meestal naast de gemeentelijke las-
ten ook veel andere kosten vanwege 

wettelijke eisen op het gebied van 
veiligheid, brandveiligheid, legionella-
controles, milieu, personeelslasten en 
huisvestingskosten enz. Op deze wijze 
willen partijen de ondernemers meer 
tegemoet komen. 

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als 
fl exibele en incidentele opvang mogelijk. Acti eve, betrokken en 
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

PTEL. 
072-507 0200

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
• Dagopvang
• Buitenschoolse opvang
• Peuterspeelzaal
• Natuurbeleving
• Ruime openingsti jden
• Geen wachtlijsten
• Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Geopend van wo t/m zon vanaf 17.30 uur
Ingang achter D 'Oude C l ipper • Smids t raat 3,  1931 EX Egmond aan Zee

te l : 072 8888805 

40 soorten Tapas
Tapas verrassingsmenu

€ 19,50 p.p
Feestje in Spaanse sfeer?

Vraag naar de mogelijkheden.

Herenweg 162
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl

06 20 100 550
Tijdverdrijfslaan 1

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

Suzan Tervoort
Mosselaan 57, 1934 PJ  Egmond a/d Hoef

06 21 83 47 93
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DORPSGENOTEN ZOEKT EEN

SERIEUZE 
BEZORGER 

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Goede verdiensten,
kom eens langs

072-5061201 of  info@belleman.nl

Wilma ś Pilates & 
Essentrics Studio  Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond                                                            Tel: 06-21287899  -  www.wilma-pilates.nl

 NIEUW   Barre lessen!!!
 Release & Restore lessen

Verder de hele week
door Essentrics

en Pilateslessen
mail: wilma-pilates@live.nl
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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 reke-
nen wij 2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties € 4,-. Prijzen zijn 
ex. BTW.  Het aanleveren van uw advertentie kan via e-mail of fax. 
Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v. redactie kunt u alleen 
per e-mail aanleveren. Deadline is maandag 12.00 uur.

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

ROMIG BELEGEN 500 gram 2,95

  Bij aankoop van 1e kilo een
                                GRATIS CULINAIRE VERRASSING! ✄

Noord-Hollands EXTRA PITTIGE KAAS  500 gram  3,95

BLACK LABEL 500 gram 3,95

Actie geldig bij inleveren bon

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Nieuwe oogst VOL SAP PERSSINAASAPPELS 3 kilo € 3,00
Hollandse HANDPEREN 2 kilo € 2,00
BANANEN heel kilo € 1,00

✄

TOP-kwaliteit

HEERLIJK GEKRUID

Nederlandstalig in PostaanZee
Ben Sierhuis presenteert vier muzikale 
programma’s bij PostaanZee. De 4e 
editie is op vrijdagmiddag 17 novem-
ber van 15.00-16.00 uur. Bezoekers 
kunnen zich laten verrassen en ge-
nieten van grappige Nederlandstalige 
cabaret-, meezing- en luisterliedjes. 
Dit uurtje ‘gezelligheid kent geen tijd’ 
wordt gepresenteerd en uitgevoerd 
door Piet van der Vliet, piano & gitaar 
en Ben Sierhuis, teksten, accordeon & 

zang. Iedereen is van harte welkom. 
De toegang is vrij met een vrijwil-
lige bijdrage voor koffie, thee en pro-
gramma. De zaal is open om 14.30 
uur. Locatie: Ontmoetingscentrum 
PostaanZee aan de Voorstraat 82a te 
Egmond aan Zee. 

INGEZONDEN
Het Slotkwartier en de permanente wisselexposities
Het Slotkwartier staat weer eens on-
der druk. En dit keer is het niet de ge-
vaarlijke heer van Loon (14e eeuw) of 
de meedogenloze geuzenleider Sonoy 
(16e eeuw), het is de raadscommissie 
van de gemeente Bergen (21e eeuw). 
Ze hebben voor het gebied een plan 
bedacht, dat zich in één term laat sa-
menvatten. Het betreft een term die 
de commissie zelf gebruikt in haar 
presentatie: “permanente wisselex-
posities”. Ze zouden moeten komen 
in de 28 meter hoge toren die over 
tien jaar de slotfundamenten moet 
sieren. Maar wat is in hemelsnaam 
een permanente wisselexpositie? 
Een expositie heeft of een permanent 
karakter, of een wisselend karakter. 
Een combinatie is niet mogelijk. Deze 
term is echter heel typerend voor het 
hele plan, want ook het plan kan niet 
kiezen. Enerzijds wordt gepredikt dat 
de geschiedenis en met name de be-
leving daarvan heel belangrijk is. Je 
verwacht dan vervolgens een forse 
investering in de cultuurhistorische 
organisaties die daar al zo lang hun 
best doen. Maar nee, deze moeten 
wijken. Er komt een restaurant, een 
proeflokaal en een barrista (ofwel 

