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Egmondse Samenzang opgesierd met
Koninklijke Onderscheiding voor Carla Kager
Foto’s (Cor Mooij) Carla Kager
ontvangt een Koninklijke Onderscheiding uit handen van Jan
Houtenbos

Bel dé Kruijff
onder de
makelaars

(Van de redactie/JdW) Ze had het
nooit verwacht, maar dat maakt
het juist zo leuk: Carla Kager werd
tijdens de Egmondse Samenzang,
‘Laag bij de Duinen en de Zee’
in de OK St Agnes afgelopen zaterdagmiddag voor al haar verdiensten voor Egmonds historie
in het algemeen geëerd met een
Koninklijke Onderscheiding. Wethouder Jan Houtenbos speldde de
bijbehorende versierselen op ten
overstaan van een ‘volle bak’.
Eerder dit jaar kreeg zij ook al de Kunst
en Cultuurprijs en schreef ze het boek
van Roeland Koning en de Derpers,
waarvan tevens een succesvolle tentoonstelling is geweest in Museum
Egmond. Kager over haar onderscheiding zaterdagmiddag: ‘Ik had helemaal
niets in de gaten, was alleen maar
bang dat het draaiboek – dat nogal
strak in de tijd zat - uit de hand zou
lopen. Jan (Houtenbos, red.) was ingepland als spreker, dus toen hij zijn verhaal begon had ik nog steeds niets in
de gaten. Hij startte met iets te vertellen over mij, ik dacht, die dolt mij even,
maar het ging steeds meer over mij. En

WATERSTANDEN

Woning
VERKOPEN?

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
5 wo 2:09 11:10 14:28 22:54
6 do 2:55 11:05 15:15
7 vr 0:00 3:38 11:34 15:56 NM
8 za 0:15 4:18 12:26 16:36
9 zo 1:04 4:59 13:06 17:08
10 ma 1:56 5:38 13:45 17:47
11 di 2:25 6:15 14:26 18:30
12 wo 2:50 6:55 14:56 19:05

072-5070818

Kerstbomen

info@kruijffmakelaardij.nl

vanaf € 15,00

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

toen viel het kwartje…’ Kager wil nog
maar eens benadrukken dat ze uiteraard zeer vereerd is met de onderscheiding, maar ‘ik zou al die dingen nooit
kunnen doen zonder de medewerking
van alle andere vrijwilligers. Daar ben
ik ze heel dankbaar voor.’ Dat de bijeenkomst zo’n succes zou worden had
ze alleen maar durven dromen: ‘Het
geeft eens te meer aan dat juist door
deze activiteiten je (weer) een gevoel
kunt creëren dat mensen ergens bij horen. Egmonders houden van Egmond,
maar ook mensen van buiten Egmond
houden van Egmond. Dus als we nu
met zijn allen door dit soort dingen

Centrale inkoop
“de Westrand”

Egmond op een positieve manier uitdragen, zien we dat wellicht terug in
een (nog) grotere gemeenschapszin en
bereidheid om elkaar te helpen. Dat
zou toch mooi zijn?’

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

Steeds meer
lokaal & groen.

Gratis voorgesprek op afspraak. Meer informatie:
Tel. 06 21 51 61 30 (24/7) - www.Charonuitvaartbegeleiding.nl

WE HEBBEN NOG

Nog onder de indruk met man Piet en kleindochter Suzelynn…

RUIMTE

BOOM

En verder in Dorpsgenoten:
- Mooie afsluiting jubileumjaar Historisch Egmond
- Tennisclub Hogedijk kiest voor toekomst met nieuwe banen
- Omvang ‘vergeten post’ in beeld
- Kerstmarkten bij restaurant Natuurlijk en Brouwerij Egmond

autoservice

al v.a.

€ 5,50

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

per m 3

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

TC Hogedijk gaat voor nieuwe banen

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

T.C. Hogedijk heeft de belangrijke stap naar de toekomst gezet met de intentie om voorjaar 2019 over
nog twee nieuwe banen te kunnen beschikken.

Voor een waardig en gepast afscheid,

Foto (aangeleverd) Twee vernieuwde banen extra zoals hier
bij baan1 en 2.

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Van veel leden, maar ook van buiten
de vereniging, waren geluiden te horen dat de banen 1 en 2 ‘zo lekker
spelen’ en dat men het jammer vindt
dat er maar twee van deze banen
zijn. Banen 1 en 2 zijn begin 2016
DORPSGENOTEN
aangelegd, de eerste stap richting
de toekomst. Het bestuur van tennisvereniging TC Hogedijk heeft daarom
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
het plan opgevat om nog twee banen
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
te gaan vernieuwen. Dat is natuurlijk
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
mooi, maar kan natuurlijk alleen als kunnen uitvoeren. T.C. Hogedijk hoopt
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravende leden daarvoor toestemming ge- dan snel de opdracht te kunnen geven
stein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
ven. Die toestemming kwam er maar want het bestuur wil de twee nieuwe
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
al te graag tijdens de extra Algemene banen gereed hebben voor de voorkan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.
Leden Vergadering. De parkcommis- jaarscompetitie 2019, zo rond begin
sie gaat nu aan de slag om te kijken april. T.C. Hogedijk gaat ervan uit dat
welke partijen de aanleg het beste ze met deze stap weer veel tennislief-

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl
4
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Kloknieuws

Voorjaar in Egmond

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

hebbers een groot plezier doet en plezier in tennis is heel lang vol te houden. Lekker het hele jaar tennissen in
de buitenlucht, er zijn in de winter ook
genoeg dagen om lekker een balletje
te slaan. Dat wordt mede plezieriger
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
gemaakt door deze nieuwe banen.

Nu ook
Pedicure

06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

DORPSGENOTEN

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…
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25 jaar Historisch Egmond:
gepaste afsluiting

5 DECEMBER 2018 - NR. 715

Voor het tweede
wel!

          
 WOEKERPOLIS?
    
 Check uw polissen!
      


    



  

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 450
Swartmensen
en
Foto’s (Cor
Mooij) Volle bak met
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
(tekst Cor Mooij) In een bomvolle Oud Katholieke Kerk werd het jubileumjaar van 25-jaar Historisch Egmond op gepaste wijze afgesloten.
De Egmondse samenzang werd een groot succes. Alle aanwezigen
Uitslag 23
2017: 1.Henk
Apeldoorn enboekje
Fenny Brus
60,42 2.Piet
kregen
bijmaart
binnenkomst
en schitterend
uitgereikt
‘Laagenbij de
Ditte Greeuw
en Nico
Imming 54,17
en Bert Maureauvan
Duinen
en de58,33
Zee’ 3.Mar
dat werd
gesponsord
door4.Petra
de oudpapierploeg
44,76
ImmingKerk.
en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
de
Oud5.Cees
Katholieke
40,63

Schoonheidssalon

Anno Nu
SERIEUZE
BEZORGER
Massagepraktijk

D B

Mosselaan 61

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
1934 RA Egmond aan den Hoef
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
DUBBELBLANK

Petra van der Meer

T

Voor uw gehele administratie

WINTER
ZEN

* particuliere was * bejaardenwas
Schoonheidssalon
* hotelwas
* verhuur
Voor:
- Verwerking
bedrijfs-linnen
* restaurantwas
pakketten

