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

Geslaagd Proef Egmond! met prachtig weer

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
21 wo 2:26 11:05 14:40 22:56
22 do 2:57 11:56 15:16 23:35
23 vr 3:35 12:46 15:55
VM
24 za 0:50 4:17 13:20 16:33
25 zo 2:16 4:57 13:20 17:16
26 ma 3:06 5:37 13:45 17:55
27 di 3:52 6:26 14:14 18:42
28 wo 2:35 7:10 15:06 19:28

BOOM

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

Pas als je de keuzes
kent, kun je kiezen.

Foto’s (Cor Mooij) 1.Gezelligheid onderweg bij Proef Egmond!
(tekst Cor Mooij/redactie JdW) Het werd weer een groot succes, deze vierde editie van Proef Egmond!, het
culinaire weekend waarmee de restaurants in Egmond aan Zee zich op de kaart zetten. Ook deze editie
weer acht, waaronder drie nieuw deelnemende, restaurants. En een volledig uitverkocht evenement met
ruim 400 deelnemers. De eerste hapjes werden om 11.30 uur al genuttigd.
Nick Peetoom van het organiserende van te voren al uitverkocht waren en
Sinterklaas kwam ook nog
team Egmond.nl: ‘Het is een onge- dat de eerste kaarten voor de zomereven een ‘graantje’ meepikken
looflijk succes. Twee keer per jaar, editie (volgend jaar juni!) ook al zijn
een zomer- en een wintereditie, is verkocht.’
Proef Egmond! hét culinaire spekta- Het festijn duurde tot 17.00 uur en bij
kel van Egmond. Het is leuk dat we elke deelnemende horecagelegenheid
zien dat steeds restaurants wisselen. konden de deelnemers volop genieten
Dat maakt het mogelijk om er meer van heerlijke gerechten, uiteenlopend
te laten deelnemen en het blijft voor in vis en vlees en van Italiaans tot
de mensen die meelopen door de va- Oosters. Uiteraard mag dan een heerriatie ook leuk. We proberen of we lijk glas wijn of Sancti Adalberti bier
het, vanwege het succes, nog verder niet ontbreken. Zelfs Sinterklaas nam
kunnen uitbreiden en nog wat extra’s even de moeite om langs te gaan en
kunnen doen. Bijvoorbeeld, per editie eens te zien hoe Egmonders dat doen.
een thema meegeven wat we dan Het weer zat mee: de zon scheen volin het eten ook weer terugzien. Dat op en de terrassen waren goed bezet.
het evenement volop leeft blijkt wel Dat gaf het evenement een nóg lekuit het feit dat we anderhalve maand kerder sfeertje mee.

Eerste maandag van de maand:
Inloopspreekuur bij Charon van 10 tot 12 uur
op Slotweg 2, Egmond a/d Hoef.
Of op afspraak. Tel. 06 21 51 61 30 (24/7)
Charonuitvaartbegeleiding.nl

Verder in Dorpsgenoten
Egmondsche Bad-Bodes gevraagd
Inschrijving Midwinterduinloop geopend
Sinterklaas in de Egmonden
Inschrijving Midwinterduinloop
Op zaterdag 8 december organiseert Le Champion weer de Midwinterduinloop in Egmond-Binnen, met
afstanden van 7,6 en 16,8 km. Het parcours door het prachtige duingebied gaat over verharde en onverharde wegen en over een deel van het Egmond Halve Marathon parcours.
Foto (aangeleverd)
Midwinterduinloop
De winnaars per afstand bij zowel de
vrouwen als mannen komen in aanmerking voor de prijzen, beschikbaar
gesteld door Runnersworld Zaandam.
Inschrijven is mogelijk bij Runnersworld in Zaandam, Haarlem en Alkmaar of ter plekke op 8 december in de
sporthal van dorpshuis De Schulp. De
start van beide afstanden is 650 meter van dorpshuis De Schulp om 11.00
uur. Het inschrijfgeld voor beide afstanden bedraagt 6 euro, dit is inclusief
duinkaart. Er kan contant of met pin

Voor een waardig en gepast afscheid,
betaald worden. Je kunt niet online inschrijven. Vanwege beperkte parkeergelegenheid wordt i. v. m. de overlast
van vorig jaar, aangeraden om -indien
mogelijk- met de fiets te komen. Wie
toch met de auto komt, wordt begeleid

naar de parkeerplaats van de PWN en
Gasterij Nieuw Westert aan de Oude
Schulpweg, of naar de parkeerplaats
van de camping aan de Sint Adelbertusweg. Het is daar vandaan zo’n 15
minuten lopen naar de sporthal.

DORPSGENOTEN

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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Wat een verrassing!
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In Liefde geborgen
geborgen in God
Kort na haar 92 ste verjaardag, is rustig in haar slaap overleden,
onze lieve en zorgzame moeder

Magdalena Carina Rol ~ Human
Magda

* Alkmaar, 26 oktober 1926

† Egmond aan Zee, 15 november 2018
offset - hoogdruk - fotografie
- ontwerpstudio sinds 17 september 2009 weduwe van Pieter Janmultimedia
Rol
reclamebureau

Foto (aangeleverd)
Kinderen van groep 5 en 6 van obs
De Driemaster kwamen bij PostaanZee een door hun bewerkte collectie

pompoenen brengen. Ze liggen nu te
pronken in de etalage.
Nieuwe
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Wij gedenken haar met veel genegenheid en respect.

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

Zuidhorn:
Greetje
Egmondsche
Bad-Bodes
gevraagd
Verschijnt wekelijks
huis-aan-huis
in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen,
Rinnegom en Bakkum Nrd.
Zuidhorn: Egmond aan Zee,
Karina

De opkomst van de stoomvisserij eind 19e eeuw zorgde ervoor dat
Egmond aan den Hoef: Frans
de zeilvisserij met bomschuiten vanaf het strand geen toekomst
WATERSTANDEN
meer had en veel vissers stapten daarop over naar de vloten van o.a.
NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
IJmuiden en Scheveningen. Het toch al arme Egmond aan Zee moest
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
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Correspondentieadres: Frans Rol, Anna van Burenlaan 38, Egmond
de Egmondsche Bad-Bode, uitgegeven niet gevonden. Stichting Historisch
door dezelfde VVV. Het blad bevatte Egmond wil nu zoveel mogelijk Badnaast artikelen over het wel en wee Bodes in bezit krijgen en digitaal mavan het dorp vooral artikelen en ad- ken en zoekt in goede staat verkerende
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Voetbalplaatjes van lokale helden
in mooi verzamelalbum

BOOM

Arendina Elisabeth Gouda - van der Pol

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

Alg. ledenvergadering Dorpsraad

www.uitvaartverzorgingduin.nl
“Arendje”

De dorpsraad van Egmond aan den Hoef houdt op woensdag 28 no- www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl
Weduwe van Piet Gouda
vember haar algemene ledenvergadering in Dorpshuis De Hanswijk. Als
laatste punt van de agenda zal het huidige bestuur aftreden. Wanneer
er voldoende kandidaten zijn kan de vergadering tot benoeming van
7-10-1921
Egmond aan Zee
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raad en heeft in de vergadering stem- en 80er jaren. De agenda van de verHerenweg 197 - 1 hoog
Kinderen
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Het spaarboek werd gepresenteerd prijsje verkrijgbaar in de winkel. Een (www.adelbertvoetbal.nl). Als je nog
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
en uitgedeeld door het projectteam uniek album ‘voor later’ en een mooie geen album hebt, meld je dan even
vanuit Sint Adelbert, samen met het verzameling sportievelingen en vrij- bij je leider of stuur een mail naar
management van de supermarkt. Alle willigers van Sint Adelbert bij elkaar in adelbertvoetbal@gmail.com.
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Kloknieuws

GRIEPGOLF
OF
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D NuBook

Pedicure

Voorjaar in Egmond

06-12955593
Telefoon
072-5812331
www.schoonheidssalondessa.nl
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En verder in Dorpsgenoten
de waarde
Delversduin wordt langzaamaan Ervaar
concreet
van uw tuin!
Slotkwartier houdt gemoederen wel bezig
wasserij
Adelbert legt jeugdtrainers vast
dubbelblank
Trouwe donateurs KNRM in het zonnetje

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

Achterom 1

          
      

AANLEG
VLONDERS VIJVERS
 ONTWERP
  


LijtwegBEREGENING
56 • Bergen
NH
VERANDA’S
BESTRATING

TUINHUIZEN
ONDERHOUD
MEUBILAIR
Telefoon
072-5812331

BOOMVERZORGING
    

T 06
538
12 076



www.rotteveeltuinen.nl
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Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor
Schoonheidssalon

Dinsdag en woensdag gesloten!

elke donderdag t/m maandag vanaf 10.00 uur - Dinsdag en woensdag gesloten!

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 ondernemersvereniging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.

