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Recreatieve verhuur:
wie de lusten, wie de lasten?
(van de redactie/John de Waard) Waar de een het nut niet er niet van inziet om überhaupt in
het de ander niet snel genoeg gebeuren: recreatieve verhuur heeft zo zijn voor-, maar
nadelen en die zouden beperkt moeten worden.

16
17
18
19

Foto (archief redactie) Drommen
toeristen: goed voor de handel,
maar waar laten we ze?
Want zoveel was wel duidelijk na de
bijeenkomst in het Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan den Hoef over dit
onderwerp. Bepaald niet iedereen is
gecharmeerd van het feit dat steeds
vaker huizen worden opgekocht of
verbouwd met als doel ze geschikt
te maken voor de verhuur of dat huizen een (groot) deel van het jaar leeg
staan en alleen (periodiek) voor verhuur worden gebruikt. Terwijl aan de
andere kant voor de eigen inwoners
amper woonruimte beschikbaar is en
jongeren noodgedwongen wegtrekken. De hamvraag is dus: hoever wil je
gaan met het uitbouwen van Egmond
als toeristische trekpleister? Hoeveel
kun je aan zonder dat het eigen karakter verdwijnt of ondergesneeuwd
raakt? De druk bezochte informatieavond in het dorpshuis De Hanswijk
was bedoeld om duidelijk te maken Er zijn allerlei scenario’s denkbaar en
dat de gemeente Bergen voornemens uiteindelijk moet er werkbaar – en te
is op een of andere manier onge- handhaven - beleid uit voortkomen.
wenste ontwikkelingen (onevenredig Om de mensen vast voor te bereiden
beslag op woonvoorraad, parkeer- en en om te peilen hoe daarover werd
geluidsoverlast, hinder van groepen gedacht, sloot de gemeente met de
DORPSGENOTEN
‘nachtbrakers’ voor omwonenden, ex- bijeenkomst in Egmond aan den Hoef
tra druk op de voorzieningen) van re- een serie van drie bijeenkomsten in
creatieve verhuur te kanaliseren. Dat de diverse kernen af. Het is voor de
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Gratis voorgesprek op afspraak. Meer informatie:
Tel. 06 21 51 61 30 (24/7) - www.Charonuitvaartbegeleiding.nl

06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

(Tekst Cor Mooij) Na vijfentwintig jaar was Vis aan Zee (voorheen Vispaleis van Ab Dekker) toe aan een verbouwing en vervanging van
hun visbakinstallatie.
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

Kerkdiensten

SCHILDERSBEDRIJF
Administratiekantoor

EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
(Cor
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Rommelmarkt
in Wielerbaan
Ferry Karssen sterkste
Zondag 24 februari as. vindt bij de derkleding, speelgoed, boeken, lp.’s
tot antiek, brocante en curiosa. De
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accommodalige
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Ruim
240
standHenk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
tie kunt
u gratis
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bieden
plaatsgenoot
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Bras tweedehands
en Alkmaarder Henk
Louwe
en deze
vervolgens
ook
sator,
Stichting
Rommelmarkten
heeft
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aan
en
het
aanbod
zal
gigannog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
er weer
enorm veel
zinEgmond
in. Voor aan
meer
tisch
zijn: van
gereedschap,
huishou-4. Henk
Castricum
3. Wilfred
Knegt Uitgeest
Jan Verdonk
senior
info.:06-20114461
of
www.st-re.nl
delijke
spullen,
dames,
-herenen
kinde Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

Helen Botman
gaste bij Bekkering Quintet

Zonder Dik is alles anders.
Het doet ons goed zoveel kaarten, bloemen, bemoedigende
woorden, een kus of een handdruk te hebben ontvangen
na het overlijden van mijn lieve man en maatje, onze pap,
schoonvader en opa

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

WINTER

VAN DE GIESEN

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
Jan Dirk z’n Dalterrein
109
bedrijfseconomisch

Dik de Groot
072-5061201
of
Wij danken jullie hiervoor hartelijk.
Els de Groot-Kool
info@belleman.nl
Kinderen en kleinkinderen

1931 DL Egmond aan Zee

Kerklaan
11, 1935072-5064590
EV Egmond-Binnen
Telefoon
Tel. 072-506 90
89 • Mobiel: 06-124 58 904
06-53696278
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

www.schildervandegiesen.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

Egmondse Almanak
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GARAGE DE EGMONDEN

WE HEBBEN NOG

DANKBETUIGING

RUIMTE

De vele telefoontjes, kaarten, bloemen en belangstelling
die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte,
na het overlijden en bij de uitvaart van

BOVAG

al v.a.

€ 5,50
per m 3

9

€WELBOX,- Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Henk Leijen
Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
geven ons
steun
zijn verlies te verwerken.
in- een
en enorme
verkoop
ofom
zoekopdrachten.
Nieuwe Egmonderstraatweg
12 • 1934
PA Egmond aan den Hoef
Ria Leijen-van
Schooten
kinderen
en kleinkinderen • Tel. 072-5061228
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

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

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

Toewijding in uitvaartverzorging

Snackbar medewerker

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!
tel. 072-5070818
Mosselaan 53,www.kruijffmakelaardij.nl
Egmond a/d Hoef www.wiegers.net