Egmondse Almanak
Voorzitter Historisch Egmond, Mar- dij als middelpunt, waren het de mon-

EXPOSITIE
tijn
Mulder, opende deze bijzondere niken die in 977 instemden met de
Hanswijk; Aadvan
Peetoom
Hilde Belleman.
Tot 15 van
juli. Egmond aan Zee. Deze
samenkomst
Derpers,enHoevers
en stichting
MAART Woe
29 Vastenmeditatie,
Protestantse
19.30u
zelfdeKerk,
monniken
stelden een leenheer
Binders.
‘Stichting
Historisch Egmond
Woe
29
Ouderenochtend,
Het
Gebouw,
10u
maakt zich sinds haar oprichting in aan die op een hoeve woonde in EgWo 29hard
Toneelgroep
in de Schulp
20.15uaan den Hoef, waar rond 1200
1993
voor hetSpiegel
verbinden
van mond
Do
30
Toneelgroep
Spiegel
in
de
Schulp
20.15u
de drie Egmondse kernen en haar een burcht omheen werd gebouwd.
Vr 31 Toneelgroep
Spiegel
in deopSchulp
Het zou uitgroeien tot de grootste en
inwoners.
Altijd met
het oog
de 20.15u
Vrij
31
Fotodag
Erfgoeddocumenten,
schoonste10u
burcht van Holland’, aldus
geschiedenis van Egmond. Na het PostaanZee,
Vrij 31 Verstillende
wandeling
v.a.AbDe Abdij
13.00u
Mulder
in zijn openingstoespraak.
Graafschap,
met Egmond
en haar
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

Ferry Karssen sterkste
Martijn Mulder en Carla Kager,
toen zij nog van niets wist…
bij MTB Kids & Parents

…en Jacob Zwart gaven
acte de présence.

Alkmaarder Ferry
Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
Bijzondere
bijeenkomst
geworden
vanbijzondere
de wekelijkse
wedstrijd in la
Akersloot
om het
de Kids
andvan
Parents
Kager over
meisje
de Bleek
Het
was een
bijeenkomst:
Bikeschool
(KPB)
mountainbikecup.
Weergaloos
was
echter
het
optreden
hisniet alleen doordat Carla Kager tij- en toespraken over de Egmondsevan
Henkdeze
Jan Verdonk
senior,
dieKoninklijvanuit kansloze
wist op
te Abt
stomen
naarMatoriepositie
en de Abdij
door
Gerard
dens
bijeenkomst
een
plaatsgenoot
Niels(Lid
Brasinen
Louwe
en deze
vervolgens
ook
thijsen
en Martijn
Mulder.
Kees Kraakke
Onderscheiding
deAlkmaarder
Orde van Henk
nog wist in te pakken.
Uitslag: 1.door
Ferry Karssen
Alkmaar 2.
Beentjes
man vertolkte
deVincent
Landschap-zanger
Oranje-Nassau)
kreeg uitgereikt
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest
Egmond aan
en Jan
wasVerdonk
tevenssenior
ceremoniemeester.
wethouder/locoburgemeester
Jan4. Henk
de Hoef 5. Niels
aanvoor
de Hoef
6. HenkMulder
Louwe van
Alkmaar
7. Dirk EgMartijn
Historisch
Houtenbos
voor Bras
haar Egmond
vele werk
Dekker
Egmond
aan
Zee
8.
Jarno
Betlem
Krommenie
9.
Chris
Kemp
Egmond
dit evehistorisch Egmond. Maar zeker ook mond was een trots man. Met
aan de Hoef
Ramon van
de Laarschot
Hoorn werd een bijzonder jaar voor
doordat
het 10.
bijzondere
initiatief
be- nement
loond werd met een stampvolle kerk Historisch Egmond op passende wijze
met 450 mensen die allemaal mee- afgesloten. Na afloop was er een inzaleefden en -zongen met de Egmondse meling voor de torenspits van de OK
liederen. En er was zang van o.a. Jaap St Agnes, die opgeknapt gaat worden
Dekker en Jacob Zwart (Epifo), Louis vanaf 19 december.
Melchior, er waren gedichten van Car-

administraties
en samenstelling jaarLinda IJssennagger-Zentveld
rekeningen - belastingaangiften
Zent
Schoonheidssalon
- adviezen op fiscaal en
Mosselaan 61terrein
bedrijfseconomisch

072-5061201 of
info@belleman.nl
Herenweg 232 - 1934 BG Egmond aan den Hoef

Kerklaan
11, 10
1935
Egmond-Binnen
Lijtweg
5682
•EV
Bergen
06
64
29NH
Telefoon
Tel. 072-506
90 89 •072-5812331
Mobiel: 06-124 58 904
www.zentschoonheidssalon.nl
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Palsma

GARAGE DE EGMONDEN

Erkend of
BOVAG
herkend?
Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
in- en verkoop of zoekopdrachten.
Doordat
wij
vakNieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
technisch erkende
bedrijven zijn,
KINDEROPVANG DE POPPENKAST
wordt
voor kinderen van 0-13 jaar.
bijOpvang
het zien
van de
P
Dagopvang
camerabeelden
ook
Buitenschoolse opvang
nogTieneropvang
eens de met huiswerk begeleiding
Opvang per uur
persoon
herkend...
Flexibel
en incidentele opvang mogelijk

www.fysiotherapieronde.nl

9,-

072-5064258 of 5065399

Bereikbaar 24/7

- massage zet immuunsysteem in werking
- massage werkt stress verlagend
- massage brengt het lichaam in balans

wasserij
dubbelblank
1934 RA Egmond aan den Hoef

€

06 - 41 73 95 49

voor
een
wijk in
Ingrid
de Schepper
Telefoon: 06-4149 3760
EGMOND
AAN ZEE

Administratiekantoor

Drogisterij
Parfumerie

UITVAARTVERZORGING

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Lijtweg 56 • Bergen NH
zentschoonheidssalon@gmail.com
Telefoon 072-5812331

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

WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zondag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde
Ook Abt Gerard Mathijsen…
Rudolph Scheltinga…

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Linda
IJssennagger-Zentveld
uBBeL
LaNk
oeT
eTer
Zent Schoonheidssalon
oor
roNwaTer

Bridgeclub Egmond aan Zee

Kerkdiensten

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

Bel me Teen!
medisch pedicure

z
z

Bel voor een afspraak

z

06-1057 8724

z
z

ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
Geen wachtlijsten

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

De Poppenkast

z
z

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

GEVRAAGD:
mr.
Erica van NimwegenSnackbar
medewerker
Dijkstra
notaris:

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

liefst met ervaring 18-20 jaar.
Herenweg 197 Voor een langer periode
info@overwegendnotariaat.nl

www.overwegendnotariaat.nl

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

TEL: 06 23610857

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 28-11- 2018: 1e
Dms Baltus & Zentveld, 66,18%; 2e
Hrn te Bück & Visser, 64,17%; 3e Hrn
Eeltink & Mossel, 60,53%; 4e Dms
Blankendaal & Druiven, 55,75%; 5e

Dms Betel & Waelput, 54,38 %; 6e
Dms de Jong & Rupert, 42,98%; 7e
Dms Smitt & Boot, 40,35%; 8e Hrn
Scholten & Bok, 36,04%; 9e Dms Eeltink en te Bück, 28,95%.
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Wat Now!
Achterom 1