WINTER

Linda IJssennagger-Zentveld

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

hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

Voor uw gehele administratie

AUTORIJSCHOOL
Administratiekantoor
Ervaar de waarde

WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
Beeld
(aangeleverd
gemeente
Bergen):
Verkaveling
19.00 uur
Eucharistieviering
met pastor
Nico Mantje
m.m.v. Delversduin.
Hoeverture. Informatieavond
op 15
november
Hanswijk.
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt
Ontvangenis
– Egmond
aaninZee:
Zondag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
avond
latenuur
bijpraten
over de diverse
Met
de informatieavond
komstZondag
H. Adelbertus–
Egmond op
Binnen:
10.00
Eucharistieviering
met
(woensdag
november
pastor Nico 15
Mantje
m.m.v. tussen
Cantate19
Deo mogelijkheden: in de vrije sector zijn
en
21 uur in
Dorpshuis Hanswijk, er appartementen, gezinswoningen
WOENSDAG
5 APRIL
en twee-onder-een-kap
en daarnaast
Egmond
aan denProtestantse
Hoef) begintkerk
langVastenmeditatie
met dominee
Saskia Ossewaarde
zaamaan het plan Delversduin steeds zijn er in de sector sociale woningconcreter te worden. Geïnteresseer- bouw huur- en koopwoningen waarden kunnen zich op deze informatie- op (straks) kan worden ingeschreven.
EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Uitslag:
Ferry Karssen, Alkmaar
2. 10u
gowaard 7. Wout Bakker, Heiloo 8.
Woe 29 1.
Ouderenochtend,
Het Gebouw,
Vincent
Beentjes, Castricum
Veldt, Akersloot 9. Chris Kemp,
1 in3.deHenk
Wo Tijdverdrijfslaan
29 Toneelgroep
Spiegel
Schulp Piet
20.15u
Louwe,
Alkmaar
4.
Marco
Wetsteijn,
Egmond
Herenweg
162
Do 30
Toneelgroep
Spiegel in de Schulp 20.15u aan de Hoef 10. Lars van den
Egmond
a/d5.Hoef
Egmond
aan Zee
MarcelinKoekoek,
Wijngaard, Akersloot.
Egmond
a/d Hoef
Vr 31 Toneelgroep
Spiegel
de Schulp 20.15u
www.hairatrixta.nl
Castricum
6.
Martin
Meijer,
Heerhuwww.hairatrixta.nl
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
Zaterdag 11 november jl. zijn de oud-collega’s van Transportbedrijf
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Sprenkeling bij elkaar gekomen in het dorpshuis Hanswijk tijdens een
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
gezellige reünie. Transportbedrijf Sprenkeling werd in 1958 opgericht
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
door Jan Sprenkeling sr. aan de Slotweg in Egmond aan den Hoef. Het
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
bedrijf groeide al snel, daardoor verhuisde het bedrijf eind jaren ’70
Tervoort
Woe 5 Vastenmeditatie,Suzan
protestantse Kerk,
19.30u
naar het bedrijventerrein op de Weidjes en groeide gestaag door.
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

van uw tuin!
WINTER
KARE LS

Kerkdiensten

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
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BEREGENING
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info@belleman.nl

BOOMVERZORGING

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506
• Mobiel:
06-124 58 904
T 90
0689538
12 076
ZIE rijschoolkarels.nl
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
www.rotteveeltuinen.nl

072-506 1226

Palsma

Voor uw gehele administratie
Drogisterij
Parfumerie
Administratiekantoor

Egmondse Almanak

WINTER

D B

MTB K&PB

uBBeL
LaNk
Voor: - Verwerking
bedrijfsoeT
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administraties
jaaroor en samenstelling
roNwaTer

rekeningen
- belastingaangiften
Voor
uw VoLLedige
wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL
- adviezen op fiscaal en

WASSERIJ
DUBBELBLANK
€Kerklaan,- 11, 1935 EV Egmond-Binnen
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bedrijfseconomisch terrein

06 20 100 550

Lijtweg 56 • Bergen NH

Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
Telefoon 072-5812331
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

Nog één keer
Transportbedrijf Sprenkeling

Bel me Teen!

waren na het overlijden van onze lieve man,

In het kader van Sinterklaas
vader, zoon, broer en opa
Komen we dit jaar langs de deur met speculaas
Het is ook dit keer weer voorDick
de Zeevogels-jeugd
Rasch
Dus met een mooie opbrengst zijn we zeer verheugd
Zijn
dood
blijft
harteloos,
maar
ons
Al jaren
vertrouwd
adrespop
voor uw
APKheeft
en onderhoud.
Hopelijk
koopteen
u allemaal
zo’n heerlijke
veel
liefdeheel
terug
gegeven.
En zit de klus er voor
de kinderen
snel op!

BOVAG

Tevens doenHet
wij,was
aircoservice,
schadereparaties
overweldigend.
in- en verkoop of zoekopdrachten.

Bedankt
voor een
alles. feest!
Dansend
leren,
wat
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

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

Opvang voor kinderen van 0-13
jaar.
Gemeentebelangen
heeft haar jaarlijkse

medisch pedicure

Bel voor een afspraak

wasserij
06-1057
8724
dubbelblank

P

Algemene Leden Vergadering.
Dagopvang
Buitenschoolse opvangwoensdag 15 november 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur
z
Tieneropvang met huiswerk
vanbegeleiding
Blaaderenweg 10a, 1862 JP Bergen.
z
Opvang per uur
Op
de
agenda
staan onderwerpen die ons nu bezigz
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
houden. Ook niet-leden zijn welkom!
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
z
Geen wachtlijsten
z
z

ruimte voor inwoners
d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

Julianastraat
60
Lijtweg 56
• Bergen NH
Julianastraat
60
TelefoonZee
072-5812331
Egmond
Egmond aan
aan Zee
www.belmeteen.nl
www.belmeteen.nl

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

Aan alle lieve mensenvoor
die er voor
ons
Speculaasverkoop
Zeevogels
GARAGE
DE EGMONDEN

KINDEROPVANG
DE POPPENKAST
interesse
in politiek?

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

Mosselaan 57, 1934 PJ Egmond a/d Hoef
06 21 83 47 93
facebookcom/Suzansleerlingenbegeleiding

“Now me- kind, d’r is ‘êêl wat lôôs in roepe dat ze zo’ ard werreke. Geloof
maeke
d’r een bendeuur
van.
derrep.
Ben jaimaandag
al nee de nieuwe
skier jai et? Zevan
Iedere
inloopspreekuur
10.00-13.00
Voor van
het de
tweede
Ik leest
’t ietden
meer,Hoef
ik ken d’r iet meer
‘eweest
KNRM?”
Slotweg 2a, Egmond
aan
têêge.
van30
alles maer kenne
“Skier? Noem jai dat
een skier??? Dat24/7:
06Ze
21belove
51 61
wel!skier maerMeldnummer
is gien
een pracht van ’n iet met mekaer overweg. De loi motte
www.charonuitvaartbegeleiding.nl
gebaauw. Ik ben d’r
al ‘eweest. Skitte- zich toch dôôd skame en de derrepers
Charon
Inspireert!
die ewwe
’t vertrouwe in de loi toch
rend, alles mooi bai mekaar.
De spulleUitvaart
van de reddingsbrigade stane d’r ook zo’n beetje verlore. No ja toe, leete
in en netierlijk de bomskoit. Het zangt we ’t ewwe over waer we wèl blaid
skeppe nee een sterrem is voorbai. mee weze. Dat mooie gebaauw ewwe
15 NOVEMBER
2017
de derrepers toch
maer- NR.
mooi 660
voor
Kostelijk vind ik ’t oor. En as je boven
kaikt op de verdieping ken je zo ’t zêê- mekaer. Mit alle vraiwillegers die zo
tje bekaike. Allerlai apperatuur ewwe ‘ard d’r an mêê ‘ehollepe ewwe. In
”Het is zoals het is en het komt zoals het komt”
ze zo bai mekaer. En as d’ r ien in een ‘êêl de kust ewwe de loi zo’n prachtig
ambulance mot worden overgelaaie, gebaauw iet. Die zelle gerist loefgierig
weze,
wat ikwat
je zeg.”
den
‘t iet meer zo
op de street en aan
Ingaet
dankbare
herinnering
alles
hij voor ons
“Effe wat
âârs. Bennemen
jai nag nee
zoisdatgeweest,
alleman staet
te kaike.wij
Nêên,afscheid
hebben
moeten
vande
dat gaet âârs. Den gane ze in dat ge- Sinterklaes weze kaike? Ik ad d’r gien
mijn lieve man, onze lieve ”ouwe”, onze opa, broe en
baauw alles sekuur en netjes ofwer- trek in mit al die protesterende loi. ’t Is
schoonvader
reke.
Ik vind ’t geweldig dat wai dat verdorie een kinderfeest en die ellepe
now in derrep ewwe. Die van main is de loi om zêêp. Motte ze de klaintjes
now eens een keer blaid. Ai liep wel te ook gien sprookjes voorleze. Wat een
skelde van die twee loi die oit de pol- mallegââd. Wat now diskrimmenasie.
letiek ‘estapt benne. No ja toe, van die Wat ’n flaauwe praat. Zwarte Piet is
vraauw kon ie dat nag begraipe. Maer Zwarte Piet en dat is al zo lang as wai
lêêve. De kranten
stane d’r bol
van en
dieAlkmaar,
aar, jooi ai 13
zat d’r
gien jaer!! Alkmaar,
julinag
1944
3 november
2017
En den die smoesies in de kranten. Ai op de tillevisie zie je iet âârs. Gelokging, want ai kon z’n werrek iet goed kig Goddank ewwe ze in derrep gien
doen of suks wat. En êevegoed de moeite mit Zwarte Piet, of ik mot mal
veere in z’n ongerste wangen stêeke. wêêze.” Namens de familie
Kom now! Gemeente Bergen is lêêlek “Zeg dat me- kind. ’t Waait wel weer
in de weer. De raad van State zel blaid over motte we maer denke. Lêête wai
Eisenhowerstraat
61wat âârs. maer blaid weeze met ons mooie gemet
de loi wêeze. Ammaer
1931
WJ
aanwachZee baauw. Kaik, den ben ik weer blaid
Alle
planne
deerEgmond
motte ze mee
te. ’t Kost dat et barst en ze kraige nag dat ‘k ier ween.”
een stik of wat an d’r broek. Ik ken ef- “Jai zegt’t. Gedag oor.”
De uitvaart heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden.
fies niet op de naem komme. En maar