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode
TEL: 06 23610857

Wij helpen u graag

www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072 5825521

072-5066171

Het Wouter Bekkering Quintet speelt deze maand een korte concertreeks. Speciale gast is de zangeres Helen Botman uit Egmond aan
den Hoef. Samen brengen zij een programma van instrumentale jazz
stukken afgewisseld met Helen's favoriete (pop)songs. Op zondagmiddag 17 februari spelen zij een concert in Het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Dit concert is onderdeel van het culturele programma
van Stichting Kunstgetij. Aanvang 15.00 uur. Meer informatie via
www.helenbotman.com.
Het Wouter Bekkering Quintet is een nodigen zij een gastvocalist uit. Deze
jazz-formatie met een brede muzikale keer spelen zij samen met de Egmondse
interesse en een open oor voor heden- zangeres Helen Botman. De in Noorddaagse muziek, waarbij het plezier in Holland populaire Botman studeerde
muziek maken altijd voorop staat. Het in 1998 af aan het conservatorium en
repertoire bestaat voornamelijk uit maakte daarna naam als zangeres van
eigen werk, zeer gevarieerd qua stijl: de groep La Luna, als singer/songwriter
blues, latin, bop, soul. De groep bestaat en sinds 2013 met haar solo programuit Wouter Bekkering (saxofoon), Frans ma’s ‘Vleugelvrouw ‘ en ‘I sing‘. Helen
Groen (bas), Bert Schipper (drums), brengt met het WBQ een aantal songs
Charl Kruijer (gitaar) en Sander van van haar favoriete zangeressen, zoals
Wonderen (toetsen). Elke concertreeks Norah Jones en Joni Mitchell.

De Poppenkast

DEVOTIO
GEVRAAGD:

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Foto (aangeleverd) Helen Botman zingt bij
het Wouter Bekkering Quintet

P

z

Uitvaartverzorger sinds 1992

44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
Vis
40,63 aan Zee helemaal verbouwd

2
Voor uw gehele administratie

Ronald Koster

Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en

DORPSGENOTEN
Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau

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

Bridgeclub Egmond aan Zee

Allergie
Acupunctuur

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

Petra van der Meer

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

UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

www.fysiotherapieronde.nl

Bereikbaar 24/7

Tijdverdrijfslaan 1
Herenwega/d
162 Hoef
Egmond
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

072-5064258 of 5065399

DORPSGENOTEN

Anno Nu

06 20 100 550
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Nijhuis NK hoogspringen met limiet EK
Egmonder Stan Nijhuis heeft afgelopen zaterdag tijdens het NK indoor Atletiek te Apeldoorn met overmacht de Nederlandse titel gepakt en en passant de limiet voor de EK Onder 20 jaar gehaald.

Erkend of
herkend?

Foto (aangeleverd) De winnende
sprong van Stan Nijhuis, die met
het halen van de limiet voor de
EK Onder 20 meteen Nederlands
kampioen hoogspringen werd.

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

Nijhuis startte op een hoogte van
1.91m, deze hoogte bleek al voldoende voor de titel. Na overleg met
zijn coach Sven Ootjers werd een plan
gemaakt om toe te werken naar de
limiet van het EK U20, wat in juli in
Zweden wordt georganiseerd. Deze
scherpe limiet ligt op 2.13, wat 3 cm
hoger is dan het persoonlijk record
van Nijhuis. Vorige week scherpte
Nijhuis zijn limiet aan van 2.07 naar
2.10, hij reisde met een goede vorm
af naar het NK. Tijdens de wedstrijd
sprong hij foutloos tot en met de
hoogte van 2.06. Nijhuis besloot om

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Voor wie denkt zeldzame boeken (bijvoorbeeld (staten)bijbels, oude (met de hand ingekleurde) atlassen,
geïllustreerde werken, reisboeken, etc., handschriften of documentatiemateriaal uit de Tweede Wereldoorlog, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten of prenten in zijn bezit te hebben, dient zich een buitenkans
aan: op 21 februari komt expert en bekend taxateur Arie Molendijk uit Rotterdam naar Zuiderduin voor
taxaties.

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

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

KINDEROPVANG

Massagepraktijk
Ook
Ingrid de Schepper kadobonnen
Telefoon: 06-4149 3760

af. De tweede poging bleek alles te
kloppen en Nijhuis sprong over de lat,
waarmee hij zijn ticket naar het EK
heeft verdiend.

Taxatie oude boeken, bijbels en kaarten

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.

•
•
•
•
•
•
•

na deze hoogte de lat meteen op de
limiet hoogte te leggen. Zijn eerste
sprong op 2.13 zag er goed uit, maar
hij gooide met zijn hakken de lat er

te koop!!

-Valentijnskorting: Voor uw geliefde of voor uzelf.

Een massage van 75 minuten.
Nu van € 65 voor € 50,00

Herenweg 232 - 1934 BG Egmond aan den Hoef

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis
Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW), Persoonsgebonden
Budget(PGB) en Particuliere Thuiszorg
Neem voor een vrijbljivend kennismakingsgesprek contact op met A-zorg Arina,
Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706
info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

