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

Voetbalplaatjes
vanhoor,
lokale
Elf november? Nee
24helden
november!
Foto's (red en Cor Mooij): Kijken naar kunst
in mooi verzamelalbum

eenook
mandarijn
onderweg
Zaterdag 11 november is niet langer alleen de dag van Sint Maarten, en
maar
van Sintvoor
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 verzamelboek.

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
Laagwater Hoogwater
Hoogwater
28 wo
wo 2:35
7:10 15:06
19:28
15
1:25 9:55
13:49 22:10
29 do 3:30
8:11 15:56
20:35
16
2:15 11:10
14:38 23:00
30 vr 4:14
9:14 16:44
21:56 LK
17
2:59 12:07
15:17 23:50
1 za 7:06
10:30 18:16
18
3:39 11:45
15:56 23:06
NM
2 zo 0:30
8:15 11:35
19:46 16:25
19
4:15 12:24
3 ma 1:05
0:15 9:16
12:45 20:45
20
4:52 12:54
17:01
4 di 1:40
1:20 10:04
13:39 22:00
21
5:25 13:46
17:38
5 wo
wo 2:04
2:09 11:10
14:28 22:54
22
5:59 14:05
18:11

BOOM

autoservice
Reparatie,
Salon vooronderhoud
Bionome
huidverzorging
en Pedicure
en verkoop

acne, psoriasis,
rosasea en eczeem
ALLE
diabetische
enMERKEN
reumatische voet
ook
campers
Iedere dinsdag
koopavond
18.30 - 19.30 uur
Herenweg
• Egmond-Binnen
Duinweg 65
4 - Telefoon
06 29 43 08 57
M 06
2874 8860 • T 072 506 2744
mail2zensitive@gmail.com

Voor
passende
uitvaart
met
Voor
eeneen
waardig
en gepast
afscheid,
een
vertrouwd
gezicht
‘Hennie
Blok’
voorheen werkzaam voor Memento Mori

(tekst Cor Mooi/John de Waard) Waar Sint Maarten op 11 november moeite heeft zich staande te houden
in het eindejaarsgeweld van Halloween, Thanksgiving, Black Friday en alle andere uit Amerika overgewaaide onzin, doet de Fjoertoer als oer-Hollands evenement het uitstekend. Overal in de Egmonden waren vreugdevuren, feesttenten, hoempabands, individuele artiesten, complete attracties en vriendelijke
bewoners die de wandelaars iets wilden laten zien, horen en proeven van de sfeer in Egmond die zo’n
evenement kan meegeven.

Dag en nacht bereikbaar

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

Kerstbomen

BOOM

vanaf € 15,00

autoservice

gratis thuisbezorgd

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

- voor al uw kerstplezier, ook zondag's open -

Centrale inkoop
“de Westrand”

Foto
(aangeleverd)
Voetbalplaatjes
van lokale
helden sparen:
drukte in kantine
Sint Adelbert
Fjoertoer niet
meer
weg te denken
Allemaal starten
ze bij Zuiderduin
Hoempabands
onderweg

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Liefde, Aandacht
en Respect.

En verder in Dorpsgenoten
in Dorpsgenoten
-En verder
Delversduin
wordt langzaamaan concreet
brief voetbalclubs
gemeente wel bezig
-- BozeSlotkwartier
houdtaan
gemoederen
Stones JO13-2
winterkampioen
-- White
Adelbert
legt jeugdtrainers
vast
-- 14.000
euro
voor
Adelbertveiling
Trouwe donateurs KNRM in het zonnetje
- Klaas Lampe Bokaal 2018 naar Carlo Zwaan

DORPSGENOTEN

Iedere maandag
inloopspreekuur
van
Iedere maandag
inloopspreekuur
van 10.00-13.00
uur
10 tot Slotweg
12 uur op
Slotweg
2,
Egmond
a/d
2a, Egmond aan den Hoef Hoef.
Meldnummer
24/7:
06 21
Of op
afspraak. Tel.
06 21
51 51
61 61
30 30
(24/7)
www.charonuitvaartbegeleiding.nl
Charonuitvaartbegeleiding.nl
Charon Uitvaart Inspireert!

2

Verkaveling
White Stones Delversduin
JO13-2 winterkampioen
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Voor u
uwlast
gehele
Heeft
vanadministratie
uw spieren
Administratiekantoor
en wilt u ze onbelast
in beweging brengen?
Maak
dan een afspraak
Voor: - Verwerking bedrijfsvoor
een gratis
proeflesjaarbij
administraties
en samenstelling

(tekst Cor Mooij) Het team van zaalvoetbalvereniging WhiteStones
JO13-2 moest de laatste wedstrijd in sporthal de Watertoren tegen
DGAC JO13-1 uit Schoorl winnen om zich Winterkampioen te mogen
noemen. Dat lukte.

”Het is zoals het is en het
komt zoals
“Moeder
is heelhet
ver,komt”
want nu is ze een ster.
In dankbare herinnering
aanmijn
alleslichtje
wat inhijdevoor
Ik brand
nachtons
is geweest, hebben wij afscheid
moeten nemen van
en overdag
mijn lieve man, onze lieve
”ouwe”,
onze
broe en
hou ik
over jullie
deopa,
wacht”
schoonvader
Pietje

WINTER

rekeningen - belastingaangiften

- adviezenYOU
op fiscaal
en
SLENDER
HEILOO
bedrijfseconomisch terrein

PietjeJob
Konijn-Dekker
de Vrij

Kerklaan 11,156
1935 EV
Egmond-Binnen
Westerweg
-1852
AN Heiloo
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
072-5339547 of 06-36171478

weduwe van Jaap Konijn
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Alkmaar,
13 juli 1944
Alkmaar,253 november
november 2018
2017
14 juni 1934

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Beeld (aangeleverd gemeente Bergen): Verkaveling Delversduin. Informatieavond op 15 november in Hanswijk.