SERIEUZE
Job de Vrij
BEZORGER

Voor: - Verwerking bedrijfsZent Schoonheidssalon
administraties en samenstelling jaarMosselaan 61
rekeningen - belastingaangiften
1934 RA
Egmond
aan den
- adviezen
op fiscaal
en Hoef
06
10
82
64
29
bedrijfseconomisch terrein
www.zentschoonheidssalon.nl
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
zentschoonheidssalon@gmail.com
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904

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

De Koffiemolen geopend:
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ZOEKT EEN

ZENT

Foto
(aangeleverd): Voorjaar in Egmond
Verkaveling
Delversduin
Restaurant Smakelijk geopend: elke donderdag
t/m maandag vanaf 16.00 uur -

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…
Wat
now!

KINDEROPVANG

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Foto (aangeleverd) Uitdagend taal- en rekenonderwijs

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

De kleuters en leerlingen uit groep 3 beeld en wordt er gebruik gemaakt
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
van basisschool De Branding krijgen van echt materiaal. De dansjuf, Migeworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents Nieuw bijNieuw
bij Schoonheidssalon Majoor
Schoonheidssalon
Nieuw bij Schoonheidssalon MajoorMajoor
iedere woensdagochtend tot en met randa Molhoek van Studio Mol, zorgt
Nieuw bij
bij
Schoonheidssalon Majoor
Nieuw
Schoonheidssalon
Majoor
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
de Facelift massage
de Facelift massage
december op een creatieve en uitda- voor uitdagende lessen en weet met
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
Kijk
voor
informatie en prijzen op de site
Facelift
deKijk
Facelift
massage
de
massage
de Facelift
voor informatiemassage
en prijzen op de site
gende wijze taal- en rekenonderwijs. veel enthousiasme en kennis de kinplaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
deren te betrekken. Iedere woensdagKijk voor
voor informatie
informatie en prijzen
Kijk
prijzen op
op de
de site
site Zij leren door te dansen en te zingen
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
Kijk voor informatie en prijzen op de site
met
ervaring
18-20
jaar.
is het weer
een feest om te
en dit met heelliefst
veel plezier.
Bij Taalen ochtend
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan
Wegnaar
naarde
de Bleek
Bleek 1, 1934 PG
Weg
PG Egmond
Egmonda/d
a/dHoef
Hoef
leren!
Basisschool
De Branding heeft
Rekendans
wordt
er
gewerkt
aan
het
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
Tel: 06-38583362
Voor een langer periode
Tel:
Foto
(aangeleverd):
Nog één keer was een ‘oranje/witte truck’ te beBleek
1,06-38583362
1934 PG Egmond a/d
uitbreiden van de woordenschat door een nieuwe visie, waarin creativiteit
Doordat
wij vakhuisHoef
Dekker
Egmond
aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp EgmondWeg naar dewww.schoonheidssalonmajoor.nl
www.schoonheidssalonmajoor.nl
we
rkbegele
wonderen in Egmond aan den Hoef.
Tel:
06-38583362
id
in
heel
veel
te
bewegen.
Zo worden de en cultuur een grote rol spelen. De
m
gv
iddelbare
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn
scholiere oor
technisch erkende
Mosselaan
53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net
wwwwoorden,
www.schoonheidssalonmajoor.nl
kleuters en de kinderen van groep 3
die
aansluiten
bij het thema
n
TEL:
06 23610857
.d
ehuiswerk
T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net
De ‘oranje/witte trucks’ waren een be- keling jr., die de laatste jaren het bedrijf
wingezongen,
in de klas,
samen
kel.nl uitge- kunnen dit iedere week ervaren!
bedrijven
zijn,
kend beeld, niet alleen in de Egmon- in zijn eentje leidde, besloten om zijn
den
en omgeving, maar in de Benelux bedrijf met ingang van januari 2017 te
Here
wordt
Egmond nweg 207
en ver daarbuiten. In de jaren ’90 is het laten voortzetten door transportbedrijf
a/d H
072-5066 oef
bij hetvoortgezet
zien van door
de de zonen van ‘Van Straalen de Vries’, waar hij nu
bedrijf
Het was weer een erg gezellige bij- leven allen mee, meer kun je ook niet
06-19642 616
Jan. Vele vrachten groenten, bloembol- zelf ook werkzaam is. Zo eindigde na
eenkomst met perfecte catering van doen, alleen hopen! De uitslagen van
6
4
6
camerabeelden
len,
rondhout, stro ook
enz. werden door 59 jaar het bedrijf Sprenkeling uit de
onze voorzitter (je moet er wat voor maandag 12 november. E-klasse: Dirk
Sprenkeling
Transport vervoerd. Door Egmonden waar vele chauffeurs/perover hebben om die functie te mogen Roele 99; Arie Wijker 98; Cor Wijker
nog eens de
gebrek aan opvolging heeft Jan Spren- soneel met trots hebben gewerkt.
bekleden).Ook waren er goede resul- 98. A-klasse: Gerrit Gravemaker 100;
persoon herkend...
taten van Gerrit en Carlo (volle bak). Richard van Ham 99; Michael Bekkers
f Mieke v.d.Outenaar 90;
Jaap had enorme pech met kaarten 98. B-klasse:
huiswerkbegeleiding voor
en Willem heel veel geluk, maar ook Yvonne Krab 87. Pistool: Carlo Zwaan
middelbare scholieren
www.dehuiswerkwinkel.nl nare berichten onder onze leden. We 50; Dirk Roele 47; Arie Wijker 47.

Erkend of
herkend?

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

S.V. Prins Hendrik

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht

Ik wist het. Zo voorspelbaar. Zo’n ambtelijke fusie gaat je natuurlijk niet in de

DORPSGENOTEN
kouwe kleren zitten. Zelfs niet nadat er zo’n 4 miljoen euro extra was vrijge-

Iedere woensdag en donderdag
21 NOVEMBER
- NR. 713
3 gangen verrassings
menu2018
€ 19,95

4

maakt voor ICT-ondersteuning. De praktijk strookt niet met het papier, staat er

Bridgesoos
Torenduin
te lezen in de krant. O ja jôh?
Dat meen je niet? Wanneer strookt dat eigenlijk

wel met12elkaar
dan? Nooit
Ze kunnen
het 56,00%;
echter niet2.Thea
meer aan
in De
Uitslag
november
2018:toch?
1.Cees
en Bertus,
en Dorith,
BUCH (waarom
eigenlijk de47,00%;
BUCH en3/4.Fam.
niet gewoon
BUCH?)
en dus
wor50,00%;
3/4.Keesis het
en Nammen,
te Bück,
47,00%;
5/6.Anden er
ambtenaren
gevraagd.
Tijdelijk,44,00%.
maar ja, het hele leven is tijdelijk,
neke
enmeer
Gré, 44,00%;
5/6.Mar
en Hendrine,
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
- kddebocht@ziggo.nl
Uitslag 15 november 2018: 1.Afra Zentveld
enBocht
Lammy
vDeursen, 58,33%;
2.Trudie en Ed Honders, 57,29%; 3.Piet en Ditte Greeuw, 55,21%; 4.Bertus en
Gré Eeltink, 48,96%; 5.Thea Rosendaal en Riet Baltus, 40,63%; 6.Bert Maureau
en Bep Dekker, 39,58%.