Foto (aangeleverd) Taxaties van
ouden boeken, bijbels en kaarten door Arie Molendijk
Molendijk heeft meer dan 2000
taxatiedagen op zijn naam staan. Tot
zelfs in Canada, de Verenigde Staten,
Australië, etc. is hij op dit gebied een
(internationaal) erkend deskundige.
Afgelopen 1 december 2018 had hij
zijn jubileum van ruim 2000 taxatiedagen gevierd in de fraaie Oude
Pelgrimvaderskerk in Delfshaven.
De taxaties die hij verricht, zijn zo
mogelijk gebaseerd op opbrengsten
van vergelijkbaar materiaal op recente veilingen. Jarenlang werkt hij
al samen met de Vrije Universiteit,
de Koninklijke Bibliotheek en andere
overheidsinstellingen.
Regelmatig
wordt hij gevraagd bibliotheken te
taxeren voorafgaand aan een veiling.
Vorig jaar was hij gast in het Plantijn
Moretus Museum in Antwerpen met
twee andere experts. De taxaties vinden alleen plaats op de taxatiedagen
zelf, dus niet via foto’s of aan huis,
etc. Kosten voor een taxatie zijn 5
euro van 1 tot ca. 10 boeken of seriewerken. De taxatiekosten van grotere

partijen/bibliotheken, die meer tijd in
beslag nemen, variëren van 25 tot 50
euro. De inbrengers krijgen altijd alle
aandacht en uitleg. Een taxatierapport is zo nodig ook mogelijk, maar
alleen voor waardevolle boeken met
een waarde vanaf 200 euro en tegen
een van tevoren afgesproken tarief.
U bent van harte welkom en wordt

vriendelijk ontvangen in het hotel,
Zeeweg 52 op donderdag 21 februari
van 13.00 tot 16.00 uur. Informatie
via de site www.molendijkboeken.nl.
U wordt heel graag te woord gestaan
voor eventuele verkoop of inbreng
voor veiling. Iedereen is van harte
welkom.

Nicole Weijling-Dissel NK met record op 10 km

“PINK LADY EVENT”

(tekst Cor Mooij) Nicole Weijling is het afgelopen weekend Nederlands Kampioen geworden op de 10
kilometer voor Masters 50+ bij de Groet uit Schoorl Run 2019. Het Nederlands record dat op naam
stond van Carla Ophorst met 37.13 werd met 24 seconden verbeterd naar een tijd van 36 minuten en 49
seconden.

in actie voor pink ribbon

8 maart (nationale vrouwendag!!) vanaf 20.00 uur

offset - hoogdruk - fotografie
multimedia - ontwerpstudio reclamebureau

Foto (Adri Weijling) Nicole Weijling met een nieuw record
op de 10 km winnend in Schoorl in haar klasse.

een top avond voor jouw en je vriendinnen Haar eigen beste prestatie stond op weest, trainen, vroeg naar bed en de
juiste voeding
wat essentieel
is voor
deze tijd betekende dus 6
ene- 1934
Egmonderstraatweg
PA Egmond
aan
den Hoef - t 072 506 1201
in Egmond aan Zee op het strand Nieuwe 38.01
flinke verbetering. En dat na pas etwee mijn presteren. Ik heb een heel goed
i
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info@belleman.nl
www.dorpsgenoten.info
gevoel overgehouden aan dit-kammaanden hard en gericht trainen op
de 10 km. Haar trainer Frans Thuijs pioenschap. Doordat ik in de derde
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan
Egmond
Rinnegom en Bakkum Nrd.
starten aan
achterZee,
de elite
heeftden
altijd alHoef,
gezegdEgmond-Binnen,
dat Nicole meer groep moest
voor lange afstanden is geboren, dames moest ik veel lopers inhalen
maar het vraagt tijd om op je maxi- en heb bijna steeds alleen moeten
WATERSTANDEN
mum vermogen te lopen. Nicole zelf: lopen, ik ben nog op zoek naar mijn
NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
ticket verkoop via:
‘Het was een heel bijzondere dag voor maximale vermogen op de tien km,
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
naar meer’, aldus
mij, omdat ik pas sinds december vo- maar het smaakt
facebook: paviljoen de zilvermeeuw
autoservice
Zaterdag 11 november is niet langer alleen de dag van Sint Maarten,rigmaar
ookomgeschakeld
van Sint Adelbert.
Sinds Nicole. Op 24 maart loopt zij het WK
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK
jaar ben
van de 800
Laagwater Hoogwater
afgelopen zaterdag is voor allewww.zilvermeeuw.info
spelers en vrijwilligers van Sint Adelbert
het lokale
‘voetbalplaatjesboek’
meter
in
Polen
en
op
27
en 1500
meter naar
de 3, 5 en 10 ki- Indoor 3000
Reparatie, onderhoud
15 wo 1:25 9:55 13:49 22:10
een feit. De Egmond-Binner voetbalvereniging
is samen met DEKA Markt
Egmond
Binnen
een
speciale
www.ticketkantoor.nl/shop/pinklady
maart in Polen het WK 10 kilometer
lometer.’
16 do 2:15 11:10 14:38 23:00
en verkoop
spaaractie gestart om de bijzondere plaatjes te kunnen bemachtigenDoor
en vast
leggen in het
mijn tetrainingsstage
op verzamelTenerife op de weg.
17 vr 2:59 12:07 15:17 23:50
ALLE MERKEN
boek.
18 za 3:39 11:45 15:56
NM
ben ik heel streng voor mijzelf gelivemuziek#drankjes#hapjes#leukestands#loterij#photobooth

alles inclusief € 42,95 p.p.