Voorstraat 103, Egmond aan Zee

skêên en ’t begon in iene te rêêgene,
dis ’t wier een kippekerremis. Ik ben
op me hemd of. En den die wind! Ik
ken gien meer zo goed achter me aesem komme en eb ’t pier benaauwd.”
“Zet jai maer een kêêtel waeter op ’t
gas, den zel ik aese een koppie zette.
Lis jai een spikkelaesie of ‘e je liever
een endje ketaai?”
“Maekt mai iet oit. Weer is je vent?”
“Die van main is toch zo’n kêêteltjesvolder. Ai eb ôôveral wat op te
zegge as ‘k in ôis bêzig bin. En ai liep
maer te kerremekieke, dat ‘k docht,
wat zaauw ‘r mit im wêêze. Ai most
nee de kiezesmid en ad de zênuwe.
Ke kierdere wat of ‘k ‘e deen eb. ’t
Is voor de suprise. Ik most ’t op de
zolder doen want ai zit in de skier te
knissele. Ai dirreft iet op de zolder en
is bang in de donkert. Ai zit maer te
kêêuwe as ‘k d’r ‘êên gaet. Jooi, zaan
‘k, ik nêêmt toch een keers mee. Skink
jai d’r is een koppie in………Ieh, ke
têêrdere, deer gaet die têêmkit mit d’r
klââne ongkie.”
“Mââd , dat is gien ongd maer een rot
an een taauwtje. Ze weent op d’Oef

“Gemerrege me- kind.”
“Oh, bin jai et, kom t’er in.”
”Skiet je al op mit je suprise?”
“Mââd, ik docht dat ’t ienvaauwdig
zaauw wêêze, maer ik ‘eb ‘r êêvegoed
nag een kerrie an. Maer me klussie is
temet klaer. Ik skai d’r mêê ôit. Ik bin
iet zo goed in knissele.’k Ew al in me
pôôte ‘ esnede deerdat dat skarrepe
mes ôit m’n ‘angde viel. Ik was drik
bêzig en in iene werd ‘r een vierwerrekbom of ‘eskote, ik schrok me ’t
laezerus. De pint van dat mes ging
rêêgelrecht me pôôt in. ’t Bloed spôôt
d’r ôit. Die van main wier êelegaar wit
om z’n nees.”
“Eb ai je den iet ‘e hollepe?”
“Ai ken deer iet têêge, ai zaauw van
z’n zelf gaen mit al dat bloed. Maer
deer door kon ‘k ‘ iet nee de repetitie
voor de vraidag in de kerrek.”
“Most je’ íet nee de dokter?”
“Welnêênek, ‘k bin iet van soiker.
Maer ‘k eb wel effies zitte rore van
de pain. En ‘k eb al biene zo droog as
Sinterklaes z’n klôôte. De velle ange
d’r somstaie bai.”
“Wat is ’t een akelig weer. De zon

en komt om de klapskêêt in derrep,
zai eb ier een vraier.”
“Ik ‘ad ongerlest ôôk een plinteplassertje te gast. ’t Was een aerdig beesie, wel gezellig’oor.”” Eb jai nag wat
‘ezien van de Fjoertoer?”
“Jaadet , kostelek al die lichies. Den
is derrep weer op z’n best. Al die loi
gaen ôit’eems doen. ’t Is een pracht
‘oor. Sommige loi benne temet lôopende karstbome. Die van main ‘ad
ooveral lichies an ‘e deen, bar gezellig ‘oor. En den gane we nag nee de
aauwd–kattelieke kerrrek derreper
dêêntjes zinge. Deer ken ‘k me aage
now zo blaid om make! Alle Egmonders bai mekaer en den maer zinge en
loistere.”
“Ieh mââd, now ewwe’ t gien iens
over de polletiek ‘ad.”
“Aere keer me-kind, ik gaet now oitzakke. Merrege komt er weer een
dag mot je maer rêêkene, den kenne
we weer an de bak. Ik skait d’r mêê
ôit. Geeft me nag maer zo’n kostelek
spikkelaesie en zaterdag gane we
zinge. Jai gaet toch ôok ‘êên?”
“Netierlek, wat docht jai!”

INGEZONDEN

In onze winkel vindt u van alles om uw kerst
tot een onvergetelijk succes te
maken. We love Christmas.

AUTORIJSCHOOL

KARE LS

86% kans dat
je slaagt! bron: CBR

Fusie voetbalclubs
gels en tennis is, wordt voetbal en
de sporthal. Aan de overkant tennis
,zwembad en parkeerterrein. Even
over het zwembad: dat maak je 5
meter diep. Ik hoor jullie denken: hij
is gek! Maar toch, als je de vloer in
hoogte verstelbaar maakt, dan kan de
brandweer ‘onder het ijs’ oefeningen
doen. De reddingsbrigade kan door
middel van een windturbine wildwaterreddingen naspelen. En scholen
kunnen weer zwemles krijgen! Ik
denk dat zo'n zwembad wel kan, het
hoeft geen geld te kosten, want je kan
het verhuren aan brandweerkorpsen

Er is al veel gezegd en geschreven
over de plaats waar de fusieclub toch
moet komen. Maar een oplossing is
er nog steeds niet. Ik denk dat je veel
verder moet kijken dan alleen voetbal.
Er zijn ook drie tennisclubs en er moet
een nieuwe sporthal komen. En een
zwembad, misschien ook wel hockey-, handbalvelden. Dan kan je pas
over een sportpark praten en dan
komt de vraag weer waar. Dat antwoord is zo gegeven: wat te denken
van sportpark De Egmondermeer. En
dan komt ‘ie aan de Hogedijk. Even
uitleg over dit alles. Wat nu Zeevo-

uit de buurt. Een zwembad met glijbanen kost veel geld en dat is er dus
niet! Hergebruik van de straatstenen
hekwerk. Even terug naar de tennis:
nu drie verenigingen, dat kan ook terug naar 1 grote club. Alles bij elkaar
op nieuwe velden, maar hoe kom je
nu veilig op het sportpark: onder de
kruising Zeeweg - Herenweg komen
er fietstunnels. Het eerste stuk fietspad verbreden we tot aan de Hogedijk. Zo denk ik dat het moet gaan!
M.de Graaf.

Egmondia doet goede zaken

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

Egmondia heeft in de onderste regionen van de derde klasse een zeer nuttige overwinning behaald op
Alkmaarse Boys. De wedstrijd eindigde in een ruime zege voor Egmondia: 4-1.

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!