Bridgeclub Egmond aan Zee
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DORPSGENOTEN

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!
3

ZENT

fashion & Lifestyle

Voorstraat
99 • 193
1 AJ Egmo
nd aan Zee

MTB Kids & NIGHTS
Parents Bikeschool

Uitslag: 1. Wout Bakker, Heiloo 2. Henk Jan Verdonk senior, Egmond aan den
Hoef
3. Hidde Buur, Akersloot 4. Koen Jansen, Schagen 5. Henk Louwe, Alkmaar
DORPSGENOTEN

Kloknieuws
Repair
Café De Schulp

zondag
was intot
Zandvoort
de circuit-run
en hierbijweer
stondin Olof
OpAfgelopen
23 november
van 9.30u
12uur kunnen
geïnteresseerden
dorpshuis
Glorie
aan
de
start
van
de
halve
marathon,
waarbij
hij
fi
nishte
in decomputers
tijd van
de Schulp terecht met kleding, fietsen, elektrische apparaten, speelgoed,
zondag
2 april
met onze
wandellefhebbers
met
en2.12’55”.
vele andereKomende
spullen die
het waard
zijngaan
om tewe
repareren.
In het
Repair Café worden
de
trein
op
weg
naar
Ravenstein
voor
de
NS-wandeling
‘Land
van
Ravende spullen, samen met u gratis gerepareerd en er staat een kopje koffie voor u klaar.
stein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.
Sinterklaas is weer in het dorp en heeft leuke prijzen bij elkaar verzameld. Heb je zin in
een middagje gezelligheid dan ben je van harte welkom. Tussen de rondes door worden
oude Egmondse films vertoond. Aansluitend is er voor de liefhebber ook een Hollandse
maaltijd. Voor beide activiteiten geldt: vooraf aanmelden bij Postaanzee. Bingokaarten
kosten een euro en verder een vrijwillige bijdrage. Donderdag 29 november van 13.30
– 16.00 uur, inloop vanaf 13.00 uur. Postaanzee, Voorstraat 82a, Egmond aan Zee.

Sinterklaasbingo bij Postaanzee

Voorjaar in Egmond

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

Uw woning
Zent Schoonheidssalon
in vertrouwde
Mosselaan 61handen?
1934
RA Egmond
aan den Hoef
Bel Kruijff
Makelaardij!
06 10 82464 29
tel. 072-5070818

www.zentschoonheidssalon.nl
www.kruijffmakelaardij.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Black 15Friday*
NOVEMBER 2017 - NR. 660
KNRM dankt trouwe donateurs
aanbieding
30% korting op alle
zwarte thee

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

MAART
- NUMMER 627
*alleen geldig29op
232017
november

GRIEPGOLF
OF
GARAGE
DE EGMONDEN
INBRAAKBOVAG
Ook voor het onderhoud van uw
GOLF?

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
Nu ook
Pedicure

ONDERHOUD
u weleens
ENHeeft
NIEUWBOUW

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Zeedistel
1 -92Egmond-Binnen
Voorstraat
– Egmond
Zee
overwogen
omaan een

06-12955593
Tel.
072
5064695
ooglidcorrectie
www.schoonheidssalondessa.nl
Mob. 06-53794624

te laten doen?

ap.beukers@quicknet.nl


CITROËN kunt u in 2018 prima terecht

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
Voor (aangeleverd):
het eerste Trouwe
Foto’s
donateurs KNRM in het zonnetje gezet
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl
• Tel. 072-5061228

wij geen
Nu hebben
de KNRM
haar taak uitoefent
zonder
overheidssteun en ook geen
oplossing…
vergoeding vraagt aan degene die
om hulp vraagt, moeten de vrijwilligers van de KNRM, om hun werk te
Voorblijven
het tweede
kunnen
doen, met name terug
vallen
wel!op ongeveer 93.000 donateurs
die zij REDDERS AAN DE WAL noemt.
Omdat velen van hen al hun hele leven donateur zijn is het bij de KNRM
inmiddels een goede gewoonte degene die 50 of 60 jaar donateur zijn
medio november in het zonnetje te



r
De Fjoertoe
GARAGE DE EGMONDEN


een
voor
consult.

Tel. 072-5061252

ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

BOVAG

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
ABA
en Zeeweg. In Egmond-Binnen
is nu vooral het dorp zelf weer
aan de beurt
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG
geweest.
Het
is
prachtig
geworden
met
dank
aan
onze
ondernemersvereniAl jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
Tevens
doen
aircoservice,
dochters,
Jan de
Waardwij,
en Apeldoorn
Bloembollenschadereparaties
en Cees Apeldoorn.

KOFFIE- EN THEEWINKEL

TASTY TO GO
Schoonheidssalon

CHOCOLADELETTERS
WIT, MELK EN PUUR
Linda IJssennagger-Zentveld
ZIJN BIJ ONS ECHT NIET DUUR.
Zent Schoonheidssalon
DEZE HANDGESPOTEN
LUXE LETTERS IN EEN
Mosselaan 61
DOOS
1934 RA Egmond aan den Hoef
ZIJN ALS CADEAU EEN SCHOT IN DE ROOS
06 10 82 64 29
IN ONZE WINKEL WORDEN ZE
www.zentschoonheidssalon.nl
TENTOONGESTELD
zentschoonheidssalon@gmail.com
WANNEER U UW LETTERS VÓÓR 22 NOVEMBER
HEEFT BESTELD

Zaterdag 24 november vanaf 21.00 uur
in-Hotel
en verkoop
of zoekopdrachten.
in
Zuiderduin
-Zee
www.zuiderduin.nl
Nieuwe Egmonderstraatweg
12 • 1934aan
PA Egmond
aan den Hoef
Bridgeclub
Egmond
zoek naar nieuwe medewerkers.
Kerkdiensten

Bediening
WEEKEND
1 ENmedewerkers:
2 APRIL 2017
Fulltime
en
parttime,
H. Margaretha
Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
minimaal
16 jaar geen ervaring
vereist.
19.00
uur Eucharistieviering
met pastor
Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
Onze
Lieve
Vrouw Onbevlekt
Ontvangenis
– Egmond aan Zee: ZonBen je
gemotiveerd
en wil je graag
in een jong
dag
uur W&C-viering
o.l.v.stuur
parochianen
m.m.v. St Caecilia
en 10.00
enthousiast
team werken
dan je motivatie
H.naar
Adelbertus–
Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
badegmond1@quicknet.nl
pastor
m.m.v.0622235868.
Cantate Deo
of belNico
metMantje
Robin Coule
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

ZENT

SCHILDERSBEDRIJF

Egmondse Almanak
BEUKERS

EXPOSITIE
Schoonheidssalon
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. TotONDERHOUD
15 juli.
Linda
IJssennagger-Zentveld
MAART Woe
29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29Zent
Ouderenochtend,
Het Gebouw, 10uEN NIEUWBOUW
Schoonheidssalon
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen
Wo 29 Toneelgroep
Spiegel
Mosselaan
61 in de Schulp 20.15u
Do1934
30 Toneelgroep
Spiegel
in de
Schulp 20.15u
RA Egmond
aan den
Hoef
Tel. 072 5064695
06 10 82
64 29in de Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep
Spiegel
Hotel Zuiderduin
Mob.10u
06-53794624
www.zentschoonheidssalon.nl
Vrij 31
Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee,
zentschoonheidssalon@gmail.com
ap.beukers@quicknet.nl
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
DORPSGENOTEN
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
bestuur
nodigt
leden en
donateurs
DiHet
4 Snuffelen
in de
bijbel, Parochie
E-Binnen
15u uit
Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
voor
de
najaarsvergadering
op
Woe
5,
Kienen,
de
Schulp,
14u
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
enthousiaste
medewerkers. Oog
voor wensen van
ouder19.30u
kind.
Woe
5 Vastenmeditatie,
protestantse
Kerk,
zaterdag
18 november,
welke
zalenworden
gehouden in
Woe
5
Flierefl
uiters
jubileum-uitvoering,
Hanswijk,
20.15u
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Legitimatie verplicht

een
wijk in
WINTER
zaterdag 1 envoor
zondag
2 december
Niet de zee op, maar wel een demonstratie…

IN DE
VOORSTRAAT IN ONZE WINKEL ALDAAR
Administratiekantoor

U kunt de letters in onze
winkel aan de Voorstraat 103
te Egmond
aan- Zee
bestellen bedrijfsVoor:
Verwerking
Adviesprijs: 6,95 en samenstelling jaaradministraties

rekeningen
ONZE
PRIJS: 5,95!- 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

Palsma

EGMOND AAN ZEE

tussen 14.00 - 18.00 uur

Vanwege een ruwe Noordzee was
het vervolgens voor hen niet mogelijk de gebruikelijke vaartocht met de
reddingboot Adriaan Hendrik mee te
maken. Wel waren zij vanaf het strand
getuige van een indrukwekkende demonstratie met de Adriaan Hendrik
door de branding. De omstandigheden 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 Al
was
iedereen
weer binnen.adres
Na
jaren
een vertrouwd

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 geworden. Daaruit bleek dat velen een
band met de zee hadden, als beroepsvaarder of watersporter. Ze waren tenslotte unaniem van mening dat als je
regelmatig op zee verblijft het zonder
meer noodzakelijk is donateur te zijn
van de KNRM.