Voetbalplaatjes van lokale helden
in mooi verzamelalbum

BOOM

ook campers

DORPSGENOTEN

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

4

13

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

4:15 12:24 16:25
4:52 12:54 17:01
5:25 13:46 17:38
5:59 14:05
2019
- NR.18:11
725

Nog steeds in race
voor ‘nieuwe Rembrandt’
Voor een passende uitvaart met
een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’
Dag en nacht bereikbaar

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

Foto (ntr) Egmonder Sebas Groot
nog steeds in de race bij Project Rembrandt
Foto (aangeleverd) Voetbalplaatjes van lokale helden sparen: drukte in kantine Sint Adelbert
Ook afgelopen zondag is de Egmond- dracht, een naaktmodel schilderen in
Binder-voetbaltoppers
te gaan
spa- prachtige actie is terug te vinden op
weken invanProject
voorbereiding
was olieverf,
revancheerde hij zich
en werd
se Na
kandidaat
Rembrandt,
ren?de Het
album
tegen
eenNog
zacht de website van de voetbalvereniging
het Groot,
afgelopen
zaterdag dan
zover. zelfs
beste
van isdeze
week.
Sebas
ongeschonden
doorgeprijsje
verkrijgbaar
winkel.
Het spaarboek
werd na
gepresenteerd
kandidaten
overintotdewe
wetenEen (www.adelbertvoetbal.nl). Als je nog
komen.
Dat wil zeggen,
de eerste acht
geen album hebt, meld je dan even
album ‘voor
later’ en
een mooie
en uitgedeeld
projectteam
de nieuwe
Rembrandt
wordt.
Ieopdracht
stond hijdoor
een het
beetje
in de wieuniek
verzameling
en vrij- bij je leider of stuur een mail naar
vanuit Sint maar
Adelbert,
zondag omsportievelingen
21.20 uur op NPO1.
gevarenzone,
bij desamen
tweedemet
op-het dere
management van de supermarkt. Alle willigers van Sint Adelbert bij elkaar in adelbertvoetbal@gmail.com.
deelnemers in het boek kregen een één boek. Meer informatie over deze
gratis exemplaar . De inzet is om de
komende tijd
voetbalplaatjes
te spaAanstaande
zondag
17 februari
kunnenbelangstellenden zich verzaren door
te doen bij bij het Nachtegalenpad, Egmond
melen
om ‘slim’
half 8aankopen
bij het PWN-bord
deden
supermarkt
in een
Egmond
Binnen.
aan
Hoef voor
stiltewandeling.
Bij dagelijks
iedere € leven
10,- kan
boodschappen
ont- wandeling duurt 1 uur en 15 minuten
In het
stilte soms als
vangt de koper
pakjeHoe
plaatjes
ongemakkelijk
wordeneen
ervaren.
zal en het gaat in een heel rustig tempo.
Het is ook
hetmet
zijn 5omstuks.
het bewust
op temogelijk
zoeken?te- Deelname is op eigen risico en voor
mooievan
poster
van de eigen verantwoordelijkheid, zorg dus
Gagen
het betaling
ervaren, een
de kracht
de stilte
fotoons
te mee.
krijgen
en eigen
loop met
Je van
bent50×70
welkom.cm. goed voor jezelf. Geef tijdig aan als het
Voor uw gehele administratie
Devoor
actiestevige
duurt nog
tot 23
Zorg
stappers
en december.
goede nodig is ergens rekening mee te houAdministratiekantoor
De verwachtingen
zijnenhooggespanbescherming
tegen weer
wind. De den. Er zijn geen kosten aan verbonden.
nen en er worden inmiddels ook al
voorbereidingen getroffen om ‘dubVoor: - Verwerking bedrijfsbele plaatjes’ te kunnen ruilen bij
administraties en samenstelling jaarDonderdag
21 februari
is de vertoning
van de documentairefilm Derde voetbalclub
in de kantine.
Ook
rekeningen - belastingaangiften
perinteresse
Lankiesombijvoetbalplaatjes
PostaanZee, aanvang
van de 14.00 uur, inloop vanaf 13.45
- adviezen op fiscaal en
uur, geen pauze. De maakster, Nina Stam beschouwt het maken van
bedrijfseconomisch terrein
deMet
documentaire
vooral
alsmet
een het
mooi avontuur.
zijn allen op
de foto
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
voetbalalbum en Mark Bakker,
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
supermarktmanager.

Ook voor ramen en kozijnen

Stiltewandeling

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

WINTER

Derper Lankies

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

En verder in Dorpsgenoten
Delversduin wordt langzaamaan concreet
Slotkwartier
houdt gemoederen wel bezig
Foto (aangeleverd) Derper Lankies
Meeuwenlaan 9
Adelbert legt jeugdtrainers vast 1935 EJ Egmond-Binnen
Doordat ze Egmonders op hun landje ge, zelfvoorzienende generaties voor
Tel. 072-5071100
duurt in
1 uurhet zonnetje
mocht
en interviewen heeft
ze ons. De documentaire
- filmen Trouwe
donateurs
KNRM
06-24522085
en 18 minuten en is verkrijgbaar op
dvd.U kunt zich telefonisch aanmelden of langs gaan bij Postaanzee. Er
ligt een aanmeldformulier. In verband
met een goed zicht op het scherm is
er plaats voor 50 personen. Voor deelname en koffie/thee vraagt Postaanzee een vrijwillige bijdrage. Postaanzee Voorstraat 82a tel. 0725822310.
www.postaanzee.nl

een uniek deel van de Derper cultuur
vast kunnen leggen. De film is een
waardevol document geworden voor
Egmond aan Zee, en persoonlijk voelt
DORPSGENOTEN
de documentairemaakster, dat dankzij de openhartige gesprekken die ze
voerde met alle deelnemers, zich nog
meer verbonden met haar wortels en
heeft ze nog meer begrip en respect
gekregen voor de hardwerkende, rui-