Foto's (Cor Mooij) Daan Groot is
zijn tegenstander te snel af. Hij
zou voor de 1-0 zorgen.
De basis voor deze zege werd in de
eerste helft gelegd. Met soms zeer
verzorgd veldspel zette Egmondia de
bezoekers regelmatig onder druk. Al
in de eerste 20 minuten kreeg Egmondia daardoor twee grote mogelijkheden om de score te openen. Tot twee
keer toe stond de Alkmaarse doelman
Hugo van der Sluis op voortreffelijke
wijze een treffer van Rick Blok en
Daan Groot in de weg. Toch bracht dit
duo een 2-0 ruststand op het scorebord. In de 32e minuut rondde Daan
Groot na een schitterende aanval op
subtiele wijze af, 1-0. Circa vijf minuten later haalde Boet Wijker een inzet
van Alkmaarse Boys van de doellijn.
Uit de tegenaanval was het meteen
raak. Jip van der Himst plaatste de bal
Egmonderstraatweg
6prima
over de breedte van het veld

tegentreffer
sloop er- fotografie
toch wat
op Rick Blok, die optimaal profiteerde dezeoffset
- hoogdruk
onrust
in het spel van
Egmondia. In de van de ruimte: 2-0.
multimedia
- ontwerpstudio
de blessuretijd
Na rust startte Alkmaarse Boys heel voorlaatste minuut van
reclamebureau
aanvallend om te proberen snel de maakte Mats Stam aan alle eventuele
aansluitingstreffer te maken. Eenmaal onzekerheid
- t een einde door met een
Nieuwe
1934
PAdruk
Egmond
den verdekt
Hoef schot
072
506
1201
Hugo van
de Sluis
voor
onder de
uit, kwamaan
Egmone
i
de
vierde
keer
te
passeren
4-1.
Doordia
weer
wat
beter
in
haar
spel.
Dit
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leidde na een klein kwartier tot het dat de concurrentie allemaal punten
derde doelpunt. Jip van de Himst gaf liet liggen, was men in Egmond aan
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen,
Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.
de bal in een druk strafschopgebied Zee zeer te spreken over deze waarvoor, waar die niet goed werd wegge- devolle overwinning. Tot man of the
Daan Groot uitgeroepen.
werkt. Rick Blok kwam in balbezit en match werd
WATERSTANDEN
NM=Nieuwe
Maan
• EK=Eerste
week
wacht
de zwareKwartier
uitgaf vanaf de achterlijn op maat voor Volgende
LK=Laatste
Kwartier
Maan
tegen
S.V.A. •uitVM=Volle
Assendelft,
aan de vrijstaande spits Justin Re- wedstrijd
Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
autoservice
maar
Egmondia
heeft
met
deze
overcourt:
3-0.
Hiermee
leek
de
wedstrijd
Zaterdag 11 november is niet langer alleen de dag van Sint Maarten, maar ook van Sint Adelbert. Sinds
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK
het nodige Hoogwater
zelfvertrouafgelopen zaterdag is voor alle spelers en vrijwilligers van Sint Adelbert het lokale ‘voetbalplaatjesboek’ gelopen. In de 70e minuut scoorde winning weerLaagwater
Reparatie,
onderhoud
Boys echter
de 3-1 en na wen
15 opgebouwd.
wo 1:25 9:55 13:49 22:10
een feit. De Egmond-Binner voetbalvereniging is samen met DEKA Markt Egmond Binnen een speciale Alkmaarse
16 do 2:15 11:10 14:38 23:00
en verkoop
spaaractie gestart om de bijzondere plaatjes te kunnen bemachtigen en vast te leggen in het verzamel17 vr 2:59 12:07 15:17 23:50
Egmondia
juicht
opnieuw:
2-0
ALLE MERKEN
boek.
18 za 3:39 11:45 15:56
NM

Voetbalplaatjes van lokale helden
in mooi verzamelalbum

BOOM

ook campers

DORPSGENOTEN

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

4

5

19 zo 0:30
20 ma 1:05
21 di 1:40
22 wo 2:04
DECEMBER

4:15 12:24 16:25
4:52 12:54 17:01
5:25 13:46 17:38
5:59 14:05
2018
- NR.18:11
715

Zwarte Pieten verwennen met kibbeling
(Cor Mooij) Het was feest afgelopen
donderdag op de markt in Egmond
aan Zee. Twee zwarte Pieten waren
naar het dorp gekomen om bij vishandel A. de Graaf op de markt gratis

kibbeling uit te delen. Vele juffen kwamen met de klassen naar de markt.
Normaal is daar uw gulden al een
daalder waard, maar in deze eurotijd
werden zij verrast met gratis kibbeling.

Een mooi initiatief van de marktkooplui om iets extra’s te doen. De kibbeling werd goed ontvangen. En ook al
regende het de hele morgen. de kinderen smulden er lekker van.

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

Meezingmiddag ‘Eerste licht’

Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238

Op zondag 16 december 2018 om 16.00 uur biedt de Oud- Katholieke Parochie St. Agnes, Voorstraat 112
in Egmond aan Zee, i.s.m. de ANBI stichting Your Song Projects, een meezingmiddag aan.
In de muziek die gemaakt is voor de Savitri-opus, heeft hierin voorzien door Aansluitend worden deze liederen met
Christelijke hoogtijdagen, zoals Kerst- een Adventsoratorium te componeren. alle aanwezigen gezongen. U bent van
mis, Pasen en Pinksteren, ontbrak tot Dit Adventsoratorium, “Eerste Licht” harte welkom om Advent met elkaar
nu toe binnen het Nederlands taalge- genaamd, is geschreven op teksten op deze wijze te komen vieren, ter
bied een Adventsoratorium. Teresa Tak- van Marja Ligterink. O.l.v. Teresa Tak- voorbereiding op Kerstmis, het aanken, bekend van o.a. composities voor ken en m.m.v. enkele muzikanten zul- breken van het "Eerste Licht"! De
Stichting Nieuw Liedfonds en Stich- len liederen uit het Adventsoratorium toegang is gratis, na afloop wordt een
ting Filosofie & Meditatie zoals bv. het "Eerste Licht" worden ingestudeerd. vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

VAN 14.00 TOT 16.00 UUR
www.uitvaartverzorgingduin.nl
Verkoop van:

zelfgemaakte kerstkaarten
2de hands kerstartikelen
2de kans kleding
warme wafels
kerststukjes
kerststerren
bloemenvazen en -potten
Lourdes-cadeau-winkel