072-5061201 of
info@belleman.nl

• 1 uur bowlen GARAGE DE EGMONDEN
• Waag een dansje met Dans Piet en DJ-Piet
notaris:
BOVAG
• Cadeautje bij vertrek
mr. Erica van Nimwegen0

Drogisterij
Parfumerie

5
,
3
€ p.
Reserveer snel via Rommelmarkt
072 750 2040
wielerbaanp.Alkmaar

Najaarsvergadering
Botenvereniging De Werf

DE WER
v.
F
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KINDEROPVANG DE POPPENKAST
e

gm

e
ond aan z

e

de
Soos/Loods
in Egmond aan Zee. Aanvang: 16:00
•
Dagopvang
•
Buitenschoolse
opvang
Agenda
en notulen
zijn beschikbaar
op
P
TEL.
•
Peuterspeelzaal
•
Natuurbeleving
www.bvdewerf.nl.
072-507 0200

Ferry Karssen sterkste
bij
MTB Kids & Parents
WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL
•
•
•

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

SERIEUZE
BEZORGER

Voor
uw gehele administratie
STAAN ZE VÓÓR PAKJESAVOND VOOR U KLAAR

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

www.garagedeegmonden.com
info@garagedeegmonden.nl
• Tel. 072-5061228
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
Strandpaviljoen Bad Egmond is op
40,63
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Afterparty

Woensdagavond 15 en 29 november,
13 en 20 december van 19.00-21.00 uur

nt

Live muziek, hapje, drankje en cadeau-tips!

Het wordt gedaan door een
ervaren Plastisch Chirurg!

je

          
      

      

U kunt geheel vrijblijvend en

 
  een afspraak maken
kosteloos

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 burgemeester, mevrouw Hetty Hafkamp,
in haar functie van voorzitter van de
plaatselijke commissie van de KNRM
Station Egmond, aan een ieder de versierselen uitgereikt die daarbij horen,
alsmede een persoonlijke brief van de
KNRM en een prachtig boek.

vri

t
s
e
e
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o
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Het kan nu in de
huisartsenpraktijk
Egmond aan Zee
Admiraal de Ruyterweg 1.

Styling: Margriet Kaptein-Bremer
Foto: Sjef Kenniphaas

F

Voorstraat 103, Egmond aan Zee

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

Bridge SOOS ,,Anders Actieven “

Uitslag woensdag 14-11-2018: 1e Dms Druiven & Blankendaal, 59,72%; 2e Dms
Baltus & Zentveld, 57,64%; 3e Mevr. Vlaar & Hr. Hallewas, 54.72%; 4e Hrn Bok &
Scholten, 52,78%; 5e Hrn te Bück & Visser, 52,08%; 6e Mevr. Waelput & Hr. Eeltink,
47,22%; 7e Dms te Bück & Eeltink, 38,19%; 8e Dms de Jong & Rupert, 37,50 %.

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

Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

De Poppenkast
DORPSGENOTEN
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht
winnaar

Dijkstra

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
in- en verkoop of zoekopdrachten.e10.00
Herenweg
Zondag 19 november vindt alweer voor het publiek vanaf
- 197
p rs. uur en
. 4aan
minuur.
€
,
Zeeweg
52
Egmond
aan
Zee
www.luckystrikebowling.nl
Egmonderstraatweg
12 • duurt
1934 PA
Hoefbede Nieuwe
laatste rommelmarkt
van dit jaar
tot Egmond
16.00
Deden
entree
1934 BA Egmond aan den Hoef
info@overwegendnotariaat.nl

9

www.overwegendnotariaat.nl

072-5066171

Bridge
SOOSgearriveerd
‘Anders Actieven’
Sinterklaas
in Egmond aan Zee

Ontbijt, vragen stellen en op de foto

Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Julianastraat
Julianastraat 60
60
Nijverheidsweg
31d
Egmond
Egmond aan
aan Zee
Zee
1851 NW Heiloo
www.belmeteen.nl
www.belmeteen.nl
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19
E info@TR-assurantien.nl

4

SCHILDERSBEDRIJF
WE HEBBEN NOG

RUIMTE

VAN DE GIESEN
€ 5 50
al v.a.

,

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

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

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

Drogisterij
Parfumerie

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

9,-

www.overwegendnotariaat.nl

€

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

Sinterklaas in Egmond-Binnen…

072-5066171

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

Nu de Sint is gearriveerd heeft de goedheiligman het razend druk om
zoveel mogelijk kinderen in de dagen voor 5 december nog te bezoeken. Egmond aan Zee was al aan de beurt, komende week, op zondag
25 november, komt Sinterklaas met 8 Pieten naar Egmond-Binnen.

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

Groepsfoto

Adelbert gaat verder met
jeugdtrainers

Foto
(aangeleverd)
morgens
in Egmond-Binnen…
flesje wijn
voor beide trainers.
Recentelijk heeft
Adelbert
de samen-Sinten’seen
werking met de jeugdtrainers Bertus Adelbert wenst deze Adelbert-iconen
Dorpshuis
aan met
te komen.
Zoals ieder
jaar15)
willen
weer
met een veel
plezier“De
en Schulp“
succes toe
hun
Zwart
(Onder
en zij
Nico
Valkering
De zaal
weerdraaien
gezelliguitstekend
versierd, en
dit
optocht17)
doorverlengd.
het dorp Dit
starten,
vanaf boys.
Alle is
teams
(Onder
heuglijke
jaar
is
speciaal
een
groot
spandoek
gede
Vennewatersweg
bij
de
ingang
van
feit werd in bijzijn van de voorzitter dat beloofd veel goeds voor komend
de Abdij.
Het fanfarekorps
Eensge- seizoen.
kocht om de zaal op te fleuren. Tijdens
van
het Jeugdbestuur
(Rob Aelbers)
zindheid
zal
de
optocht
begeleiden.
een programma van zo’n drie kwartier
bekrachtigd met een ferme handdruk
Alleen als het weer het niet toe laat, kunnen de kinderen Sinterklaas en zijn
komt de intocht te vervallen en gaat Pieten allen ontmoeten. Er zal weer
de Sint even later direct door naar een moment zijn om met Sinterklaas
de Schulp. Houd
allemaalrondom
Facebook
op de foto
gaan. Het belooft weer
EXPOSITIES
Opgravingen
Slot Egmond,
HuysteEgmont
in de gaten, Di
want
de dag/avond
optocht nietJozefschool,
een mooie
dag
worden. De zaal is
NOVEMBER
14,als
Open
9-15
ente19-20.30u
hierop14u
bekend groot genoeg, dus wandelwagens en
Didoorgaat,
14, iPad zullen
cursus,we
dedit
Schulp,
maken.
Het moet OK
weer
een gezellig
Woe
15 Kerkdienst
St Agnes,
09.00u rollators van opa’s of oma’s kunnen
samenzijn
worden. Vanaf 11
uurDelversduin,
wordt erHanswijk
ook in. Na
afloop wordt een ieder
Woe
15, Informatieavond
plan
19-21u
er dus
wandelingdedoor
de straten
getrakteerd op iets lekkers, buiten de
Woe
15 een
Klaverjassen,
Schulp,
14u
gemaakt
van ongeveer
een half WOII,
uur Bibliotheek
moppen om,
die de Pieten
natuurlijk
Do
16 presentatie
bodemvondsten
Voorstraat
41, 10.30u
voorafgegaan
de drumband
Do
16 Eettafel, door
De Schulp,
12.30u die ook uitdelen. De ondernemersverenialleen
voor speciale gelegenheden
Do
16 Huiskamerproject,
De Schulp, bij
14u ging Jong Egmond-Binnen wenst ieelkaar
komt.en
Rond
half 12 hopen
bij 13.30u
dereen fijne december dagen toe.
Do
16 Teken
schildercursus,
DezeSchulp
Vrij 17 Gezond Natuur Wandelen, De Schulp, 10u
Vrij 17 Concert aan Zee, PostaanZee, 15u
Vrij 17 Kerkdienst Pr. Hendrikstichting E/Zee, 15u
DORPSGENOTEN
Za 18 Kerkdienst Maria Alacocque E/Hoef, 19u
Za 18 Kerkdienst OK St Agnes, 17u
Za 18 Memphis in de Werf
Zo pagina’s
19 Kerkdienst
Vrouw E/Zee, 9.30u
De
van OL
DORPSGENOTEN
worden verdeeld in 35 blokken
Zo 19 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
(voorpagina
30).
Een
blok
wekelijks
komt op € 12,- per keer. Een keer
Zo 19 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
per
maand
of
los
tarief
is
dit
€
18,25.
Zo 19, Rommelmarkt, Wielerbaan Alkmaar,Voor
10u de voorpagina rekenen wij
Ma
20
Gym
voor
ouderen,
De
Schulp,
10.30u
2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties € 4,-. Proefdrukken vooraf
21 iPad
cursus,
Deex.
Schulp,
€Di7,50.
Prijzen
zijn
BTW.14uHet aanleveren van uw advertentie
Woe 22 Kienen, De Schulp, 14u