Verkaveling Delversduin

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

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 3. Henk
Louwe, Alkmaar 4. Marco Wetsteijn,
Egmond aan Zee 5. Marcel Koekoek,
Castricum 6. Martin Meijer, Heerhu-

SCHILDERS- EN
GLASZETBEDRIJF

2
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Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

Tekenbureau
”Het is zoals het is en het
komt zoals het komt”
Nieuwbouw
Herenweg 104
In dankbare
herinnering aan alles wat hij voor ons
1935 AH Egmond-Binnen
Verbouw
072-5070067
is geweest,Tel:
hebben
wij afscheid moeten nemen van
Fax: 072-5067772
Renovatie
mijn
lieve
man, onze lieve ”ouwe”, onze
opa, broe en
E-mail:
info@bouwbedrijfcs.nl
Onderhoud
www.bouwbedrijfcs.nl
schoonvader

EGMOND

WINTER

Anna van Burenlaan 82
1934 GV Egmond aan den Hoef
Telefoon: 072
- 506
54 27
Voor:
- Verwerking
bedrijfsvanwonderen@quicknet.nl
administraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
www.schildersbedrijfegmond.nl
- adviezen
op fiscaal
en22 39 77
Mobiel: H.M.H.
van Wonderen
06-51
bedrijfseconomisch terrein

Je kunt van alles aanvoeren voor of tegen een fusieclub op de locatie aan de
Egmonderstraatweg, maar nu begint het toch wel heel erg apart te worden.
Lees ik in de krant dat een clubje adviserende ambtenaren denkt dat het een
slechte zaak is wanneer de fusieclub daar komt vanwege de ‘wegvallende
wind en kans op insecten en parasieten in onder meer de hagen om de velden’. Dat zou slecht zijn voor de bollen in de omliggende percelen. Nou ja,
zeg. Wegvallende wind? In Egmond? Enne, ik hoor nooit iemand over het juist
ontbreken van insecten en weet ik veel wat aan leven in de bodem onder die
bollen vanwege al die ‘gewasbeschermingsmiddelen’. Als er nou niks anders
meer
verzinnen is… gemeente Bergen): Verkaveling Delversduin. InBeeldte(aangeleverd
formatieavond
15 november
in Hanswijk.
K.D. op
de Bocht
- kddebocht@ziggo.nl
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-

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!

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

Vrij
GARAGE Job
DEdeEGMONDEN

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

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Alkmaar, 13 juli 1944

Ervaar de waarde
van uw tuin!

ABA

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
Namens de familie
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!

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

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
Eisenhowerstraat 61
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
1931 WJ Egmond aan Zee

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

De uitvaart heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden.
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Aan alle
lieve
mensen die er voor ons
met
HandbikeTeam
AUTORIJSCHOOL Trainen
waren na het overlijden van onze lieve man,

Noord-Holland
vader, zoon, broer en opa

KARE
LS
uBBeL
LaNk

DOPFRISLES?
B
of RIJLES?
oeT
oor

Dick Rasch

eTer
roNwaTer

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

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Bedankt voor alles.

Lijtweg
• Bergen NH
ZIE 56
rijschoolkarels.nl
Telefoon 072-5812331

Fam. Rasch

072-506 1226

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

Alkmaar, 3 november 2017
BOVAG

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

interesse in politiek?

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

wasserij
dubbelblank

Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
Lijtweg 56 • Bergen NH
F
072 532 42 19
Telefoon 072-5812331
E info@TR-assurantien.nl

Gemeentebelangen heeft haar jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering.
woensdag 15 november 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur
van Blaaderenweg 10a, 1862 JP Bergen.
Op de agenda staan onderwerpen die ons nu bezigFoto (aangeleverd) Handbiken en fietsen voor het goede doel. Start
houden.
Ookfeb
niet-leden
welkom! Egmond.
training
op 24
vanaf zijn
Stayokay

ruimte voor inwoners

Handbike Team Noord Holland bestaat uit ex-revalidanten van Heliomare en samen met de buddie’s
(persoonlijke coaches) gaan zij op
13 juni 2019 de enorme uitdaging
aan; de HandbikeBattle! Dit is een
sportieve wedstrijd voor handbikers
die plaatsvindt in Oostenrijk. Zij beklimmen straks met de handbike de
Kaunertalergletscherstrasse en rijden
20 km bergop naar de Ochsenalm op
2150m hoogte. Een prachtige klim
huiswe
van
bijna
900 hoogtemeters! Een
rkbe
geleid
ing vvoor
middeenorme
oor een ieder die
uitdaging
lbare sc
h
olieren
wwwmeedoet.
.dehuiswOm
deze
te kunnen
erk inkstrijd
el.nl nodig.
leveren hebbenwzij
sponsors
Om deze te bereiken organiseren zij
Here
op zondag 24 februari een gezamenEgmond nweg 207
a/d Hoe
f
lijke training van bikers samen met de
072-506
handbikers van HandbikeTeam Noord
06-196426616
646
Holland. Wil je het team steunen en

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

vind je het leuk om gezamenlijk te
trainen, meld je dan snel aan! Het is
een unieke ervaring! Het vindt plaats
bij Stayokay Egmond. Deelname aan
de training kost € 15 p.p. Dit is inclusief koffie/thee en lunch. De training
start om 10.00 en zal zo’n anderhalf
uur duren. Je kunt deelnemen met een
MTB of met een racefiets. Ze gaan een
intervaltraining doen zodat een ieder
op zijn eigen niveau kan meedoen.
Daarna gaan ze met zijn allen heerlijk
lunchen. Niet fietsen? Dan kun je de
groep en het goede doel steunen door
alleen te komen lunchen. Aanmelden
kan bij: tamara@trentinosport.nl / 06
13758496. Stayokay Egmond heeft
een speciale aanbieding voor deelnemers aan deze training die van ver
komen. Voor info hierover: egmond@
stayokay.com o.v.v. HBTNH.