Zaterdag
11 november
jl. wel
zijneen
de oud-collega’s
vananTransportbedrijf
al met de lichies
in de kamers en
te ewwe. Maer
ze maeke d’r
Sprenkeling
gekomen
dorpshuis
Hanswijk
tijdens
toine.
Ik vin d’r
gien moer
meer een
aan
zooitje van. Ebbijjaielkaar
‘eleze datte
ze eenin het
gezellige
reünie.
Transportbedrijf
in 1958over
opgericht
zo. Dat gaetwerd
ook allienig
de cenbrievebus in
Bergen
anderhallef jaer Sprenkeling
door
Jan ‘e
Sprenkeling
sr. aan
Slotweg
Egmond
aan denenHoef.
Het
te. Deinloi
motte verdiene
den maer
‘iet leeg
maakt ewwe?
Hoedeken
bedrijf
snel,
daardoor
bedrijf
jaren ’70
alles doorhet
mekaer
‘eeneind
verkope.”
’t zauw groeide
je zegge, al
maer
’t is
gebeerd. verhuisde
naar
op zâake
de Weidjes
en groeide
door.
“Mââd,
wat ken gestaag
’t je skêêle.
Jai doet
Ewwehet
waibedrijventerrein
’t nag over aare
as we mekaer zien? ’t Is toch iet te gewôôn wat jai aardig vind en leet je
gelôove wat er allegaar gebeert! Ik aige iet op jutte. Mot je nag Sinterleest bedrage me-kind, wat mot dat klaze?”
allegaar worde. Ze ewwe al weer een “Jaadet, ik mot nag een suprise maeâar plan in d’r lois hoofd over de voe- ke. Kaik, dat vind ik nag wel âardig
balvelde en de sporthal. En de kern om te doen. Allienig een gedicht maevan Bergen deer benne ze nag lang ke vin ik een ramp! Alle jaere weeran
iet oit. Wat of de loi ook verzinne, ’t is dat ’n temtasie. Die van main skut
kost allegaer dat ’t barst. No ja toe, ze zo in iene oit z’n mouw, ai wel!”
leet ‘k et over wat aars ewwe. De Sin- “Now sterkte den maer weer en leet
terklaas mot nag ‘evierd worre en ze die krante maer effies de krante. Waibenne de kerstbome al an ’t anslepe. zer wor je d’r iet van. Niet ten!”

BEUKERS

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

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

wasserij
Zeedistel
1 - Egmond-Binnen

dubbelblank
Tel.
072 5064695
Lijtweg 56 • Bergen NH
072-5812331
Mob.Telefoon
06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

Karin Smit

2-506
06-196426616
646

persoonlijk en
persoonlĳk
enstijlvol
stĳlvol

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

waarvol
afscheid hoeft niet duur te
- Ongeacht waar en of u verzekerd
zijn
bent
f
* Ongeacht waar en of u
- Een vrijblijvend voorgesprek verzekerd
is altijd
bent
mogelijk
* Een vrijblijvend voor- Ruime ervaring als uitvaart- gesprek is altijd mogelijk
begeleidster
in uw regio
Iedere
woensdag
en donderdag
* Ruime ervaring als
gangen
verrassings
menu € 19,95
- Betaalbaar3en
onafhankelijk
uitvaartbegeleidster
in
uw regio
Tel. 06 81 35 81 10* Betaalbaar en
onafhankelijk

huiswerkbegeleiding voor
middelbare scholieren

www.dehuiswerkwinkel.nl

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

www.fysiotherapieronde.nl
Voor uw
VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
072-5064258 of 5065399
DUBBELBLANK

Dag en nacht bereikbaar
Woensdag t/m maandag geopend vanaf 12.00 uur. Dinsdag gesloten.

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
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Voor uw gehele administratie

Voorstraat
99 • 193
1 AJ Egmo
nd aan Zee

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

WINTER
wasserij
Voor: - Verwerking bedrijfs-

administraties en samenstelling jaardubbelblank

rekeningen
- belastingaangiften
Lijtweg 56
• Bergen
NH
Uw
woning
- adviezen072-5812331
op fiscaal en
Telefoon
vertrouwde
bedrijfseconomisch handen?
terrein

in
Bel
Kruijff
Kerklaan
11, 1935Makelaardij!
EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel:
4 06-124 58 904
tel. 072-5070818
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

ZENT

www.kruijffmakelaardij.nl

Nu ook

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

Heeft
u weleens
Zent
Schoonheidssalon
Pedicure
Mosselaan 61
Voorstraat
92 – Egmond
aanHoef
Zee
overwogen
om
een
1934
RA Egmond
aan
den
06 06-12955593
10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
ooglidcorrectie
www.schoonheidssalondessa.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com
te
laten doen?



Het kan nu in de
huisartsenpraktijk
Egmond aan Zee
Admiraal de Ruyterweg 1.

          
      

      

U kunt geheel vrijblijvend en

 
  een afspraak maken
kosteloos



Het wordt gedaan door een
ervaren Plastisch Chirurg!


een
voor
consult.

Tel. 072-5061252

ZENT

De warme belangstelling en vele blijken van medeleven na het
Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
overlijden van onze dierbare

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Gerrit
Stam
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
hebben ons veel steun en troost gegeven.
geweest.
Het
is
prachtig
geworden
met
dank
aan
onze
ondernemersvereniAl
jaren
een
vertrouwd
adres
voor
uw
APK
en
onderhoud.
Onze oprechte dank hiervoor.
ging,
de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
Tevens
doen
aircoservice,
dochters,
Jan de
Waardwij,
en Apeldoorn
Bloembollen
en Cees Apeldoorn.
Nel schadereparaties
Stam-Dijkstra
Kinderen en kleinkinderen
in- en verkoop of zoekopdrachten.

Alkmaar,
november 2018
Nieuwe Egmonderstraatweg
12 • 1934aan
PA Egmond
aan den Hoef
Bridgeclub
Egmond
Zee

www.garagedeegmonden.com
info@garagedeegmonden.nl
• Tel. 072-5061228
Uitslag
23 maart 2017: 1.Henk• Apeldoorn
en Fenny Brus 60,42
2.Piet en
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

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

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

Voor
uw gehele administratie
STAAN ZE VÓÓR PAKJESAVOND VOOR U KLAAR

Allergie
Acupunctuur
U kunt de letters in onze

IN DE
VOORSTRAAT IN ONZE WINKEL ALDAAR
Administratiekantoor

WINTER

winkel aan de Voorstraat 103
Last
van migraine/hoofdpijn,
te Egmond
aan- Zee
bestellen bedrijfsVoor:
Verwerking
darmklachten,
vermoeidheid,
Adviesprijs: 6,95 en samenstelling jaaradministraties
luchtwegklachten, huidklachten,
rekeningen
ONZE
PRIJS:hormonale
5,95!- belastingaangiften
tennisarm,
klachten,
- adviezen op fiscaal
en etc.?

bedrijfseconomisch
Julianastraat
3, 1931 CA Egmondterrein
aan Zee
Telefoon
(072)11,
5071935
12 72EVofEgmond-Binnen
(06) 362 04 113
Kerklaan

Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

EXPOSITIE
Schoonheidssalon
Het bestuur
nodigt leden en donateurs
uit
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. TotONDERHOUD
15 juli.
voor
de
voorjaarsvergadering
op
Linda
IJssennagger-Zentveld
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
NIEUWBOUW
Woe
29Zent
Ouderenochtend,
Hetwelke
Gebouw,zal
10uEN
zaterdag
1 december,
worden
gehouden in de
Schoonheidssalon
Zeedistel
1 -16:00
Egmond-Binnen
Wo
29
Toneelgroep
Spiegel
in
de
Schulp
20.15u
Mosselaan
61
Soos/Loods in Egmond aan Zee. Aanvang:
Do1934
30 Toneelgroep
Spiegel
in de
Schulp 20.15u
RA Egmond
aan den
Hoef
Tel.
072
5064695
Agenda
en notulen
zijn beschikbaar op
06 10 82
64 29in de Schulp 20.15u
Vr
31 Toneelgroep
Spiegel
Mob.
06-53794624
www.zentschoonheidssalon.nl
www.bvdewerf.nl.
Vrij
31
Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
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
ZaTotaal
1 Kerkdienst
Alacoque,
Egmond/Hoef,
19u
pakket, dus alles
inclusief. Zowel
reguliere opvang
als
en incidentele
opvang
mogelijk. ActiPastorie
eve, betrokken
Zoﬂexibele
2 ‘Tafelen
voor de
Vastenactie’,
E-Ben17u
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
voor kinderen
van 0-13
jaar.
ZoOpvang
2 Kerkdienst
H. Adelbertus,
Egmond/Binnen,
10u
•
Dagopvang nodigt leden en donateurs uit
bestuur
DiHet
4
Snuffelen
in
de
bijbel,
Parochie
E-Binnen 15u
•
Buitenschoolse opvang
P
TEL.
•
voor
de
najaarsvergadering
op
Woe
5,Peuterspeelzaal
Kienen,
de Schulp, 14u
•
Natuurbeleving
072-507
0200
Woe
5 Vastenmeditatie,
Kerk,
19.30u
•
Ruime openingsti
jden protestantse
zaterdag
18 november,
welke
zal
worden gehouden in
•
wachtlijsten
Woe
5 Geen
Flierefl
uiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

notaris:

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

DE WER
v.
F
b.

e

gm

ond aan z

ee

de
inopvang
Egmond
• Soos/Loods
Flexibel en incidentele
mogelijk aan Zee. Aanvang: 16:00
Agenda
en
notulen
zijn
beschikbaar opDe Poppenkast
WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL
www.bvdewerf.nl.

KINDEROPVANG

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents
DORPSGENOTEN

RUIMTE

Drogisterij
Parfumerie

al v.a.

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

e

€ 5,50
mr. Erica van Nimwegenper m 3

Dijkstra

info@overwegendnotariaat.nl

9,

www.overwegendnotariaat.nl

WELBOX
€ -Selfstorage “de Weidjes”

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef
Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl
072-5066171

Bel me Teen!

medisch
mr.
Ericapedicure
van NimwegenDijkstra

Bel voor een afspraak

info@overwegendnotariaat.nl

06-1057 8724

www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197

Julianastraat
60
1934
BA Egmond
Julianastraat
60 aan den Hoef
Egmond
072-5066171
Egmond aan
aan Zee
Zee

www.belmeteen.nl
www.belmeteen.nl

(KPB) mountainbikecup. Uitslag: 1.
Wim Verdonk, Egmond aan den Hoef
week de winst weg uit Akersloot in de 2. Vincent Beentjes, Castricum 3. Wout
wekelijkse donderdagavondwedstrijd Bakker, Heiloo 4. Henk Louwe, Alkmaar
om de Kids and Parents Bikeschool 5. Chris Kemp, Egmond aan den Hoef.
Voor (aangeleverd):
het eerste Trouwe donateurs KNRM in het zonnetje gezet
Foto’s

wijLampe
geen
Klaas
Bokaal
zetten.2018
De vrijwilligers
Nu hebben
de KNRM
haar taak uitoefent

van Station
Deze
week
vond bij S.V.
Prinsgeen
Hendrik
de strijd
omdeze
de uiteraard
Klaas Lampe
Egmond
hebben
al wat
zonder
overheidssteun
en ook
oplossing…
Bokaal
plaats,
eenaan
wedstrijd
ter herinnering
aan voorzitter
Klaas
oudere donateurs
(de oudste was
94
vergoeding
vraagt
degene die
Lampe,
21 jaar
geleden.
om hulpooit,
vraagt,
moeten
de vrijwilli- jaar) ontvangen met koffie en koek en
gers van de KNRM, om hun werk te hen wat verteld over het mooie werk
Voorblijven
het tweede
kunnen
doen, met name terug van de KNRM. Daarna heeft de burvallen
op
wel! ongeveer 93.000 donateurs gemeester, mevrouw Hetty Hafkamp,
die zij REDDERS AAN DE WAL noemt. in haar functie van voorzitter van de
Omdat velen van hen al hun hele le- plaatselijke commissie van de KNRM
ven donateur zijn is het bij de KNRM Station Egmond, aan een ieder de verinmiddels een goede gewoonte de- sierselen uitgereikt die daarbij horen,
gene die 50 of 60 jaar donateur zijn alsmede een persoonlijke brief van de
medio november in het zonnetje te KNRM en een prachtig boek.

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

Foto (aangeleverd) De winnaars Carlo Zwaan en Richard van Ham,
met spreekstal;meester voor de avond, erelid Cees Kager.

SERIEUZE
BEZORGER

Er wordt geloot wie tegen wie, de eindelijk dus de finale tussen Richard
mindere schutters krijgen een handi- van Ham en Carlo Zwaan met de uitcap toebedeeld en jaren geleden kon eindelijke winst voor Carlo met, na
het dus gebeuren dat iemand uit de aftrek van zijn handicap, 95 punten
B-klasse kon winnen van iemand uit tegen 91. In ieder geval blijft de eer
de E-klasse, dus een redelijk eerlijk op de Hoef. Proficiat voor beide. Iedersysteem. De meeste leden hadden een bedankt voor het vertrouwen in
hun kaarten op Dirk Roele gezet, de jury, Nico en Henk bedankt voor de
maar in de kwartfinale sneuvelde ti- prettige samenwerking, complimenten
telhouder Dirk op – niemand kan dit voor de voorzitter en haar bestuur en
voormaar
het heerlijke
van Santigeloven – 1/10 punt van Richard
vanzee op,
Niet de
wel eenetentje
demonstratie…
Ham. Daarom hebben we Cees Kager ago, perfect verzorgd door Rick! In ietot volgend
EN, de prijs
ook
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Rommelmarkt wielerbaan Alkmaar
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Mosselwist
& Eeltink
50,00%
6e
Ingrid
dekansloze
Schepper
Bras
en Alkmaarder
Henk
Louwe en
deze vervolgens
1eplaatsgenoot
Dms te BúckNiels
& Eeltink
68,42% Mevr.
Druiven
& Hr.Groot
47,10%ook
7e

Ontbijt,
vragen
stellen
en in
opbalans
de foto
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Herenweg 232 - 1934 BG Egmond aan den Hoef

GARAGE DE EGMONDEN

VANALUMINIUM
DE GIESEN

Voor een langer periode

&
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072 507
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21 marcel@wiegers.net
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06-53696278
www.houtenboslassen.nl
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Pieter
Schotsmanstraat
7
Mosselaan
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a/d Hoef www.wiegers.net

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

ABA

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

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

Hallo..?
Hallo..? liefst met ervaring 18-20 jaar.