een moderne koffietent). Hoe kom je 
erop... Het is alsof je een kledingwin-
kel begint en die vol zet met boeken. 
Compleet visieloos.
De raadscommissie maakt het nog er-
ger door ons te vertellen hoe wij zijn: 
We gaan niet meer naar bibliotheken 
of naar een locatie voor het opdoen 
van kennis en informatie. We houden 
van virtual reality en delen dit het 
liefst direct op social media. We wil-
len ‘ervaren en beleven’.. Maar is dat 
eigenlijk wel zo? Is dit ooit wel eens 
onderzocht door de commissie? Of is 
dit gewoon een aanname die de weg 
opent naar het uiteindelijke doel van 
het plan: De verkoop van de histori-
sche panden, allen gemeentelijk vast-
goed, en hoe eerder hoe beter? Weer 
een dossier gesloten.
De provincie heeft het gelukkig wel 
onderzocht. Vijf jaar geleden ver-
scheen een dik dossier, het ‘Recron 
Leefstijlen Dagrecreatie’ onderzoek. 
Daar staat precies in, waar bezoekers 
van Egmond aan den Hoef voor ko-
men en wat voor bezoekers dit zijn. 
Daar kun je veel van leren, als je er 
voor openstaat. Wat blijkt, onze recre-
anten kenmerken zich door eenvoud, 

vermijden drukte en houden niet van 
spektakel en 'gedoe'. Ze hebben inte-
resse in kerken, dorpen, monumenten 
en hechten waarde aan nostalgie en 
historische elementen. De horeca en 
catering hoeft voor deze groep he-
lemaal niet zo bijzonder te zijn. Een 
vertrouwd kopje koffie en herkenbare 
gerechten waardeert deze cultuurbe-
zoeker. Met social media houden ze 
zich nauwelijks bezig. Kortom, ner-
gens een reden om het Slotkwartier 
te veranderen in een uitgaansgebied.
Binnenkort wordt het plan naar het 
college gebracht, waarna het in de 
vorm van een collegevoorstel weer te-
ruggaat naar de raad. Die mag vervol-
gens beslissen over haar eigen plan. 
Los van het feit dat het democratisch 
proces hier volkomen ontbreekt, ben 
ik heel benieuwd of iemand dit on-
zalige plan nog gaat bijsturen. Wordt 
het permanent of wordt het wisse-
lend? Gaan we linksaf of gaan we 
rechtsaf? Kiezen we voor horeca of 
voor cultuur? 

Martijn Mulder,
Egmond aan den Hoef

Ondersteuning voor Nicole Weijling-Dissel
De succesvolle Egmondse at-
lete Nicole Weijling-Dissel, met 
afgelopen seizoen onder meer 
drie wereldrecords (800 meter, 
1500 meter en Engelse Mijl), 
heeft voor het komende seizoen 
de steun van twee nieuwe wel-
doeners gekregen: Giant en Theo 
Schilder.

Tekst en foto Cor Mooij

Het beschikbaar stellen van een Giant 
Liv hybride sportfiets op maat is voor 
Nicole een enorme opsteker om haar 
sportieve doelen voor 2018 te verwe-
zenlijken. De atlete die dit jaar werd 
gekozen tot Sportvrouw van het Jaar 
in onze gemeente en Master van het 
Jaar door de KNAU, heeft weer volop 
ambities voor het nieuwe seizoen. 
Het afgelopen seizoen was ze al rij-
kelijk beloond met titels (Nederlands 
kampioen, Europees kampioen op de 
800m, 1500m en 5000 meter), zilver 
bij de senioren indoor 1500 meter en 
vele Nederlandse records, maar dat 
heeft haar ambities geenszins getem-
perd. Deze winterperiode zal gebruikt 

worden om het lichaam en de benen 
te versterken. Daarbij is het fietsen 
een heel belangrijk onderdeel. Het is 
minder belastend voor de gewrichten 
en een uitstekende aanvulling om 
sterker te worden. Nieuwe doelen 
die Nicole zichzelf heeft gesteld voor 
2018 zijn de WK Masters in Malaga 
(Spanje), waarbij ze ook voor goud 
wil gaan op de  langere afstanden, 

de 5.000 meter en 10.000 meter. 
Met haar coach Frans Thuijs heeft zij 
al haar doelen voor de toekomst vast-
gesteld, tot aan de Wereldkampioen-
schappen Masters in 2020 in Toronto 
(Canada) aan toe. Om blessurevrij te 
blijven zullen de fietstrainingen voor 
de toekomst een belangrijke rol gaan 
spelen.

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

SPECULAAS PAKKET: 1 zak kruidnootjes
+ 14 speculaas molens + 1 plak gevulde speculaas

 samen slechts € 5,-
Lever de advertentie in en elke betalende klant

ontvangt een brood naar keuze cadeau!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

 Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

Warm gebakken

LEKKERBEK
2 voor € 7,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

3e GRATIS

Verse Hollandse
KABEL-

JAUWFILET
van kilo € 20,-
Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 14,95

• Ouderwets gerookte SPEKBOKKING 
 p/s € 1,50     4 voor € 5,- deze week 5e GRATIS
• Verse SCHELVIS
                 heel kilo € 4,95

op=op
op=op

                             

      

Nieuw bij Schoonheidssalon Majoor 

de Facelift massage  

Kijk voor informatie en prijzen op de site 
 

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

www.schoonheidssalonmajoor.nl 
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P E D I C U R E  |  M A N I C U R E

Margreth Kool
Gediplomeerd 
pedicure | manicure