De ‘oranje/witte trucks’ waren een be- keling jr., die de laatste jaren het bedrijf
kend beeld, niet alleen in de Egmon- in zijn eentje leidde, besloten om zijn
den en omgeving, maar in de Benelux bedrijf met ingang van januari 2017 te
en ver daarbuiten. In de jaren ’90 is het laten voortzetten door transportbedrijf
bedrijf voortgezet door de zonen van ‘Van Straalen de Vries’, waar hij nu
Jan. Vele vrachten groenten, bloembol- zelf ook werkzaam is. Zo eindigde na
len, rondhout, stro enz. werden door 59 jaar het bedrijf Sprenkeling uit de
Fotovervoerd.
Pink Ribbon
Sprenkeling Transport
Door Egmonden waar vele chauffeurs/pergebrek aan opvolging heeft Jan Spren- soneel met trots hebben gewerkt.
Op de nationale vrouwendag, 8
Uitslag 4 februari 2019: 1. Fam. 5. Fam. Zwart, 45,00%; 6. Mar en
maart aanstaande, vindt in strandpaEeltink, 58,00%; 2/3. Riet en Riet, Hendrine, f42,50%; 7. Thea en Dorith,
huiswerkbegeleiding voor
viljoen de Zilvermeeuw een vriendinmiddelbare scholieren
56,00%; 2/3. Pum en Anneke, 40,00%.
nenavond plaats, waarvan dan weer
www.dehuiswerkwinkel.nl 56,00%; 4. Fam. Te Bück, 52,50%;
een deel van de opbrengst naar het
goede doel gaat: Pink Ribbon. Dat is
de organisatie die onderzoek en proIedere woensdag en donderdag
Ik wist het. Zo voorspelbaar. Zo’n ambtelijke fusie gaat je natuurlijk niet in de
jecten financiert op het gebied van
kouwe kleren zitten. Zelfs niet nadat er zo’n 4 miljoen euro extra was vrijge3 gangen verrassings menu € 19,95
behandeling, nazorg en langetermijnmaakt voor ICT-ondersteuning. De praktijk strookt niet met het papier, staatNieuw
er
bij Schoonheidssalon Majoor
bijNieuw
Schoonheidssalon
Nieuw bij Schoonheidssalon MajoorMajoor
effecten van borstkanker. Zoals onder
Nieuw bij
bij Schoonheidssalon
Schoonheidssalon Majoor
Nieuw
Majoor
te lezen in de krant. O ja jôh? Dat meen je niet? Wanneer strookt dat eigenlijk
Nu in JANUARI
en FEBRUARI
de Plasma
Pen
Facelift
massage
massage
de Facelift
meer het baanbrekende onderzoek
Nu in JANUARIde en
FEBRUARI
de Plasma Pen
wel met elkaar dan? Nooit toch? Ze kunnen het echter niet meer aan in De
Kijk
voor
informatie
en massage
prijzen
op €
de 150,00
site
behandeling
van
€
250,00
voor
Facelift
de
Facelift
massage
de
Facelift
massage
de
Kijk
voor
informatie
en prijzen
op de site
van Dr. Agnes Jager van het Erasmus
BUCH (waarom is het eigenlijk de BUCH en niet gewoon BUCH?) en dus wor-behandeling van € 250,00 voor € 150,00
MC in Rotterdam. Zij is bezig met
Kijkinformatie
voor informatieen
en prijzen
op deop
sitede
Kijk
voor
site
Kijk
prijzen
op
desite
site
Kijkvoor
voorinformatie
informatieen
en prijzen
prijzen
op
de
den er meer ambtenaren gevraagd. Tijdelijk, maar ja, het hele leven is tijdelijk,
www.fysiotherapieronde.nl
Kijk voor
informatie
prijzen
op de site
de ontwikkeling van een bijzondere,
toch? Ik dacht dat het juist de bedoeling was dat je door zo’n ambtelijke fusie
Weg
naar
de
Bleek
1,
1934
PG
Egmond
a/d
Hoef
Weg
naar
de
Bleek
1,
1934
PG
Egmond
a/d
Hoef
Weg
Hoef
nieuwe bloedtest. Deze test maakt
Wegnaar
naarde
deBleek
Bleek 1, 1934 PG
PG Egmond
Egmond a/d
a/d Hoef
Tel:
06-38583362
met minder of hooguit met dezelfde mensen veel meer zou kunnen doen en
Tel:
06-38583362
Tel:
072-5064258
of Egmond
5065399a/d Hoef
Tel:
06-38583362
Weg naar de Bleek
1,06-38583362
1934 PG
het mogelijk om vóóraf te bepalen of
www.schoonheidssalonmajoor.nl