Voorstraat 96a • 1931 AN Egmond aan Zee • 072-506 1363
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in
werking
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aan de Hoef
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www.fysiotherapieronde.nl
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072-5064258 of 5065399

Foto’s (aangeleverd) Vragen stellen aan de burgemeester,
die zeer aandachtig luistert.
gemeester Hetty Hafkamp en wethouder Jan Mesu. Na het ontbijt mochten
ze vragen stellen aan de burgemeester, wat ze allemaal ook enthousiast
deden. Tenslotte nog even op de foto
met de wethouder en de burgemeester: dat gebeurt ook niet iedere dag.

Afgelopen woensdag was de Jozefschool uit Egmond aan den Hoef uitgenodigd om met de Burgemeester te
ontbijten tijdens het nationaal schoolontbijt. Een delegatie van 15 leerlingen is naar het gemeentehuis gegaan.
Daar konden ze aanschuiven bij bur-

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKMTB
K&PB
Niet Henk, maar broer Wim Verdonk
GOLF?aan den Hoef sleepte deze
uit Egmond

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

notaris:

DORPSGENOTEN
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar

BOVAG

De Koninklijke
Nederlandse Redding
Maatschappij
heeft
op zaterdag
aan
de Afdelingsfotowedstrijd
2018 van
de afdeling
Noord-Holland
11 november,
op haar 193e
verjaardag,
heel “Mijn
het land
de mensen
noord
van de Fotobond.
Dit jaar
was het in
thema
held”.
De begeëerd die
vrijwillige
bijdragen
50 of 60 jaar23het
reddingspreking
vanmet
de hun
ingezonden
foto’s
vond al
vrijdagavond
november
werk financieel
mogelijk maken. Ook het KNRM Station Egmond aan
plaats
in Heerhugowaard.
Zee (het
oudste station
van fotode KNRM)
heeftzien.
hierDeaan
meegedaan
en
te laten
inzending
van Will
Deze
afdelingswedstrijd
is een
de deuren
het boothuis
open gezet
voorwerd
9 personen
uit de
Hoekstra
gehonoreerd
metregio
een
wedstrijd
voorvan
individuele
fotobondsdie respectievelijk
60 jaar donateur
zijn. de eerste 10 foto’s;
plaats binnen
leden
en leden van bij50deenFotobond
aangesloten fotoclubs binnen de regio in totaal werden 15 foto’s door een
29uitMAART
2017 - NUMMER
tweetal juryleden
geselecteerd om627
in
Noord-Holland, in totaal bestaande
12 clubs. Marga Rezel (Egmond aan 2019 op diverse locaties tentoon geZee/gemeente Bergen) en Will Hoekstra steld te worden zoals in de Cultuur(Limmen/gemeente Castricum) vonden schuur in Wieringerwerf, de Magnushof
na het project ‘Heeren van Egmont’, in Schagen en andere nog nader aan te
eindelijk weer tijd om eigen fotowerk kondigen locaties in de regio.

TASTY TO GO
Schoonheidssalon

Palsma WE HEBBEN NOG

BEUKERS

Fotogroep Egmond
KNRM
dankt
donateurs
Twee
leden van
Fotogroeptrouwe
Egmond/Egmond
aan Zee namen deel

KOFFIE- EN THEEWINKEL

Najaarsvergadering SCHILDERSBEDRIJF
Botenvereniging
De Werf
Egmondse
Almanak
DE WER
v.
F
b.

Is het nou zo erg dat ze bij de gemeente anderhalf jaar de postbus niet hebben geleegd? Zo ken ik ook wel mensen die nooit hun e-mail controleren.
Bel je toch gewoon effe. Blijkbaar heeft er niemand aan de bel getrokken dat
ergens niet op was gereageerd. Of zou zo’n reactie ook naar de postbus zijn
gestuurd? Zegt wel iets dat niemand er blijkbaar erg in heeft gehad. Staan we
toch maar weer mooi op de (voor)pagina’s van de landelijke dagbladen. Never
a dull moment in Bergen.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl





 






Allergie
Acupunctuur
Last van migraine/hoofdpijn,
197 - 1 hoog
darmklachten, Herenweg
vermoeidheid,
1934 BA Egmond a/d Hoef
luchtwegklachten, huidklachten,
+31 6 10 67 55 87
tennisarm,
hormonale klachten, etc.?
studio@remoraproducties.nl

Julianastraatwww.remoraproducties.nl
3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Compliment voor Egmondia Groepsfoto
ondanks verlies

Egmondia heeft in Limmen een onterechte nederlaag geleden. Na de overwinning op Volendam reisden
de Egmonders met het nodige vertrouwen af naar Limmen. Maar ook Limmen zat na de 6-0 winst van die
week ervoor in een goede flow. Het resultaat: een nipte nederlaag voor Egmondia 2-1.
De thuisclub startte voortvarend en scorebord te zetten. In de tegenaanval rieke minderheid bleef Egmondia op
probeerde Egmondia meteen onder was het aan de andere kant raak. Een de gelijkmaker azen en die viel ook
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Heeft u ook een TEL: 06 23610857
Egmonderstraatweg
20 - Egmond aan den Hoef
intercom
bij welke
er beneden alleen
maar hallo gezegd
kan worden?En u,
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GAS
- CV - WATER - RIOOL - ZINK- en DAKWERKEN

Telefoon 5065495 - Mobiel 06-50671232

info@ijssennaggerloodgieters.nl

Prinses Margrietlaan 22 - 1934 EL Egmond aan den Hoef

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

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

Tel. 06 81 35 81 10

Dag en nacht bereikbaar

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Woensdagavond 15 en 29 november,
Geen bloemen, geen bezoek aan huis
13 en 20 december van 19.00-21.00 uur

Najaarsvergadering
Botenvereniging De Werf

Bereikbaar 24/7

iswerkwin
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UITVAARTBEGELEIDING

Here
Egmond nweg 207
a/d Hoe
f
07

Vrijdag 30 november om 11.00 uur nemen wij afscheid van
Truus in de Slotkapel, Slotweg 19 in Egmond aan den Hoef
(inloop v.a. 10.30 uur)
Aansluitend
begeleiden
de kinderen
en kleinkinderen
Live muziek,
hapje, drankje
en cadeau-tips!
Truus naar het crematorium.

e
ond aan z

06 - 41 73 95 49

l.nl

Onze speciale dank gaat uit naar huisarts Susan Thomas,
Styling: Margriet Kaptein-Bremer
verpleegkundige José Boots en de medewerkers
Hospice
Foto: Sjef Kenniphaas
Alkmaar voor de liefdevolle verzorging.

gm

UITVAARTVERZORGING

b
egeleidin
info@uitvaartannonu.nl
g
re scholie voor
www.uitvaartannonu.nl
w
ren
Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nlww.deh
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Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run
en en
hierbij
stond Olof
Tanya
Paul
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling
van RavenPeter en‘Land
Sandra
stein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken
die
dag
om 08.10 uur
Kim en Patrick
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
Ruby
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

e

Anno Nu

huiswerk

† Alkmaar
26 november 2018

ZENT

ruimte voor inwoners

middelb
Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef
a

DORPSGENOTEN
DORPSGENOTEN

Dorpskroft 6, 1934 DH Egmond aan den Hoef

interesse in politiek?