WE HEBBEN NOG

Egmondse Almanak

Colofon Dorpsgenoten

z

Nadat
zondag 25
in de ochtend
Sint
Egmond-Binnen
heeft
Wat kan
je allemaal
doen met de
hulp
stenz
gehouden.
Dit november
jaar huiswerk
is het thema:
Tieneropvang
met
begeleiding
bezocht,
spoedt
hij
zich
naar
Egmond
aan
den
Hoef
om
ook
daar
de
van
je
broer,
zus
en
God?
Zaterdag
18
broers
en
zussen
in
de
bijbel.
Tijdens
z
Opvang per uur
kinderen
met
bezoek
te vereren.
Natuurlijk
fanfare
november
ombegeleidt
17.00 uurdeben
je van
de zvieringen
vertellen
we verhalen
(of
Flexibel
eneen
incidentele
opvang
mogelijk
van
Lamoraal
weer
optocht.
harte welkom in de Oud Katholieke
beelden
ze uit!),hen
bidden
wijbij
ende
zingen
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
112 in Egmond aan
wijzvooral
liedjes waar ook echt kerk, Voorstraat
Geenveel
wachtlijsten
op te swingen valt. Helemaal aan het Zee.
eindewww.kinderopvangdepoppenkast.nl
van de dienst is er dan soep
KINDEROPVANG
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15 NOVEMBER 2017 - NR. 660
GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

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

per m 3

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Foto’s (aangeleverd) Vragen stellen aan de burgemeester,
(tekst Cor Mooij) Sinterklaas is in het om de Sint te verwelkomen. Er werd
die zeer aandachtig luistert.
land. De reddingboot Adriaan Hendrik gezongen en gevlagd. Veel kinderen
bracht afgelopen zaterdag de goed- hadden zich geschminkt en waren als
Afgelopen woensdag was de Jozef- gemeester Hetty Hafkamp en wethouheiligman aan wal in een zonovergo- Zwarte Piet verkleed. Het is ieder jaar
school uit Egmond aan den Hoef uit- der Jan Mesu. Na het ontbijt mochten
ten Egmond aan Zee. Met tientallen weer een feest om dit mee te maken,
genodigd om met de Burgemeester te ze vragen stellen aan de burgemeesPieten werd een intocht gehouden je wordt er zelf ook vrolijk van als je
ontbijten tijdens het nationaal school- ter, wat ze allemaal ook enthousiast
door het dorp op weg naar de sport- al die blije gezichtjes van de kinderen
ontbijt. Een delegatie van 15 leerlin- deden. Tenslotte nog even op de foto
hal. Veel kinderen met ouders en fa- ziet. En daar gaat het tenslotte om.
gen is naar het gemeentehuis gegaan. met de wethouder en de burgemeesmilie waren naar het strand gekomen
Daar konden ze aanschuiven bij bur- ter: dat gebeurt ook niet iedere dag.

2018 - NR. 713
Opvang voor en
kinderen
van 0-1321
jaar.NOVEMBER
Broers
zussen
in de bijbel
Pgaan we het
IederDagopvang
jaar worden er in de Oud Ka- of limonade. Deze keer
…en
in
Egmond
aan
den
Hoef
hebben
over
Mozes,
Mirjam en Aäron.
tholieke
kerk
een
aantal
gezinsdienBuitenschoolse opvang
z

Palsma

Foto’s (Cor Mooij) Sint doet Egmond aan Zee aan.
Volgende week zijn de andere Egmonden aan bod.

plaats
in het complex van de• inf@garagedeegmonden.nl
wie- draagt € 2,50 p.p.
vanaf
13 jaar en
www.garagedeegmonden.com
• Tel.
072-5061228
lerbaan Alkmaar, Terborchlaan 200, direct bij of naast accommodatie kunt
1813 LE Alkmaar. De markt is open u gratis parkeren.

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

5

KINDEROPVANG

geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
Henk woensdag
Jan Verdonk8 senior,
die vanuit
op te stomen
naar
Uitslag
november
2017: kansloze
5e Hrnpositie
Mosselwist
& Eeltink
50,00%
6e
Bras en Alkmaarder
Henk Druiven
Louwe en
deze vervolgens
1eplaatsgenoot
Dms te BúckNiels
& Eeltink
68,42% Mevr.
& Hr.Groot
47,10%ook
7e
wistHonders
in te pakken.
Uitslag:
1. Ferry Karssen
Alkmaar
2. Vincent
Beentjes
2enog
Fam.
65,94%
3e Mevr.
Hrn te Bück
& Visser
39,86%
8e Hrn
Castricum 3.
Knegt 53,51%
Uitgeest 4. Henk
Verdonk senior
aan
Blankendaal
& Wilfred
Hr Broersen
SluiterJan
& Scholten
en DmsEgmond
Waelput
&
HoefBaltus
5. Niels
Egmond
aan de Hoef
Henk Louwe
Alkmaar 7. Dirk
4edeDms
& Bras
Zentveld
50,88%
Betel6. 36,84
%
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

voor uw APK en onderhoud.

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Heeft u ook een TEL: 06 23610857
intercom bij welke
er beneden alleen
Fotogezegd
(aangeleverd) Sint ’s middags in Egmond aan den Hoef
maar hallo
worden?En
De kan
intocht
door hetu,dorp vertrekt om Hanswijk een feestprogramma met
ondanks
verwoede
14.15
uur bij
het Dorpshuis en gaat Sint en zijn Pieten. Dit programma is
danpogingen,
via de Julianaweg,
niet terug de School- speciaal bedoeld voor alle jonge kinstraat en de Slotweg. Daarna linksaf deren t/m groep 5 van Egmond aan
praten? naar de Mosselaan den Hoef. De Sint hoopt dat al die
overkunt
de Herenweg
en Deze
rechtsaf
via dewij
Bisschopskroft. Dan kinderen kunnen komen en dat ze
kunnen
gaat
de
optocht
terug
voor u repareren of via de Mossel- alvast veel oefenen met het zingen.
aan, de Dorpskroft en de Herenweg In de zaal is beperkt zitplaats voor
vervangen!
naar
de Julianaweg. Ongeveer rond begeleidende ouders. Verder mogen
kwart voor drie zal de Sint weer bij
het Dorpshuis op het Hanswijk aankomen. De Sint heeft gevraagd of de
kinderen langs de route op die dag
hun vlag willen uithangen, want dat
vindt hij zo’n feestelijk gezicht.
Aansluitend op de optocht is er van
drie uur tot vier uur in het Dorpshuis

i.v.m. de veiligheid kinderwagens of
buggy’s niet in de zaal. U kunt deze
in een aparte zaal van het Dorpshuis
“stallen”. N.B. Bij slecht weer vervalt
de optocht. Het feestprogramma in
het Dorpshuis gaat onafhankelijk van
de weersomstandigheden altijd door.
Zaal open vanaf kort voor 15.00 uur.

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

EXPOSITIES Expositie: Frans Peeters, Dorpshuis Hanswijk, t/m feb 2019
Telefoon
5065495
Mobiel
06-50671232
Expositie: Hilde
Belleman,
restaurant-Hema
(’t Loo,
Heiloo), tot eind jan 2019
Expositie: Terug naar
de Kust, in het oude Postkantoor, Egmond/Zee, tot 26 nov
info@ijssennaggerloodgieters.nl
Expositie:
expositie 2018
Kapberg,
9 december.
Prinseslaatste
Margrietlaan
22 -in1934
ELtotEgmond
aan den Hoef
NOVEMBER Woe 21 klaverjassen, De Schulp. E/Binnen, 14u
Do 22 huiskamerproject, De Schulp, E/Binnen, 13.30u
Vrij 23 Openbare repetitie ‘samenzang; OK St Agnes, E/Zee, 19.30u
Vrij 23 Repair café De Schulp, E/Binnen, 9.30u
Vrij 23 gezond natuur wandelen, De Schulp, E/Binnen, 10u
Za 24 Fjoertoer met live muziek, De Schulp, E/Binnen, 16.30u
Zo 25 Intocht Sinterklaas Egmond-Binnen, De Schulp, 11 u
Zo 25 Intocht Sinterklaas Egmond aan den Hoef, Hanswijk,zaterdag
14.15u
25 november
Ma 26 Maandagochtendcafé over homeopathie, De Schulp,
10.30u 2017
Vanaf 17.00 uur
Woe 28 KralenaanZee, PostaanZee, 19.30u
Kom de wandelaars aanmoedigen en
genieten van muziek van de Monkeys
Woe 28 kienen, De Schulp, E/Binnen, 14u
Woe 28 ALV Dorpsraad Egmond aan den Hoef, dorpshuis Hanswijk, 19.30u
Do 29 Sinterklaasbingo, PostaanZee, 13.30 uur
Do 29 huiskamerproject, De Schulp, E/Binnen, 13.30u
Vrij 30 Stiltewandeling, Abdij Egmond, 13.30u
Vrij 30 gezond natuur wandelen, De Schulp, E/Binnen, 10u
Vrij 30 Groepsdruk & Grenzen, Raadhuis voor Jongeren, E/Hoef, 19.30u
KERKDIENSTEN NOVEMBER
Woe 21 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 09.00u
Za 24 Kerkdienst Adelbertuskerk, E/Binnen, 19u
Za 24 Kerkdienst OK St Agnes, E/Zee, 19u
voor Bionome
Zo 25Salon
Zo 28 Kerkdienst
prot kerk E/Zee, 10u
huidverzorging
Pedicure
Zo 25 Kerkdienst OL en
Vrouw
E/Zee, 09.30u
acne, psoriasis, rosasea en eczeem
Zo
25
Kerkdienst
MM
Alacoque,
E/Hoef, 11u
diabetische en reumatische voet
Zo
25dinsdag
Kerkdienst
OK St18.30
Agnes,
E/Zee,
Iedere
koopavond
- 19.30
uur 10u NIEUW in De Egmonden
Gastouder
Woe 28 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen,
09.30u Sacha voor
kinderen van 0 - 4 jaar
Duinweg
4 - Telefoon
43 08 57
Woe
28 Kerkdienst
OK06St29Agnes,
E/Zee, 09.00u
www.kdvegmond.nl
072-571 20 45
mail2zensitive@gmail.com