Woensdag t/m maandag geopend vanaf 12.00 uur. Dinsdag gesloten.
www.schoonheidssalonmajoor.nl
www.schoonheidssalonmajoor.nl
efficiënter zou kunnen werken. Sorry, misverstand. Mijn fout.
www.schoonheidssalonmajoor.nl
Tel: 06-38583362
patiënten met uitgezaaide borstkanK.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
ker baat zullen hebben bij een nieuw de drankjes en hapjes klaar voor de
www.schoonheidssalonmajoor.nl
geneesmiddel. Dit onderzoek vormt deelnemers en is er ook leuke live muLive in ‘t Swintje
Indische avond
een nieuwe mijlpaal in de geschiede- ziek. Aanmelden en kaartverkoop kan
nis van Pink Ribbon en het onderzoek via de Facebook-pagina van paviljoen
DORPSGENOTEN
3
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naar borstkanker. En dat is precies het de zilvermeeuw, www.zilvermeeuw.
Miss
Lady
&
Onbeperkt Indisch
doel dat wordt gesteund met deze info of www.ticketkantoor.nl/shop/
vriendinnenavond in strandpaviljoen pinklady.
Black Rose
eten á la Bob
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij heeft op zaterdag
de Zilvermeeuw. Vanaf 20 uur staan
11 november, op haar 193e verjaardag, in heel het land de mensen
Zondag
februaribijdragen
do 21
22
geëerd
die met 17
hun vrijwillige
al 50+
of vrij
60 jaar
hetfeb
reddingwerk financieel
mogelijk
maken. Ook
het KNRM
Station
Egmond
€17,50
reserveer
voor
20 feb aan
aanvang
17.00
Het was weer humor wat de klok sloeg maandag 4 februari, E-klasse: Carlo
Zee (het oudste station van de KNRM) heeft hier aan meegedaan en
Uw woning
afgelopen week. Dirk geeft echter Zwaan 100; Dirk Roele 98; Arie Wijker
de deuren van het boothuis open gezet voor 9 personen uit de regio
in vertrouwde handen? die respectievelijk 50 en 60 jaar donateur zijn.
twee punten weg en Carlo schiet volle 98. A-klasse: Gerrit Gravemaker 99;
Klaverjassen
Weekendhap
bak. Gerrit en Henk deden dat net Henk Konijn 99; Michael Bekkers 98.
Bel Kruijff Makelaardij!
DORPSGENOTEN
4
29 MAART 2017 - NUMMER 627
niet
en Leo heeft een opleving. Mieke B-klasse: Leo Bakker 97; Mieke v.d.
tel. 072-5070818
SCHILDERSBEDRIJF
had daarentegen een bad day. Willem Outenaar 84. Pistool: Arie Wijker 48;
www.kruijffmakelaardij.nl
Zondag 24 februari
Iedere week iets
raakt gefrustreerd, zoveel leven zit er Henk Konijn 46.
in Afgelopen
onze vereniging.
van de circuit-run en hierbij stond Olof
zondagDe
wasuitslagen
in Zandvoort
anders, laat je
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
Opgeven aan de bar
verrassen door
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
ONDERHOUD
aanvang
14.30
onze chef!
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van RavenEN NIEUWBOUW
Blankendaal
& Hr.
BroerUitslag
Februari: 1e
stein’,woensdag
een mooie6wandeling
vanDms
16km.6e
WeMevr.
vertrekken
die dag om
08.10
uur
Ook
afhalen!
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen
50,21%;
7e Mevr.
Druiven
& Hr.
Baltus
2e Dms
op de&fiZentveld,
ets richting56,94%;
Heiloo waar
we om sen,
08.49
uur de trein
nemen.
Die dag
Groot,met
41,46%;
Hrn Bok
& Scholte kan
Bücker&met
Eeltink,
56,25%; 3e Mevr. gratis
het boekenweekgeschenk
de trein8egereisd
worden.
Tel. 072 5064695
Zuiderwijk & Hr. Hallewas, 54,38%; ten, 33,13%.
Psst.. Caribbean weekend is dit jaar op 2-3-4 augustus
Mob. 06-53794624
4e Hrn te Bück & Eeltink, 54,17%;
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
ap.beukers@quicknet.nl
5e Dms Waelput & de Jong, 53,47%;
06-12955593