Inschrijving Midwinterduinloop nog mogelijk

Foto (aangeleverd) Voetbalplaatjes van lokale helden sparen: drukte in kantine Sint Adelbert
Foto (aangeleverd)
Midwinterduinloop
Na weken van voorbereiding was Binder-voetbaltoppers te gaan spa- prachtige actie is terug te vinden op
het afgelopen zaterdag dan zover. ren? Het album is tegen een zacht de website van de voetbalvereniging
OpHet
zaterdag
8 december
organiseert
prijsje verkrijgbaar in de winkel. Een (www.adelbertvoetbal.nl). Als je nog
spaarboek
werd gepresenteerd
Le en
Champion
weerdoor
de Midwinterduinuitgedeeld
het projectteam uniek album ‘voor later’ en een mooie geen album hebt, meld je dan even
loop
in Egmond-Binnen,
met afstanvanuit
Sint Adelbert, samen
met het verzameling sportievelingen en vrij- bij je leider of stuur een mail naar
denmanagement
van 7,6 en 16,8
Het parcoursAlle willigers van Sint Adelbert bij elkaar in adelbertvoetbal@gmail.com.
Rooseveltstraat
1
van km.
de supermarkt.
Ook
voor ramen en kozijnen
door
het prachtige
gaateen één boek. Meer informatie over deze
deelnemers
in hetduingebied
boek kregen
Egmond
aan
Zee
over
verharde
en onverharde
gratis
exemplaar
. De inzet wegen
is om de
en komende
over eentijd
deel
van
het Egmond
voetbalplaatjes
te spaHalve
Marathon
parcours. te
Inschrijren door
‘slim’ aankopen
doen bij
De opbrengst
vendeis supermarkt
mogelijk bijinRunnersworld
in
Egmond Binnen.
komt ten goede
Zaandam,
Haarlem
en
Alkmaar
of
ter
Bij iedere € 10,- boodschappen ontaan de 20
bewoners
plekke
8 december
de sporthal
Egmonderstraatweg
- Egmond aan den Hoef
vangtopde
koper eenin pakje
plaatjes
vanmet
dorpshuis
De
Schulp.
De
start
van
duinkaart.
Er
kan
contant
of
met
pin
tert
aan
de
Oude
Schulpweg,
of
naar
5 stuks. Het is ook mogelijk tebeide
650 meter
van de betaald worden. Je kunt niet online de parkeerplaats van de camping aan
gen afstanden
betaling eenis mooie
poster van
dorpshuis
De teSchulp
uur.cm. inschrijven. Wie met de auto komt, de Sint Adelbertusweg. Het is daar
eigen foto
krijgenomvan11.00
50×70
HetDeinschrijfgeld
beide
afstan- wordt begeleid naar de parkeerplaats vandaan zo’n 15 minuten lopen naar
Ervaar de waarde
actie duurt voor
nog tot
23 december.
denDebedraagt
6 euro, zijn
dit ishooggespaninclusief van de PWN en Gasterij Nieuw Wes- de sporthal.
van uw tuin!
verwachtingen
nen en er worden inmiddels ook al
PEDICURE | MANICURE
voorbereidingen getroffen om ‘dubMargreth
Kool
bele plaatjes’ te kunnen ruilen bij
De collecteweek van het Nationaal komen afhankelijk van donaties en rende de collecteweek. Na overleg Gediplomeerd
de voetbalclub in de kantine. Ook
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
MS Fonds heeft €959,00 opgebracht. giften. Door de collecte kan het werk met de leiding van Albert Heijn mag pedicure | manicure
interesse om voetbalplaatjes van de
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
Iedereen die daaraan heeft bijgedra- doorgaan en blijvend worden geïn- de box ook de gehele maand decemTUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING
gen, inclusief de vele vrijwilligers, vesteerd in innovatieve onderzoeken ber laten staan. Een mooie extra kans
Met zijn allen op de foto met het
wordt daarvoor heel hartelijk be- om Multiple Sclerose te genezen. In om net als vorig jaar, de grens van
T 06 538 12 076
voetbalalbum en Mark Bakker,
dankt. De collecte is de belangrijkste deze €959,00 is nog niet het bedrag €1.000,00 te overschrijden! Helpt u
www.rotteveeltuinen.nl
supermarktmanager.
bron inkomsten, want het MS Fonds opgenomen van de statiegeldbox, die mee?
ontvangt geen subsidies en is vol- bij Albert Heijn was geplaatst gedu-

Opbrengst en oproep Nationaal MS Fonds

Op vrijdag 14 december 2018 is het
weer tijd voor

Kerstconcert in de Abdij van Egmond
En verder in Dorpsgenoten
Foto (aangeleverd) Kerstconcert
Abdij van Egmond
- in deDelversduin
wordt langzaamaan concreet
Slotkwartier
houdt gemoederen wel bezig
Projectkoor
Egmond
verzorgt zondag
9 december een kerstprogramma in de
- kloosterkerk
Adelbert
legt jeugdtrainers vast
sfeervolle
van de St. Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Medewer- wordt verleend
Trouwe
donateurs KNRM in het zonnetje
king
door de mezzo-sopraan Marja Dignum. Pianobegeleiding
is in handen van Mariëlle Tromp-Zentveld. Een kerstgedicht wordt voorgedragen
door Tineke Kramer. De algehele
DORPSGENOTEN
leiding is in handen van de dirigent Pim
Abbestee. Marja Dignum brengt kerstliederen ten gehore, waaronder Noël, O
come, o come Emmanuel. Martin Rozema (dwarsfluit) met pianobegeleiding
van Mariëlle Tromp-Zentveld spelen het
mooie muziekstuk Earth. Met solisti-

de bekende

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

Kerstdrive

in de kantine van de vereniging
2

Verkaveling Delversduin
sche medewerking van Jos Hof en Wim

Hoffenaar worden kerstliederen gezongen door het koor met samenzang. Een
en ander belooft een sfeervol samenzijn
te worden. Vanwege het beperkt aan-

Omvang ‘vergeten post’ in beeld
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De aanvang
uur
enhet
opgeven
”Het
is zoals het isis
en19.30
het komt
zoals
komt”

Voor uw gehele administratie

tal plaatsen
is het aan te raden op tijd
Administratiekantoor
aanwezig te zijn. Ter bestrijding van de
kosten is er een deurcollecte. Aanvang
is 14.30 uur, de kerk is open vanaf
Voor: - Verwerking bedrijfs13.45 uur.

voor 13 december bij Jenny de Groot

WINTER

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons
5064326
bijafscheid
Adri Wijker
is geweest,
hebbenofwij
moeten5064641.
nemen van
mijn lieve man, onze lieve ”ouwe”, onze opa, broe en
schoonvader

administraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

Het inschrijfgeld is 5 euro p.p.

In totaal blijkt de vergeten post van de gemeente te gaan gaat om ongeveer 100 poststukken, waarvan er 44
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
geregistreerd hadden moeten worden. De overige poststukken zijn bijvoorbeeldTel.reclamefolders
en tijdschriften.
072-506 90 89 • Mobiel:
06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
van WNK verantwoordelijk
Vorige week meldde wethouder niet op het gemeentehuis is afgele- plaats
Koster tijdens de vergadering van de verd, maar bij een niet meer in gebruik werd voor de bezorging. Vanaf dat
algemene raadscommissie dat een zijnde postbus bij supermarkt Deen. moment gaan de poststukken voor
Bergenderechtstreeks
gemeentelijke postbus bij de super- Ook de gemeente had daar voorheen gemeente
Ervaar
waardevanaf
naar het gemarkt Deen in Bergen al enige tijd een dergelijke postbus. Tot ander- het postsorteercentrum
van uw tuin!
niet geleegd is. Het college heeft laten half jaar geleden werd de post voor meentehuis. De gemeente bekijkt de
uitzoeken hoe dit kon gebeuren en of gemeente Bergen in deze postbus 44 stukken en neemt zo snel mogelijk
er gevolgen zijn. Het blijkt dat op een gedeponeerd, er door het WNK uitge- contact op met de afzenders. Er wordt
beperkt aantal dagen, verspreid over haald en door hen op het gemeente- per poststuk maatwerk geleverd.
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
Beeld
(aangeleverd
gemeente
Verkaveling
Delversduin.
Inhuis bezorgd.
Dit proces
is anderhalf
de
periode
eind april 2018
tot beginBergen):
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
op 15 november
in Hanswijk.
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
gestopt toen
PostNL in
november 2018 de post doorformatieavond
PostNL jaar geleden
BOOMVERZORGING
Met de informatieavond op komst
(woensdag 15 november tussen 19
en 21 uur in Dorpshuis Hanswijk,
DORPSGENOTEN
Egmond aan den Hoef) begint langzaamaan het plan Delversduin steeds
concreter te worden. Geïnteresseerden kunnen zich op deze informatie-