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 30 november
Gemeentebelangen
heeft
haar jaarlijkse
om 10.00 uur in crematorium
Waerdse
Landen,
Algemene Leden Vergadering.
Krusemanlaan 5 in Heerhugowaard.
Aansluitend is er gelegenheid
om ons
woensdag 15 november
20.00teuur.condoleren
Zaal open 19.30en
uur
herinneringen aan Pietje
op te halen.10a, 1862 JP Bergen.
van Blaaderenweg
Op de agenda staan onderwerpen die ons nu bezigCorrespondentieadres:
Ook niet-leden zijn welkom!
Pieter Schotsmanstraat houden.
21
1931 AS Egmond aan Zee

Petra van der Meer

Geweldloze communicatie

Voorjaar
in Egmond
Correspondentieadres

Pietje is thuis. U bentFam.
welkom
om afscheid van haar te
Rasch
nemen op donderdag 29 november van 19.00 uur
tot 20.30 uur.

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

Mats

Sidney

Bedankt voor alles.

SCHILDERSBEDRIJF

Uitslag woensdag 21-11- 2018: 1e 6e Dms te Bück & Eeltink, 51,41%; 7e
Mevr. Blankendaal & Hr. Broersen, Dms Baltus & Zentveld, 50,94%; 8e
67,34%; 2e Hrn Eeltink & Mossel, Hrn te Bück & Visser, 47,63%; 9e Dms
60,06%; 3e Hrn Scholten & Bok, Smitt & Boot, 42,42%; 10e Dms de
Ik wist het.
voorspelbaar.
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de
& Rupert,
34,88%; niet
11e inMevr.
58,75%;
4e Zo
Fam.
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was vrijgeWaelput
& Hr Schelvis,
28,13%.
Mevr.
Druiven
Hr. Hallewas,
52,63%;
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
(waarom is het eigenlijk
en en
nietboosheid.
gewoon BUCH?)
en dus
Benieuwd?
Van worharte
InBUCH
het Maandagochtend
Café de
vanBUCH
3 tie
den
er
meer
ambtenaren
gevraagd.
Tijdelijk,
maar
ja,
het
hele
leven
is
tijdelijk,
2018,
december geeft Maruschka Boomsma welkom! Maandag 3 december
toch?
Ik dacht dat
het juist deCommubedoeling 10:30-12:00
was dat je dooruur
zo’ninambtelijke
Dorpshuisfusie
De
een
workshop
Geweldloze
met
minder
of
hooguit
met
dezelfde
mensen
veel
meer
zou
kunnen
doen en
nicatie. Je krijgt inzicht en concrete Schulp, Visweg 45, Egmond-Binnen.
efficiënter zou
werken.
fout. de workshop is
Koffie/thee:Mijn
1 euro;
handvatten
overkunnen
hoe je
andersSorry,
om misverstand.
K.D.
de
Bocht
kddebocht@ziggo.nl
kunt gaan met je gevoelens van irrita- gratis!

Kloknieuws

Afra & Cor

Zijn dood blijft harteloos, maar heeft ons
& Laura
veel liefde terugDylan
gegeven.
Stef
Het was overweldigend.

T 0656
538
12 076NH
Lijtweg
• Bergen
Telefoon 072-5812331
www.rotteveeltuinen.nl

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’

DORPSGENOTEN
* Egmond-Binnen
9 februari 1939

Paul

Dick Rasch

LaNk
eTer
roNwaTer

BOOMVERZORGING

Na een zeer droge zomer en langdurig
hogeintemperaturen
nu
wonderen
Egmond aan zijn
denwe
Hoef.
toch eindelijk in de herfst terechtgekomen. Die van de weeromstuit
winterse
trekken
heeft
aangenomen.
Watjr.,betekent
datjaren
voor
nadie de laatste
hetde
bedrijf
De
‘oranje/witte
trucks’
waren
een be- keling
tuur beeld,
in de Wimmenummerduinen?
kend
niet alleen in de Egmon- in zijn eentje leidde, besloten om zijn
Ontdek
het tijdensmaar
de wandeling
op bedrijf
duinreservaat
wel. van
Dezejanuari
is verkrijgbaar
met ingang
2017 te
den
en omgeving,
in de Benelux
zondag
2 december
onder
via devoortzetten
website vandoor
PWNtransportbedrijf
en bij de plaaten
ver daarbuiten.
In de
jarenleiding
’90 is van
het laten
de gids.voortgezet
De wandeling
om 11 van
uur ‘Van
selijkeStraalen
boekhandel
in Egmond
de Vries’,
waaraan
hij Zee
nu
bedrijf
doorstart
de zonen
bij het
informatiebord
van PWN
aan het zelf
of bijook
eenwerkzaam
automaat bij
duiningang.
is. een
Zo eindigde
na
Jan.
Vele
vrachten groenten,
bloembolNachtegalenpad
en enz.
duurtwerden
ongeveer
Eenjaar
bijdrage
van € 2,50
wordt opuitprijs
het bedrijf
Sprenkeling
de
len,
rondhout, stro
door2 59
uur. Aanmelden
is niet vervoerd.
nodig. EenDoor
toe- Egmonden
gesteld. Informatie:
072 chauffeurs/per5337601, hanwaar vele
Sprenkeling
Transport
neke@jpdg.nl
of hebben
IVN.nl/NKL
gangskaart
voor het heeft
NoordJanHollands
gebrek
aan opvolging
Spren- soneel
met trots
gewerkt.

Truus
NIGHTS

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

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Herfstige
Foto
(aangeleverd): IVN
Nog éénwandeling
keer was een ‘oranje/witte truck’ te be-

weduwe van Kees de Goede

Ervaar de waarde
van uw tuin!

ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS

fashion & Lifestyle
Geertruida Catharina
g
n
i
p
p
de
Goede-Butter
o
Sh

Jax
Shane

Jordan
Cliff

Voor
uw VoLLedige
wasVerzorgiNg
VERANDA’S
BEREGENING
BESTRATING
www.duBBeLBLaNk.NL
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR

"Op zoek naar rust nam zij een moedig besluit"

Robin & Jade

Tessa
& Martijn
De uitvaart heeft reeds in besloten
kring
plaatsgevonden.

uBBeL
oeT
oor

Wat now!
Nog
één
“Now me-kind,
d’r iskeer
weeran van alles Pepernote en kerstballe deer mekaer.
lôôs in de gemeente Bergen. Aigelek Dat wai jong ware was d’r wel een
Transportbedrijf
verskil ‘oor. Now stane de kerstbome
ew ik d’r gien trek in om ’t er over Sprenkeling

Lars
Finn

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

D B

MTB K&PB

Elly & Dirk
DennisNamens
& Liliande familie

Eisenhowerstraat 61
1931 WJ Egmond aan Zee

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

Met de informatieavond op komst avond laten bijpraten over de diverse
Foto (Cor tussen
Mooij)19
Whitemogelijkheden:
Stones JO13-2
winterkampioen
in de
vrije sector zijn
(woensdag 15 november
en 21 uur in Dorpshuis Hanswijk, er appartementen, gezinswoningen
1-1twee-onder-een-kap
scoorde. Toen was het
ijs gebroNa een spannend
beginbegint
waarbij
de en
en daarnaast
Egmond
aan den Hoef)
langken. er
White
Stones
in het
zenuwen het
bij de
jonge
spelers een
rol zijn
in de
sectordomineerde
sociale woningzaamaan
plan
Delversduin
steeds
vervolghuurnagenoeg
de gehele wedstrijd
speelden kwam
White Stones
met 0-1 bouw
en koopwoningen
waarconcreter
te worden.
Geïnteresseeren (straks)
Sam Tromp
zorgde voor
rust voor
achter
door zich
een oponhoudbaar
schot op
kan worden
ingeschreven.
den
kunnen
deze informatiein de bovenhoek waar doelman Joey 2-1. Na de rust scoorden (Ruben 3-1
Groen geen antwoord op had. Wak- en Sam 4-1) beiden nog een keer,
ker geschud na deze goal, waarbij waarna de kampioenschaal kon worden overhandigd
aanvoerder
tot dan toe
veel Karssen,
te gehaast
werd geUitslag:
1. Ferry
Alkmaar
2. gowaard
7. Woutaan
Bakker,
HeilooJoey
8.
Groen.
In deAkersloot
kleedkamer
werden
nog
speeld, was
het Gabriel
Willems
die Piet
Vincent
Beentjes,
Castricum
3. Henk
Veldt,
9. Chris
Kemp,
twee flessen
kinderchampagne
een aanval
onderbrak
en schitterend
Louwe,
Alkmaar
4. Marco
Wetsteijn, Egmond
aan de
Hoef 10. Lars vanleegden
gespoten enAkersloot.
kon het feestje beginnen.
afspeeldeaan
naar
Dekker
die de Wijngaard,
Egmond
ZeeRuben
5. Marcel
Koekoek,
Castricum 6. Martin Meijer, Heerhu-

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

Lamoraalweg 65 - Egmond a/d Hoef
Tel: 06-10661963

is terug te
op
gaan maar
spa- prachtige
Na
van tienduizend
voorbereiding
was Binder-voetbaltoppers
strand tot actie
vuurspuwers
bij vinden
de slotrumee. Het was perfect:te koud,
Met weken
meer dan
stapten
van de
album
tegen
een verder
zacht de
het
afgelopen
zaterdag dan
zover. ren?
ine,website
van fanfares
totvoetbalvereniging
hoempabands en
droogHet
en de
windiszakte
steeds
ze weer
over verschillende
afstanden
Alsmet
je nog
verkrijgbaar
in deuitgebreid
winkel. Een
Het
werd van
gepresenteerd
van feesttenten tot statafels
volaf, waardoor
alle lopers
te (www.adelbertvoetbal.nl).
door spaarboek
de dorpskernen
de Egmon- prijsje
album
hebt,
meld je
album nemen
‘voor later’
een mooie
en
doende
drank.
Iedereen
haddan
er even
hard
tijd konden
om en
onderweg
de geen
den,uitgedeeld
door duindoor
en het
over projectteam
strand. De uniek
leider of om
stuur
een mooi
mail feest
naar
sportievelingen
vanuit
Sint Adelbert,
samen niet
met veel
het verzameling
aanjegetrokken
er een
spektakelstukken
te bekijken.enEn vrijdie bij
weerberichten
voorspelden
Sint Adelbert
bij elkaar
in adelbertvoetbal@gmail.com.
management
supermarkt.
van te maken.
waren ervan
volop.
Van draken
op het
goeds, maar van
dat deviel
allemaal Alle
erg willigers
deelnemers in het boek kregen een één boek. Meer informatie over deze
gratis exemplaar . De inzet is om de
komende tijd voetbalplaatjes te sparen door ‘slim’ aankopen te doen bij
de supermarkt in Egmond Binnen.
Bij iedere € 10,- boodschappen ontvangt de koper een pakje plaatjes
met 5 stuks. Het is ook mogelijk tegen betaling een mooie poster van de
eigen foto te krijgen van 50×70 cm.
De actie duurt nog tot 23 december.
De verwachtingen zijn hooggespannen en er worden inmiddels ook al
voorbereidingen getroffen om ‘dubDe eerste groep vertrekt als het nog net licht is
7750 euro voor Henk Biesboer (rechts) van de KNRM
bele plaatjes’ te kunnen ruilen bij
de voetbalclub in de kantine. Ook
Cheque voor KNRM
interesse om voetbalplaatjes van de
De Fjoertour, voor de vijfde keer alweer pion. Van heinde en ver kwamen de mogelijk tot uiting gebracht, maar er
georganiseerd door Le Champion, is niet lopers naar Egmond aan Zee. Zelfs uit was ook gewoon veel plezier, muziek
Met zijn allen op de foto met het
meer weg te denken uit haar najaars- Duitsland waren er opvallend veel deel- en uiteraard waren er op veel plaatsen
voetbalalbum en Mark Bakker,
programma. Directeur van Le Champion, nemers, maar ook vanuit Brabant, Fries- de hartversterkertjes om de temperatuur
supermarktmanager.
Cees Pronk, was een tevreden man. Hij land en Groningen was men naar Eg- op peil te houden. Op het strand waren
overhandigde een cheque aan Henk mond gekomen om het spektakel mee onder meer veel vreugdevuren georgaBiesboer van de KNRM van maar liefst te maken en mee te lopen over diverse niseerd door de KNRM, De Pinck en de
€ 7750,00 waarvoor Biesboer uiteraard afstanden. Overal in de dorpen werd het Reddingbrigade. Al met al kan men weer
zijn waardering uitsprak aan Le Cham- thema ‘Middeleeuws Egmond’ zoveel terugkijken op een geslaagd evenement.

RUIMTE





zaterdag

25 november 2017
Vanaf 17.00 uur

Kom de wandelaars aanmoedigen en

genieten van muziek van de Monkeys

















Salon voor Bionome

huidverzorging en Pedicure
acne, psoriasis, rosasea en eczeem



diabetische
en reumatische voet


NIEUW in De Egmonden
Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30
 uur
Gastouder Sacha voor
kinderen van 0 - 4 jaar
Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57

www.kdvegmond.nl
072-571 20 45
mail2zensitive@gmail.com



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!