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

And the beat goes on… Ambtenaar E. van H. gaat na maanden zijn ontslag
aanvechten; de teruggetreden wethouder Van den Busken zou overwegen om
terug te komen; BBB ziet al weer snel een nieuwe wethouder komen, maar het
Goed
samen
is niet
duidelijk uit
of het elkaar,
de bedoelde Van
den Busken scheiden?
is; plannen worden ‘nog
eens nader beschouwd’; het geld klotst in Bergen tegen de plinten, alleen via
Het
beste
voor
de kinderen!
die plinten
klotst het
de deur uit
door ellenlange
discussies, externe onderzoeken en (her)schrijven van plannen. Hier wil toch helemaal niemand werken?
Maak een afspraak met
onze mediator
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

mr. Win-Yi Lam
MfN-registermediator
21 NOVEMBER
2018 - NR. 713
Gespecialiseerd in
echtscheiding
Elke donderdag op

6

SCHILDERSBEDRIJF

't pleintje in Egmond aan Zee
085-0020809
van 8.00-14.00 uur

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

VAN DE GIESEN

mooie grote
• Hollandse PEL GARNALENinfo@pieterdorhout.nl
www.pieterdorhout.nl
op=op kilo € 9,00
500 gr € 5,Mosselaan nieuwe
67 | 1934
RA Egmond
aan den Hoef
• Hollandse
MAATJES
HARING
Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee
kan via e-mail of fax. Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v.
p/st € 2,- 3 voor € 5,50 deze week 4e GRATIS
Telefoon 072-5064590
redactie kunt u alleen per e-mail aanleveren.
06-53696278
• Ouderwets gerookte15MAKREEL
DORPSGENOTEN
5
NOVEMBER 2017 - NR. 660
www.schildervandegiesen.nl
Deadline
is maandag 12.00 uur.
p/st vanaf € 3,2 voor € 5,00
ALV
Dorpsraad
Egmond
a/d
Hoef
marinade
Egmondia sleept overwinning uit hetDevuur
k- of carribeanLedenvergaflooAlgemene
in kno
Verse
dorpsraad van Egmond aan den•Hoef
houdtZALMRUGGETJES
op donderdag 23 november
haar
Egmondia is er in geslaagd om de eerste overwinning van het seizoen dering
te behalen.
Tegen
sub-topper
(ALV) in dorpshuis De Hanswijk.p/st
Iedere
inwoner van Egmond aan den Hoef
automatisch
lid van
€ 2,3 isvoor
€ 5,00
Volendam bleek een snel gescoord doelpunt goud waard.
de dorpsraad en heeft in de vergadering stemrecht, dus u bent allen van harte uitgenodigd om langs te

06 20 100 550

www.hairatrixta.nl
Na de goede
wedstrijd tegen koploper
Hercules trad Egmondia met genoeg
zelfvertrouwen aan in de wedstrijd
tegen Volendam. Dat dit goede gevoel
zich al zo snel in het duel uitbetaalde,
mag zonder meer verrassend worden
genoemd. Boet Wijker onderbrak in de Tapas verrassingsmenu
tweede minuut een aanvalsopzet van
de gasten en bediende meteen Justin
Recourt. Deze nam de bal aan en op
Feestje in Spaanse sfeer?
miraculeuze manier belandde het leer en
schoot
de bal
hoog over het doel.
Vraag
naar
de mogelijkheden.
achter de verbouwereerde Volendam- Na rust voerde Volendam de druk op
G e ope nd v an wo t/m zon v an af 17.30 uur
doelman Ian Jonk 1-0. Volendam was Egmondia verder op en de thuisclub
Ingang
achter
D'Oude
Clipperop• Smidst
raatzich
3, 1931
EX Egmond
aan Zee
wakker geschud en ging
meteen
moest
beperken
tot verdedigen.
tel: 072De
8888805
jacht naar de gelijkmaker. Egmondia
ploeg van trainer Jos Mouwes
had echter de tweede treffer kunnen mocht hopen op eventuele schaarse
maken als Mats Stam in kansrijke po- tegenaanvallen. Die deden zich in de
sitie doeltreffend had uitgehaald, maar slotfase ook voor. Maar eerst moest
Broertjes
nog gestrekt naar de bozijn inzet
was
te zacht
Totaal
pakket,
dus allesingeschoten
inclusief. Zowel om
reguliereRoy
opvang
als
ﬂexibelete
en veroorzaken.
incidentele opvangVolendam
mogelijk. Actieve,
betrokken om
en een prima genomen vrije
problemen
venhoek
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.
probeerde op gelijke hoogte te komen, trap van Kees Visscher uit zijn doel te
voor kansen
kinderentevan
0-13 jaar.ranselen. Vijf minuten voor tijd had
zonderOpvang
tot grote
komen.
•
Dagopvang
Uitgezonderd
één
moment
vlak
voor Sean Mooij een grote mogelijkheid
•
Buitenschoolse opvang
P
•
Peuterspeelzaal
rust. De
spits
van de bezoekers had TEL.
om de wedstrijd definitief te beslis•
Natuurbeleving
het vizier
echter
niet opjden
scherp 072-507
staan sen,0200
maar hij faalde oog in oog met
•
Ruime openingsti

40 soorten Tapas
€ 19,50 p.p

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

•
•

Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

2 voor € 7,50

3e GRATIS

Kaasboer
Kilo  10.00 De Woerdense
S.V. Prins Hendrik
Bij u op de markt
Er werd opnieuw niet onverdienstelijk KNSA klasse voorgesteld! Uitslag: E- Jaap Schipper 97; Mieke v.d.Outenaar
HOLLANDSE
pittige
500 gram
,95 Arie
geschoten: Cor en Dirk geven elkaar NOORD
klasse: Cor Wijker
100; Nico Tuls extra
99; 92;
Jos Pannekeet
79. 3
Pistool:
geen streep toe, oog om oog, tand Dirk Roele 98.
Wijker 49; Richard van Ham 95
47; Carlo
BELEGEN
IanomJonk.
fantastisch
genomen
tand,Een
de strijd
der giganten.
Voor 30+
A-klasse:
Ger Gravemaker 99; Carlo Zwaan 47. 500 gram 3,
vrije
van Carlowordt
Smit ging
maar
net
Jostrap
Pannekeet
er een
speciale
Zwaan 99;Hollandse
Roland Sloot 98.ROMIG
B-klasse: BELEGEN 500 gram 2,95
Noord
naast, anders had de wedstrijd alsnog
gespeeld geweest. Het betere van het
Bij aankoop van de 1e kilo kaas
Opgravingen
het
kasteel
spel
en het veldoverwicht, vooralvan
de
GRATIS
VERRASSING
In bezoekerscentrum
Egmont is ineen
de laatste
maandenCULINAIRE
van het jaar een expositie
te zien van prachtweede
helft, waren voor Huys
Volendam,
✄