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

MTB K&PB
Uitslag: 1. Ferry Karssen, Alkmaar 2.
Vincent
Beentjes, Castricum
Tijdverdrijfslaan
1 3. Henk
Louwe,Herenweg
Alkmaar1624. Marco Wetsteijn,
Egmond
a/d5.Hoef
Egmond
aan Zee
Marcel Koekoek,
Egmond
a/d Hoef
www.hairatrixta.nl
Castricum
6. Martin Meijer, Heerhuwww.hairatrixta.nl

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

06 20 100 550

Nog één keer
Transportbedrijf
GARAGE DESprenkeling
EGMONDEN

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

BOVAG

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

Kerstmarkt bij restaurant Natuurlijk
Foto (aangeleverd) Kerstmarkt
bij restaurant Natuurlijk
Op zondag 16 december vindt er een
sfeervolle kerstmarkt plaats bij Restaurant Natuurlijk in Egmond aan Zee.
Bij
de (aangeleverd):
circa 30 standhouders
die staan
Foto
Nog één
keer was een ‘oranje/witte truck’ te beverdeeld rondom het restaurant kun wonderen in Egmond aan den Hoef.
je lekker struinen tussen de kraampjes
vol
met handgemaakte
hebbedingen,
De ‘oranje/witte
trucks’ waren
een be- keling jr., die de laatste jaren het bedrijf
bijzondere
duurzame
kend beeld, producten
niet alleen en
in de
Egmon- in zijn eentje leidde, besloten om zijn
lifestyle.
Natuurlijkmaar
zijn in
er de
ookBenelux
volop bedrijf met ingang van januari 2017 te
den en omgeving,
(h)eerlijke
hapjes In
endedrankjes
en ver daarbuiten.
jaren ’90teisverhet laten voortzetten door transportbedrijf
krijgen
en er zijn diverse
bedrijf voortgezet
door dekinderactivizonen van ‘Van Straalen de Vries’, waar hij nu
teiten.
markt vindt
plaats
van 10 zelf ook werkzaam is. Zo eindigde na
Jan. VeleDevrachten
groenten,
bloemboltot
16
uur
het
adres
is
Doctor
len, rondhout, stro enz. werdenWiardi
door 59 jaar het bedrijf Sprenkeling uit de
Beckmanlaan
8. Meer
informatie
Sprenkeling Transport
vervoerd.
Door Egmonden waar vele chauffeurs/perlisa@rootsmarket.nl,
gebrek aan opvolgingLisa
heeftNieuwenhuis
Jan Spren- 06-20006517.
soneel met trots hebben gewerkt.

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

Stiltewandeling

Aanstaande zondag is er een stilte- en goede bescherming tegen weer en
wandeling door de Egmondse duinen. wind. De wandeling duurt 1 uur en 15
Vol verwachting klopt ons hart; Wat minuten en we lopen in een heel ruszullen we deze keer mogen beleven? tig tempo. Deelname is op eigen risico
Ik wist het.
Zo voorspelbaar.
Zo’nhalf
ambtelijke
fusie eigen
gaat jeverantwoordelijkheid,
natuurlijk niet in de
en voor
Tijdstip
vertrek
's morgens om
zitten. Zelfs nietbij
nadat
miljoen
euro jezelf.
extra was
vrijgezorg 4dus
goed voor
Er zijn
geen
8,kouwe
vanafkleren
het Nachtegalenpad
het er zo’n
maakt
voorZorg
ICT-ondersteuning.
De praktijk
strookt
met het papier, staat er
kosten
aanniet
verbonden.
PWN
bord.
voor stevige stappers
te lezen in de krant. O ja jôh? Dat meen je niet? Wanneer strookt dat eigenlijk
wel met elkaar dan? Nooit toch? Ze kunnen het echter niet meer aan in De
BUCH (waarom is het eigenlijk de BUCH en niet gewoon BUCH?) en dus worden er meer ambtenaren gevraagd. Tijdelijk, maar ja, het hele leven is tijdelijk,
toch? Ik dachtTekst
dat het
de bedoeling was dat je door zo’n ambtelijke fusie
enjuist
afbeelding:
met minder of hooguit
metder
dezelfde
Trix van
Veen mensen veel meer zou kunnen doen en
efficiënter zou kunnen werken. Sorry, misverstand. Mijn fout.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
“Het Angelus klept in de verte”:
het liedje weerklinkt in mijn geest.
De kerkklok op 't plein begeleidt ons,
al jaren is dat zo geweest.

Tijd-klok

hopping

DORPSGENOTEN

Straks zwijgen de klokken: geen nut meer.
De kerk sluit de deuren – wat dan?
Huisvesting voor Binders, zal 't lukken??
We moeten nog zien of dat kan.

fashion & Lifestyle

Geen kerkgangers. Dat is dan over.
En klokken, dat is toch te saai?
Want deze eeuw brengt ons vooruitgang
en elke nacht … vliegtuiglawaai.

NIGHTS

Voorstraat
99 • 193
1 AJ Egmo
nd aan Zee

S

De kerkklok, ach hij klept de tijd nog,
zijn stem wordt nog steeds hier gehoord.
Ook 's nachts in de stilte weerklinkt hij,
door menselijke stem niet gestoord.

Job de Vrij
1939
Alkmaar,
13 juli 1944
VV EGMONDIA

Eisenhowerstraat 61
1931 WJ Egmond aan Zee

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

De uitvaart heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden.
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Aanal
alleweer
lieve mensen
die er voor ons
Zomer
in aantocht?
waren na het overlijden van onze lieve man,

Allergie
Acupunctuur

vader, zoon, broer en opa

D B

Dick Rasch

uBBeL
LaNk
Last van
migraine/hoofdpijn,
oeT vermoeidheid,
eTer
darmklachten,
oor
roNwaTer
luchtwegklachten, huidklachten,
Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
tennisarm,
hormonale
klachten, etc.?
www.duBBeLBLaNk.NL
WASSERIJ

Zijn dood blijft harteloos, maar heeft ons
veel liefde terug gegeven.
Het was overweldigend.

Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
TelefoonLijtweg
(072) 50756
12 •72Bergen
of (06) 362
NH04 113

DUBBELBLANK

Bedankt voor alles.

Telefoon 072-5812331
www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl

Fam. Rasch

interesse in politiek?

Foto (redactie) Een vernieuwd paviljoen De Schelp in opbouw.
Voorjaar 2019 moet het klaar zijn.

Gemeentebelangen heeft haar jaarlijkse

Het lijkt nog zo ver weg en langgele-Algemene
paviljoen
krijg
alweer aardig vaste
Leden
Vergadering.
den, maar als je de activiteit hier bij contouren. Volgend voorjaar zou het
woensdag 15 november 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur
De Schelp ziet, verlang je alweer naar klaar moeten zijn. Al dan niet met
van Blaaderenweg
10a, 1862 JP Bergen.
de (volgende zomer). Het vernieuwde
aardwarmte.

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

wasserij
dubbelblank

Op de agenda staan onderwerpen die ons nu bezighouden. Ook niet-leden zijn welkom!