5

DORPSGENOTEN

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

GAS - CV - WATER - RIOOL - ZINK- en 085-0020809
DAKWERKEN
info@pieterdorhout.nl

Telefoon 5065495 - Mobiel
06-50671232
www.pieterdorhout.nl
info@ijssennaggerloodgieters.nl
Prinses Margrietlaan 22 - 1934 EL Egmond aan den Hoef
Mosselaan 67 | 1934 RA Egmond aan den Hoef

5

15
28NOVEMBER
NOVEMBER 2017
2018 - NR. 660
714

ALV Dorpsraad Egmond
a/d Hoef
Fjoertoer

06 20 100 550

Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
de trein op weg naar Ravenstein voorTapas
de NS-wandeling
‘Land van Ravenverrassingsmenu
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.

40 soorten Tapas
€ 19,50 p.p

Feestje in Spaanse sfeer?
Vraag naar de mogelijkheden.

Voorjaar
in Egmond
G e ope nd v an wo t/m zon v an af 17.30 uur

Ingang achter D'Oude Clipper • Smidst raat 3, 1931 EX Egmond aan Zee
tel: 072 8888805

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
P

TEL.
072-507 0200


  van
donderdag


Geopend
t/m zondag

De Poppenkast

KINDEROPVANG

Wilma´s Pilates Foto
& (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
Essentrics Studio

Hallo..?
Hallo..?

Nadat enkele
jaren terug
Egmond-Binnen
in de narcissen is gezet, was nu ook
Lamoraalweg
72(de Weidjes)
Egmond
Tel: 06-21287899
www.wilma-pilates.nl
Egmond
a/d Hoef-versierd
met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
en NIEUW
Zeeweg. In Egmond-Binnen
is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
Barre lessen!!!
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniRelease
& Restore lessende bloembollenkwekers, John Swart en
ging, de
dorpsbelangenvereniging,
dochters, Jan Verder
de Waard
Apeldoorn
deenhele
week Bloembollen en Cees Apeldoorn.

Heeft u ook een
door Essentrics
intercom
bij
welke
en
Pilateslessen
Bridgeclub
Egmond aan Zee
mail:
wilma-pilates@live.nl
er
beneden
alleen
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
maar
hallo58,33
gezegd3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
Ditte
Greeuw
44,76
5.Cees
Imming
kan worden?En u, en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
40,63
ondanks verwoede
pogingen, niet terug
Kerkdiensten
kunt praten?
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
Deze kunnen wij
H. Margaretha
Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
19.00
Eucharistieviering
met pastor
Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
Tervoort
vooruuru repareren
ofSuzan
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: ZonMosselaan
57,
1934
PJ Egmond
Hoef
dagvervangen!
10.00 uur
W&C-viering
o.l.v.
parochianen
m.m.v. Sta/d
Caecilia

06 21 Zondag
83 47 10.00
93 uur Eucharistieviering met
H. Adelbertus– Egmond Binnen:
facebookcom/Suzansleerlingenbegeleiding
pastor Nico Mantje
m.m.v. Cantate Deo
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

“KOM EENS LEKKER STRUINEN’’
DORPSGENOTEN
MODERN ofZOEKT EEN
Egmondse Almanak

SERIEUZE
BEZORGER
VINTAGE

EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
KLEDING
DECORATIE BOEKEN - MUZIEK
HUISRAAD
Woe
29 Ouderenochtend,
Het Gebouw, 10uSPEELGOED SERVIES
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
06 36
Vrijk31ringlooptol.nl
Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee,
10u 33 43 33
Ind.terrein
Weidjes
VrijLamoraalweg
31 Verstillende53B
wandeling
v.a. DedeAbdij
13.00uEgmond aan den Hoef
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
WoeTijdverdrijfslaan
5 Vastenmeditatie,1 protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5Herenweg
Flierefluiters
162 jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Goede verdiensten,
kom eens langs
Egmond a/d Hoef
Egmond a/d Hoef

06 20 100 550

072-5061201 of info@belleman.nl
Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

Tekst en beeld: Trix van der Veen



Wilt u een feestje organiseren

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

www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

Telefoon 072-5064590
www.schoonheidssalondessa.nl

wie
het 99;
werkelijk
Zwaan
Rolandwas
Sloot 98. B-klasse:
in dit beeld, zwartgebrand
en gehakt met meesterhand!

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

06-53696278
Voor het
eerste
Opgravingen
van het
kasteel
www.schildervandegiesen.nl

wij geen
In bezoekerscentrum
Huys Egmont isAanvulling
inhebben
de laatste
maanden
van het
jaar een expositie
te zien van prachop
bericht
zendmast
tige, grote foto’s die gemaakt zijn tijdens de opgravingen van het kasteel te Egmond aan den Hoef, in de

Foto
(P.W.N. / collectie Historisch
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen
Egmond)
1933:
De fundering
 metvan
vrienden
uitgebreid
 met
 
of 
   dineren

 
de
Rentmeesterstoren
is zichtU kunt
bij ons
terecht.
  familie?
 

 
baar en nog in prima staat.


Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Voorstraat
92 – z’n
Egmond
Jan Dirk
Dal aan
109Zee

Jos Pannekeet
wordt er aan
een speciale
1931 DL06-12955593
Egmond
Zee

jaren 30 van de vorige eeuw.

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

•
•
•
•
•
•
•

GRIEPGOLF
OFkunstenaar moet je dan zijn
S.V. Prins Hendrik een
voor een echt beeld, levensgroot:
INBRAAKNu
ben
ik, zie
je wel? Uitslag: EEr VAN
werd opnieuw
KNSA
klasse
voorgesteld!
DEnietook
Gonverdienstelijk
IESEN “dat
in hetCor
donker
rood.”
geschoten: Cor en Dirk geven elkaar en
klasse:
Wijkerkleur
100;ik Nico
Tuls 99;
Pedicure
geen streep
toe, oog om oog, tand DirkGOLF?
Roele 98.
's ochtends
zie je pas 99; Carlo
om tand, de strijd der giganten. Voor maar
A-klasse:
Ger Gravemaker


vanaf
uur eigenaar
In 1933
werd
de11.00
provincie
van
het weiland
 
 Donderdagavond
  waar ooit het kasteel
van
de
heren
van
Egmont
stond.
Gesudderde
Parelhoen
18,50