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

Warm gebakken LEKKERBEK

tige,
foto’s
die waren
gemaakt
maar
degrote
grootste
kansen
voorzijn tijdens de opgravingen van het kasteel te Egmond aan den Hoef, in de
30 van
de vorige
dejaren
thuisclub.
Egmondia
hieldeeuw.
het restant van de wedstrijd stand en sleepte
(P.W.N. / collectie
Historisch
eenFotozwaarbevochten
overwinning
De fundering
van
uitEgmond)
het vuur.1933:
Volgende
week wacht
Rentmeesterstoren
is zichtdede
zware
uitwedstrijd tegen Limmen.
baar endenog
in prima
Hopelijk kunnen
Egmonders
de staat.
opgaande lijn vasthouden. Tot man of the
In 1933
de provincie
eigenaar
match
werdwerd
Boet Wijker
uitgeroepen.
van het weiland waar ooit het kasteel
van de heren van Egmont op stond.
In het kader van de werkverschaffing
kenwerden
ze? Benieuwd?
Vant/m
harte
welkom!
van 1933
1935
in drie Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 5 grote Berliner bollen cadeau!!!
Maandag
26 fundamenten
november 2018,
10:30zomers de
blootgelegd.
12:00
in Dorpshuis
Schulp, VisEerstuur
door
EgmondseDe
werklozen,
later
weg
Egmond-Binnen.
Koffie/thee:
ook45,
door
Haarlemmers en
Zaandam1 euro;
is gratis!
mers.deErlezing
werden
maar liefst 1138
voorwerpen gevonden, van middeleeuwse kannetjes tot 18e-eeuwse
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee
borden. De gehele collectie bevindt
bijzich
zee’inenhet
‘Egmonds
De
Huis vanpanorama’.
Hilde in Castriaanwezigen
een boekje
cum, maar ontvangen
enkele topstukken
zijn al
(Giesewilderman)
met
de te
teksten
van hetinprogramma
De expositie is t/m december te zien
jaren
bewonderen
het Museum doende beschikt Historisch Egmond
datvanwordt
gepresenteerd
door
Kees
Egmond te Egmond aan Zee. Ook over enorm veel materiaal uit die en is vrij toegankelijk. BezoekerscenKraakman.
Samenzang
bij devol tijd, waarvan een deel nu te zien is. trum Huys Egmont, Slotweg 46-48 in
in Huys Egmont
staat ‘Laag
een vitrine
duinen
en deveelal
zee’: zaterdag
1 decem-van Aan het einde van het jaar volgt nog Egmond aan den Hoef, is standaard
vondsten,
uit de collectie
Actie geldig bij inleveren bon
berCor
15.00
de o-k kerk, VoorPrins.uur
De in
werkzaamheden
op het een lezing over de opgravingen, als iedere zaterdag en zondag geopend,
straat
110,
Egmond
aan
Zee.
Toegang
kasteelterrein zijn fotografisch vast- opmaat naar het Lamoraaljaar 2018, tussen 14:00u en 17:00u. Maar ook
gratis
met door
een schaalcollecte
gelegd
medewerkersvoor
vandehet waarin de bekendste graaf van Eg- bijna iedere doordeweekse dag kunt
kerk.
Openbare
u er terecht, als de vlaggen uithangen.
P.W.N.,
die de repetitie:
opgravingvrijdag
leidde.23Zo- mont centraal zal staan.
november 19.30 uur in deze kerk.

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Homeopathie
– heel de mens
in balans
WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL
De Poppenkast
In het maandagochtend Café van 26
november is Frans Peeters te gast die
vanuit Wilma´s
zijn grote schatPilates
aan ervaring&
vertelt Essentrics
over homeopathie. Studio
Deze geLamoraalweg
Weidjes) Egmond
neeskunde tracht
het 72(de
zelfherstellend

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

KINDEROPVANG

vermogen van het lichaam te activeren.
Het gaat daarbij om het herstellen van
evenwicht en niet alleen om het bestrijden van symptomen. Wat zijn homeopathische geneesmiddelen en hoe wer-

GROENTE & FRUIT

NIEUW Barre
lessen!!!
Oefenen
voor
samenzang drie Egmonden
& Restore
KomendeRelease
vrijdagavond
is erlessen
een
openbare repetitie
in
de
OK
kerkweek
St
Verder de hele
Agnes van liedjes over
de
drie
Egdoor Essentrics
monden. Allen die willen meezingen
en Pilateslessen
met oude bekende en ook vrij nieuwe
mail: wilma-pilates@live.nl
Egmond-liedjes zoals ‘Laag bij de duinen en de zee’ en ‘Mijn dorpje bij de
zee’ zijn welkom om te komen zingen
samen met zangers en muzikanten
van Keetje & Co en de Zâalnêelden
o.l.v. Laura Zwart. Dit als voorberei-

ding op de samenzang op zaterdag,
1 december t.g.v. de afsluiting van
het jubileumjaar 25 jaar St. Historisch
Egmond. Dan zullen de liedjes worden afgewisseld met voordrachten
en kleine stukjes historie. Er wordt
(ook) gehoopt op zangers uit Egmond-Binnen, speciaal voor ‘Ziet mijn
Egmond-Binnen daar’ en Hoevers die
naar hartenlust kunnen meezingen
met liedjes van Rinus Druiven: ‘Dicht

Gestrande griend

Suzan Tervoort

DORPSGENOTEN ZOEKT EEN

SERIEUZE
BEZORGER
voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

JAAP DAVIDSON

Mooie Hollandse Elstar APPELS
Roodkokende STOOFPEREN
Handperen DOYENNË COMIES
ZUURKOOL uit het vat

2 kilo € 2.50
2 kilo € 2.50
2 kilo € 2.50
kilo € 0.99

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 omgeving Slotkwartier. Het bouwkundig
resultaat is een brug naar de slotruine, 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.
Foto (Sjef Kenniphaas) Gestrande griend
het niet
Wat zouheeft
het mooi
zijn overleefd
om historie,
cultuur, bedrijfs- en maatschappelijke
Afgelopen zondag spoelde er een griend aan op het strand bij Egmond aan Zee. Het dier
was het spoor
bijster.
activiteiten
samen
onderUiteindelijk
te brengen
heeft hij het ook niet overleefd.
in de historische panden. Een locatie waar lezingen, vergaderingen ,
Mosselaan 57, 1934 PJ Egmond a/d Hoef
06 21 83 47 93
facebookcom/Suzansleerlingenbegeleiding

Roomboter AMANDELSTAVEN 1 voor € 3,- en 2 voor € 5,Chocolade SLAGROOMSOESJES 20 voor € 3,- en 50 voor € 5,Verpakte SPECULAASJES
2 pakken € 5,-

✄

Foto (Cor Mooij) Justin
Tijdverdrijfslaan
1 de 1-0
Recourt tekent
Herenweg
162Egmondia
voor
Egmond
a/d
Hoef aan.

komen en uw inbreng is van harte welkom.
Voor de pauze wordt er o.a. verslag Martijn Mulder en Rob Leijen van His- van de Dorpsraad, te vinden op dorpsgedaan van hetgeen er door het be- torisch Egmond uitleg geven over wat raadegmondaandenhoef.jouwweb.nl.
grote
mooie
algemene ledenvergadering van
stuur in het afgelopen jaar gedaan is er in Egmond en daarbuiten zoal gaat De
gekruid
19.30 uur;
en van het daarmee samenhangende gebeuren tijdens het herdenkingsjaar de dorpsraad begint
heerlijk om
Alleen tegen inlevering van deze bon
financieel verslag. De vertegenwoor- van de onthoofding van Lamoraal inloop met koffie/thee vanaf 19.15
op
Een
die 450 uur. Met deze vergadering komt het
diger van de gemeente wordt in deze van Egmont. o
p=gebeurtenis
vergadering voorgesteld, evenals het jaar geleden plaats vond. De agenda Dorpsraad café van woensdag 15 novoorstel tot benoeming van nieuwe van de vergadering en alle relevante vember te vervallen.
12.50stukken zijn te vinden op de website
bestuursleden. Na de pauzeKilo
zullen

workshops, proeverijen en exposities dag of zondag. Tevens kunnen wij de
www.fysiotherapieronde.nl
bezoekers en passanten
gehouden kunnen worden. Een lo- Egmonders,
catie waar ook een platform is voor veel meer gaan bieden door de kwaof 5065399
liteit 072-5064258
op historisch-,
cultureel-, en
jongeren.
Lamoraalweg
55, 1934
CC te
Egmond
Hoefeen
maatschappelijk vlak te vergroten. Dit
En ja , daar
past
zijneraantijddenook
Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl
goede kop koffie of thee bij. Een fraai hoeft absoluut niet ten kostte te gaan
ingericht terrasje kan de passanten van de historische waarde van het
opvangen die na een lange fietstocht gebied omdat behoud van de histoof wandeling willen uitrusten en wel rische waarde van de panden en Slot
ruïne een randvoorwaarde is voor
een versnapering kunnen gebruiken.
De afgelopen weken is er met name elk plan of ontwikkeling. Als onder06-4149
3760
nemers,
verenigingen en stichtingen
negatief gereageerd Telefoon:
op de plannen
van de commissie met de nadruk op nu eens gezamenlijk de handen ineen
slaan om dein
panden
te restaureren, te
teveel -horeca
of bedrijfsinvloeden.
massage
zet immuunsysteem
werking
onderhouden
en
te
exploiteren, dan
Dat is -jammer
en
in
mijn
ogen
een
massage werkt stress verlagend
wordt de kans aanzienlijk groter om
gemiste kans.
- massage
het lichaam
in balanste brengen, in
een stuk levendigheid
Juist door
te investerenbrengt
in multifunctioneel gebruik van de gebouwen kan dit deel van de Hoef.
Herenweg 232 - 1934 BG Egmond aan den Hoef
het gebruik over de gehele week worden versterkt, en niet alleen op zater- Cees Groot

Massagepraktijk
Ingrid de Schepper

OZB voor ondernemers verlaagd
In de raadsvergadering van 2 november hebben de partijen KIES Lokaal, D66, CDA en VVD een amen-