Bridgesoos Torenduin

ruimte voor inwoners

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Uitslag 26 november 2018: 1. Thea
en Dorith, 68,00%; 2. Fam.te Bück,
57,00% 3. Cees en Bertus, 53,00%

SCHILDERSBEDRIJF

Voorjaar in Egmond

DORPSGENOTEN

4. Hendrine en Mar, 45,00%; 5. Riet
en Gré, 39,00% 6. Anneke en Pum,
37,00%.

Bridgeclub Egmond aan Zee

BEUKERS

Uitslag 29 november 2018: 1. Thea
Rosendaal en Riet Baltus, 60,42%;
2. Cees Imming en Bertus Eeltink,
56,25%; 3. Gré Eeltink en Mar Im-

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

ming, 53,13%; 4. Piet en Ditte
Greeuw, 51,04%; 5. Bert Maureau en
Luc Mossel, 44,79%; 6. Trudie en Ed
Honders, 34,38%.

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695 Egmondse Almanak
huiswe
EXPOSITIES
rkbegele Expositie: Frans Peeters, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef t/m feb 2019
Mob. 06-53794624
iding voo
middeExpositie:
lbare schHilde
Belleman,
restaurant Hema (’t Loo, Heiloo), tot eind januari
r
ap.beukers@quicknet.nl
olieren
www2019
.dehuiswe
rkwinkel.n
l2018 in Kapberg, E/Hoef tot 9 december.
Expositie: laatste expositie

DECEMBER Do 6, Repair Café, Pr. Hendrik, E/Zee, 13-15u
Za 8 Midwinterloop. Inschrijven bij De Schulp, E/Binnen, 11u
Zo 9 Kerstconcert, Abdij van Egmond, E/Binnen, 14.30u
Zo 9 Stiltewandeling, Nachtegalenpad E/Hoef, 7.30u
Zo 9 Kerstmarkt, Brouwerij Egmond, E/Hoef, 14u
Zo 9 Filmmiddag De Schulp, E/Binnen, 14.30u
Ma 10 Ochtendcafé over ‘wijsheid van ons lichaam’, De Schulp, E/Binnen,
10.30u
Woe 12 KralenaanZee, PostaanZee, 19.30u
f
Vrij 14 kerstklaverjasdrive bij Egmondia, 19.30u
Zo 16 Meezingmiddag, OK St Agnes, E/Zee, 16u
Zo 16 Kerstmarkt rest. Natuurlijk, E/Zee
Ma 17 KralenaanZee, PostaanZee, 10u
DiIedere
25 Kindjewiegen,
Adelbertuskerk,
E/Binnen, 11u
woensdag
en donderdag
Vrij 28 Stiltewandeling, Abdij Egmond, 13.30u
3 gangen
verrassings
menu € 19,95
Zo 30 Stiltewandeling,
Nachtegalenpad
E/Hoef, 7.30u
KERKDIENSTEN DECEMBER
Zo 9 Kerkdienst Slotkapel, E/Hoef, 10u
Zo 16 Kerkdienst prot kerk E/Zee, 10u
Zo 23 Kerkdienst prot kerk E/Zee, 10u
Ma 24 Kerknachtdienst prot kerk E/Zee, 21.30u
Di 25 Kerstdienst prot kerk E/Zee, 10u
Zo 30 Kerkdienst prot kerk E/Zee, 10u

Here
Egmond nweg 207
a/d Hoe
f
07

2-506
06-196426616
646

huiswerkbegeleiding voor
middelbare scholieren

www.dehuiswerkwinkel.nl

Nijverheidsweg 31d
www.fysiotherapieronde.nl
1851
NW Heiloo
T 072 532 42 18
072-5064258 of 5065399
F 072 532 42 19
E info@TR-assurantien.nl

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

MTB K&PB
Uitslag: 1. Vincent Beentjes. Castri- Heiloo 4. Vincent Tiebie, Akersloot 5.
cum 2. Henk Jan Verdonk senior, Eg- Piet Veldt, Akersloot.
15 NOVEMBER 2017 - NR. 660
mond aan den Hoef 3. Wout Bakker,

SCHILDERSBEDRIJF
3

KNRM dankt trouwe donateurs
Kerstdrive
bij Egmondia
De Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij heeft op zaterdag

VAN DE GIESEN

Op11vrijdag
14 december
vindt
de traAdri Wijker
(5064641).
november,
op haar
193e
verjaardag,
in heel
het landInschrijfgeld
de mensen
ditionele
plaats inbijdragen
bedraagt
per jaar
persoon
in de
geëerdkerstklaverjasdrive
die met hun vrijwillige
al 550euro
of 60
het en
reddingJan Dirk z’n Dal 109
dewerk
kantine
van Egmondia.
drive Ook
pauze
weer een
grote verloting
financieel
mogelijkDemaken.
hetis KNRM
Station
Egmondten
aan
1931 DL Egmond aan Zee
begint
om 19.30
uurstation
en opgeven
kan
bate van
de hier
Egmondia-jeugd.
Zee
(het
oudste
van
de
KNRM)
heeft
aan
meegedaan
en
TelefoonUw
072-5064590
woning
bijdeJennie
de Groot
(5064326)
bij gezet voor 9 personen uit de regio
deuren
van het
boothuisofopen
06-53696278
in vertrouwde handen? die respectievelijk 50 en 60 jaar donateur zijn.
www.schildervandegiesen.nl

Profiteer van

10%

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

Bel Kruijff Makelaardij!

DORPSGENOTEN
4
tel. 072-5070818
S.V.
Prins Hendrik
SCHILDERSBEDRIJF
www.kruijffmakelaardij.nl
Winterkorting
Géén
pitten deze keer. Er werd niet aldaar en geen bekendheid met de
Kloknieuws
onverdienstelijk geschoten, allemaal Limburgse schutterijen, mocht ze bij
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
net niet! De voorzitter had een logée ons proefschieten, bijna net zo goed
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
uit het Limburgse, ze kwam gezellig als de secretaris! Ze vond het wel heel
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
mee. Ondanks geboren en getogen gezellig bij ons.
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
De uitslagen van maandag 26 november:
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
E-klasse: Arie Wijker 99; Cor Wijker 99; Dirk Roele 98; Carlo Zwaan 98.
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.
A-klasse: Nico Tuls 99; Gerrit Gravemaker 98; Henk Konijn 98.
B-klasse: Leo Bakker 96; Mieke v.d.Outenaar 88.
Pistool: Arie Wijker 47; Richard van Ham 45.

In de pauze is er
weer
een
geweldige
Alkmaar,
3 november
2017
verloting die ten bate
familie
komt Namens
van dedejeugd
van Egmondia”.

29 MAART 2017 - NUMMER 627

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

op al uw
VAN
DE GIESEN
binnenwerk

Wie heeft er nog gele hesjes in de aanbieding? Ik stel voor dat we met zijn allen een geel hesje kopen en de barricaden opgaan. Die protesten van de ‘gele
hesjes’ richten zich vooral op overheidsbeleid. Ik denk dat als er ergens ‘recht
op gele hesjes’ is, het hier in de gemeente Bergen wel is. Waar bestuurders
rollebollend over elkaar heen vallen, waar werkelijk geen drol van de grond
komt, waar meer geld over de balk wordt gemikt met het herschrijven van al
bestaande plannen dan met het uitvoeren of het bedenken van nieuwe dingen
en met het heen en weer schuiven van de hete aardappel op andermans bord.