€op
In het
kader van de werkverschaffing
www.het-woud.nl
• 072-5061471
werden van 1933 t/m 1935 in drie
zomers de fundamenten blootgelegd.
Eerst door Egmondse werklozen, later
ook door Haarlemmers en Zaandammers. Schoonheidssalon
Er werden maar liefst 1138
P E D I C U gevonden,
R E | M A van
N I CmiddelURE
voorwerpen
Linda IJssennagger-Zentveld
eeuwse
kannetjes tot 18e-eeuwse
Margreth Kool
borden.
De gehele
collectie bevindt
Zent
Schoonheidssalon
Gediplomeerd
pedicure
manicure
Mosselaan
61 in Castrizich
in het | Huis
van Hilde
1934
RAenkele
Egmond
aan den Hoef
cum,
maar
topstukken
zijn al
06 10 82 64
29 Museum
jaren te bewonderen
in het
www.zentschoonheidssalon.nl
van Egmond
te Egmond aan Zee. Ook
in zentschoonheidssalon@gmail.com
Huys Egmont staat een vitrine vol
vondsten, veelal uit de collectie van
Cor
Prins.
werkzaamheden
op het
Voor
uwDegehele
administratie
kasteelterrein zijn fotografisch vastAdministratiekantoor
gelegd
door medewerkers van het
P.W.N., die de opgraving leidde. Zo-

ZENT

oplossing…
T-Mobile
heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het
plaatsen van een mobiele telecommunicatiemast ten noorden van
Egmond-Binnen, net buiten de dorpskern. De gemeente heeft hierover
eerder
een (pers)bericht en brief verstuurd. In dit bericht staat
Voor
het tweede
dat de bewonersvereniging betrokken is bij de locatiekeuze. Dit is
nietwel!
juist. Het overleg was tussen de gemeente Bergen, drie actiecomités en T-Mobile.
De mast is gepland op een perceel zienswijze indienen door een brief
aan de oostzijde van de Herenweg te sturen naar het college van B&W,
ter hoogte van de bushalte tegen de Postbus 175, 1860 AD Bergen. Ook
groenstrook aan. Het ontwerpbesluit kan men een zienswijze mondeling
voor plaatsing van de zendmast ligt indienen. In dat geval kan men conter inzage tot en met 26 december tact opnemen met Team Plannen &
ter inzage op het gemeentehuis van Projecten, tel. 088-9097523.
Bergen. Een ieder kan schriftelijk een

DORPSGENOTEN
EgmondseZOEKT
AlmanakEEN

EXPOSITIES Expositie: Frans Peeters, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef t/m feb 2019
Expositie: Hilde Belleman, restaurant Hema (’t Loo, Heiloo), tot eind januari 2019
Expositie: laatste expositie 2018 in Kapberg, E/Hoef tot 9 december.
NOVEMBER Woe 28 KralenaanZee, PostaanZee, E/Zee, 19.30u
doende beschikt Historisch Egmond De expositie is t/m december te zien
Woe 28 Spelaanzee, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
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LET OP!

LET OP!

• Ouderwets gerookte SPEKBOKKING
5 GRATIS

GRATIS

• Verse SCHELVIS

€ 4,95

Warm gebakken
kibbeling
eten!
KABELLEKKERBEK

Verse Hollandse

Het Slotkwartier en de permanente wisselexposities

(Voor alle kinderen tot 12 jaar)
JAUWFILET
2 voor € 7,-

Zwarte Piet deelt ze uit.GRATIS

kilo € 14,95

Muziek en historie ten bate van de kerk

Ondersteuning voor Nicole Weijling-Dissel

✄

GRATIS CULINAIRE VERRASSING!
• Verse ZALMFILET

kilo € 15,95
JAAP DAVIDSON

Warm
gebakken
KIBBELING
VOL SAP
PERSSINAASAPPELS
3 kilo € 3,00

Hollandse HANDPEREN
BANANEN
2

2 kilo € 2,00
heel kilo
€ 1,00
half pond
€ 1,50

✄

Opbrengst van 14.000 euro Adelbertveiling

• Ouderwets gerookte MAKREEL
FILET
3e GRATIS
€ 5,00
• Verse grote SLIPTONG
De Woerdense Kaasboer € 20,00
• Grote GAMBA's
Noord-Hollands EXTRA PITTIGE KAAS € 20,00
3,
LABEL
3,
•BLACK
Hollandse
PEL GARNALEN
ROMIG BELEGEN
,
€ 29,00

Bakkerij ‘t Stoepje

elkedonderdag
donderdag op
op uw
elke
uwweekmarkt
weekmarkt

Boze brief voetbalclubs naar gemeente

Gevulde SPECULAAS met amandelspijs
2 voor € 5,AMANDELSTAVEN in lux doosje
2 voor € 5,samen
slechts
€
5,AMANDELLETTERS
nu € 5,- en 2 voor € 8,Chocolade SLAGROOMSOESJES 20 voor € 3,- en 50 voor € 5,-

Grote Club-actie:
2784 euro voor Egmondia

INGEZONDEN
Burgers van Egmond,
Na het afscheid van de BBB-Wethouder in het college van Bergen konden we verwachten dat het gogme
in de raad weer zijn herintrede zou
maken. Helaas, het stuk lezende van
wethouder Yolan Koster overtreft het
mijn stoutste dromen met betrekking tot het missen van realiteitszin
en fatsoen. "Egmond, wij laten uw

Colofon Dorpsgenoten
sportclubs fuseren en verspreiden hen
vervolgens over de locatie waar zij
net vandaan komen. Echter, EgmondBinnen zetten wij hier dan ook nog
voor het gemak buitenspel. Fuseren
heeft namelijk niets te maken met
het samenbrengen van mensen, het
is enkel een speelbal der politiek ter
vermaak en verpozing van raadsleden

en college" is de vertaling van haar
betoog in de krant. Wanneer zijn we
het nu eens zat, Egmonders, dat onnozelheid ons leven regeert. Pak uw
pen en vertel de raad wat u van hen
vindt! U mag een cc zenden naar de
verenigingen, zodat zij van al uw reacties een mooi verhalenboek kunnen
opstellen voor politiek Bergen.
Vriendelijk groet, Bern Roks.

De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt op € 12,- per keer. Een
keer per maand of los tarief is dit € 18,25. Voor de voorpagina rekenen wij 2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties € 4,-. Prijzen zijn
Vorige week was er geen ruimte meer, maar dan nu alsnog de eer voor wie het
ex. BTW.DeHet
aanleveren
uwdit
advertentie
kaneuro
viaop
e-mail
of fax.
toekomt:
Grote
Club-actievan
bracht
jaar 2784,00
voor Egmondia.
Uiteraard
kunt
het ook
brengen.
Copy
kunt u alleen
Guusje
Heinis
(75uloten)
en Tess
van Gent
(93t.b.v.
loten)redactie
waren koplopers
met de
meeste
verkochte
loten,
Reza
Reiber
ontbreekt
(hij
had
86
loten
verkocht).
per e-mail aanleveren. Deadline is maandag 12.00 uur. Philip
de Baar en Samanta de Groot waren superblij met het resultaat.