Nu ook
Heeft
u weleens
Pedicure

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee
Telefoon 072-5064590
06-53696278
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
www.schildervandegiesen.nl

overwogen om een
06-12955593
ooglidcorrectie
www.schoonheidssalondessa.nl
te
laten
doen?
6


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

Voor (aangeleverd):
het eerste Trouwe donateurs KNRM in het zonnetje gezet
Foto’s
5 DECEMBER 2018 - NR. 715

wij geen
Nu hebben
de KNRM
haar taak uitoefent zetten. De vrijwilligers van Station
zonder
overheidssteun
en ook geen Egmond hebben deze
Elke uiteraard
donderdag opal wat
oplossing…
oudste
was 94
vergoeding vraagt aan degene die oudere donateurs
't pleintje in(de
Egmond
aan Zee
van koffie
8.00-14.00
uur en
en koek
om hulp vraagt, moeten de vrijwilli- jaar) ontvangen met
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 bur€ 5,50
10 voor
mevrouw Hetty Hafkamp,
vallen
ongeveer
93.000 donateurs gemeester,
wel!5opvoor
die zij REDDERS AAN DE WAL noemt. in haar functie van voorzitter van de
grote
mooiecommissie
van de KNRM
Omdat velen van hen al hun hele le- plaatselijke
Station
Egmond,
aan een ieder de verven donateur
zijn
is
het
bij
de
KNRM
500
gr
€
5,kilo
inmiddels 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-kwtealiteitKNRM en een prachtig boek.



Het kan nu in de
Charon: al weer 15 jaar in de Egmondenhuisartsenpraktijk
Bij Charon willen we steeds meer een uitvaart in de prachtige tuinzaal vorm van afscheid nemen hebben wij
aan Zee
het Verenigingsgebouw
lokaal en groen de uitvaarten bege- van Nieuw Westert. Hier – toen nog al vaak inEgmond
Admiraal
de Ruyterweg
aan Zee,
het Sportcafe,1.
leiden. De afgelopen week b.v. heeft – Anno Nu, waren wij 15 jaar geleden van Egmond
Styling: Margriet Kaptein-Bremer
Foto: Sjef Kenniphaas

• Warm gebakken SLIPTONG

€ 10,00

  
  Hanswijk,
   
dorpshuis
Huize 
Bas van Nieuwburg, onze plaatselijke al welkom voor een afscheidsviering. De Schulp,
 Het
 
 
 
wordt
gedaan
door
Prins
Hendrikstichting
en
ineen
de
kunstenaar, samen met de familie, Heel intiem, met een borrel toe, na- Agnes,

ervaren
Plastisch
Chirurg!
restaurant
Creighton’s,
maar
een pure baarplank gemaakt voor een men familie en vrienden afscheid, tuin van
     
Live muziek, hapje, drankje en cadeau-tips!

Steeds
- soms tot
dorpsgenoot. In zijn tuin werkte hij sa- werd muziek gedraaid en waren er ook thuis
U begeleid.
kunt geheel
vrijblijvend
en

- 
maar
altijd naar tevredenmen met de zonen van de overledene sprekers. Goed om erover na te den- verbazing
 
 een afspraak maken
kosteloos
Woensdagavond
15
en
29
november,
van de Egmondse
families. Zo
aan een prachtig laatste bedje voor ken, dat je niet altijd naar het crema- heid 
een
voor
consult.
dorp uit en is er
torium moet voor uur
het afscheid, maar hoeft niemand
pa. Jullie
kunnen
je de voldoening
13 en
20 december
van 19.00-21.00
Tel.het
072-5061252
TOP
voorstellen, die deze mannen hadden dat je ook in ons dorp kan blijven. Het toch een warm moment van afscheid.
heel kilo
toen zij pa enkele dagen later in deze gezin brengt dan in besloten kring Hou deze krant en het informatiecenoverledene naarVoorjaar
het crematorium,
baar, toegedekt met de boomschil vanFotode(aangeleverd):
in Egmondtrum van Charon in de gaten voor
mooie dikke
KOFFIE- EN THEEWINKEL
de Mutaba-boom, geschouderd door of zwaait hem of haar uit om in de meer informatie.
v.a. p/st vanaf € 3,2 voor
vertrouwde
familiekring
te blijven
enook
zijn Nadat
tuin naar
de jaren
rouwauto
enkele
terugdroegen.
Egmond-Binnen
in de narcissen
is gezet,
was nu
TASTY TO GO
Schoonheidssalon
samen openhet
leven teoptoosten.
Deze
In dezelfde
begeleidde
Egmondweek
a/d Hoef
versierd Charon
met vele narcissen
krokussen
de Herenweg
CHOCOLADELETTERS
WIT, MELK EN PUUR
ABA
Linda IJssennagger-Zentveld
en Zeeweg. In Egmond-Binnen
is nu vooral het dorp zelf weer
aan de beurt
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG
ZIJN BIJ ONS ECHT NIET DUUR.
geweest.
Het een
is prachtig
geworden
met dank
Al jaren
vertrouwd
adres
vooraan
uwonze
APKondernemersverenien onderhoud.
Zent Schoonheidssalon
DEZE HANDGESPOTEN
LUXE LETTERS IN EEN
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
Mosselaan 61
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wij,
aircoservice,
schadereparaties
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maandagochtend-café
van
10
werkt.
En
ze
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zien
hoe
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dit
zelf
10.30
uur
tot
12.00
uur.
De
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
1934 RA EgmondDorpshuis
aan den Hoef
ZIJN ALS CADEAU EEN SCHOT IN DE ROOS
TOP-kwaliteit
december is Judith
gast. Zij of
metzoekopdrachten.
een meridiaan-massage kunnen Schulp,
Visweg
Egmond-Binnen.
Alleen tegen inlevering van deze bon
06 45,
10 82
64 29
in-Lute
en teverkoop
IN ONZE WINKEL WORDEN ZE
www.zentschoonheidssalon.nl
vertelt uit eigen ervaring hoe het zelf stimuleren. Benieuwd? Van harte wel- Koffie/thee:
1 euro; de lezing/workNieuwe
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• 1934
PA Egmond
aan den2018,
Hoef shop TENTOONGESTELD
op=op
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gratis!
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• Tel. 072-5061228
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Voor de 7e keer organiseren de gezamenlijke R.K. kerken in de
selpakketten samen te stellen voor mensen die – zeker in december - wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Vorig jaar was het een groot succes en heeft de organisatie 100 tassen mogen vullen voor
Palsma
die mensen.
Drogisterij
met gulle hand. Als u iemand
Op zaterdag 15 en zondag 16 de- broodbeleg, wasmiddelen, shampoo, weer
Parfumerie
cember vanaf 9.30 uur tot 16.00 uur pasta, vruchtensappen. Liever geen kent waarvan u denkt, dat zij wel iets
staan er bij de Jumbo, DekaMarkt alcohol. Als u niet in de gelegenheid extra's gebruiken, schroom niet en
en Albert Heijn vrijwilligers met lege bent om iets te geven dan is een fi- doe een briefje met naam, adres en
winkelwagens die u kunt vullen met nanciële bijdrage ook welkom via rek. gezinssamenstelling in de brievenbus
houdbare levensmiddelen zoals nr. NL93 RABO 0315782269 t.n.v. van de R.K. Pastorie , Herenweg 188
een lekker kerstbrood, tulband, iets PCI RK. Parochie Egmond aan den te Egmond aan den Hoef. Discretie
feestelijks zoals chocolade, koekjes, Hoef. Hopelijk steunt u deze actie verzekerd!
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