Vriendinnenavond
voor het goede doel

Bridgesoos Torenduin

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht

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

KNRM dankt trouwe donateurs

S.V. Prins Hendrik

Voorstraat
99 • 193
1 AJ Egmo
nd aan Zee

NIGHTS

Kloknieuws

BEUKERS

Bridge SOOS ,,Anders Actieven “

Voorjaar in Egmond

DORPSGENOTEN

Nu ook
Heeft
u weleens
Pedicure

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



Kinderopvang in de natuur

Styling: Margriet Kaptein-Bremer
Foto: Sjef Kenniphaas

Foto (aangeleverd) Kinderopvang in de natuur; lekker slepen
met takken…

Colofon
Dorpsgenoten

Het kan nu in de
huisartsenpraktijk
Egmond aan Zee
Admiraal
de Ruyterweg 1.
De pagina’s van DORPSGE-

          
      

      

U kunt geheel vrijblijvend en

 
  een afspraak maken
kosteloos
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gedaan in
door
NOTENHet
worden
35 een
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Plastisch
Chirurg!
blokken
(voorpagina
30). Een
Live muziek, hapje, drankje en cadeau-tips! blok wekelijks komt op € 12,Slepen met takken, water en zand
om mee te spelen, op avontuur met
per keer. Een keer per maand
Woensdagavond
en 29 november,
leeftijdgenootjes
en daarbij veel15
leren

een

consult.
of los
tarief isvoor
dit
€ 18,25.
op motorisch
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gebied?
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13 en 20 december van 19.00-21.00 uur
Tel. 072-5061252
Familieberichten € 20-. Voor de
kind vindt dat nou niet leuk? Kom
daarom eens kijken bij Kinderopvang
voorpagina rekenen wij 2x tarief.
De Poppenkast. Daar vinden ze buitenFoto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
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GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Voor (aangeleverd):
het eerste Trouwe donateurs KNRM in het zonnetje gezet
Foto’s
13 FEBRUARI 2019 - NR. 725

wij geen
Nu hebben
de KNRM
haar taak uitoefent
zonder
overheidssteun
en ook geen
oplossing…
vergoeding vraagt aan degene die
om hulp vraagt, moeten de vrijwilligers van de KNRM, om hun werk te
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93.000 donateurs
€ 5,50
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die zij REDDERS AAN DE WAL noemt.
zelfvantehen
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e
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KNRM en2een
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• Warm gebakken SLIPTONG

€ 10,00
€ 10,00

• Ouderwets gerookte MAKREEL

€ 5,50

super lekker
• VIS ROERBAK
MIX
DORPSGENOTEN
500 gr voor € 7,50
kilo € 13,50

ZOEKT EEN
TOP-kwaliteit

Verse ZALMFILET

SERIEUZE
kilo € 15,95
BEZORGER
De Woerdense Kaasboer

van kilo € 25,-

op=op

Alleen tegen inlevering van deze bon
max. 5 kilo per klant

HEEFT BESTELD

Ditte Greeuwkunnen
58,33 3.Mar
Nico Imming
54,17kinderen
4.Petra en
om andere
te Bert
lerenMaureau
kennen
basisonderwijs
biedenenmet
Voor
uw gehele administratie
Kilo 12.50
STAAN ZE VÓÓR PAKJESAVOND VOOR U KLAAR
44,76 5.Ceeseducatieprogramma
Imming en Theo vGuliken
41,67
6.Bep
Rosendaal
samen
te Dekker
spelen, en
in Thea
de groep
en
ons voorschoolse
Strandpaviljoen
Bad
Egmond
is
op
IN
DE
VOORSTRAAT
IN
ONZE
WINKEL
ALDAAR
Administratiekantoor
40,63 Wanneer een kind pro- in onze natuurgerichte buitenruimte.
‘peuterplein’.
Kilo  10.00
blemen heeft met de taalontwikke- Op onze naschoolse opvang is plaats
U kunt de letters in onze
Bij u op de markt
ling is er een optie om met een VVE voor kinderen van alle scholen uit de
winkel aan de Voorstraat 103
Niet de zee op, maar wel een demonstratie…
indicatie
van het consultatie
bureau omgeving. Kijk op onze Facebook95
te Egmond
aan- Zee
bestellen bedrijfsVoor:
Verwerking
500 gram
Bediening
medewerkers:
WEEKEND
1
EN
2
APRIL
2017
daarinFulltime
ondersteuning
te krijgen. Er pagina of kom een keer langs. U bent
Adviesprijs: 6,95 en samenstelling jaaradministraties
en
parttime,
Herenweg
197
1
hoog
een
groepsfoto
voor
de
reddingboot
Vanwege
een
ruwe
Noordzee
was
Margaretha
Maria Alacoque
–van
Egmond
aan den
95
harte welkom
omHoef:
samenZaterdag
met uw
zijn H.
professionele
babygroepen
waar vereist.
500 gram
rekeningen
- belastingaangiften
ONZE
PRIJS: BA
5,95!Egmond
1934
a/d Hoef
minimaal
16 jaar geen ervaring
het vervolgens voor hen niet moge- bleven de trouwe donateurs nog even
uur Eucharistieviering
met pastor
m.m.v.
Hoeverture.
- adviezen op fiscaal en
kindNico
sfeerMantje
te komen
proeven.
alle 19.00
medewerkers
een recente oplei+31 6 10 67 55 87
95 hapje
lijk de gebruikelijke vaartocht met de nazitten met een
500drankje
gram en een
Lieve
Ontvangenis
– Egmond aan Zee: Zonbedrijfseconomisch terrein
dingOnze
werken
met Vrouw
baby’s inOnbevlekt
de wil
kinderBen je
gemotiveerd
en
je graag
in een jong
studio@remoraproducties.nl
om
wat
verhalen
uit
te
wisselen
en
reddingboot Adriaan Hendrik
mee
te
dag
10.00
uur
W&C-viering
o.l.v.
parochianen
m.m.v.
St
Caecilia
Kerklaan
11, 1935 EV Egmond-Binnen
en enthousiast team werken stuur dan je motivatie
Bij
aankoop
1ehet
kilo
kaasvooral te vertellen waarom zij 50 of
www.remoraproducties.nl
maken.
Wel warenvan
zij vanaf
strand
H.naar
Adelbertus–
Egmond
Binnen:
Zondag
10.00
uur
Eucharistieviering
met
Tel.
072-506
90
89
•
Mobiel:
06-124
58
904
badegmond1@quicknet.nl
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of belNico
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monstratie met de Adriaan Hendrik worden. Daaruit bleek dat velen een
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5 APRILFrans Peeters, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef t/m feb 2019
EXPOSITIES
Expositie:
door de branding. De omstandighe- band met de zee hadden, als beroepsVastenmeditatie
Protestantse
kerk
met
dominee
Saskia
Ossewaarde
Palsma
Expositie: werk van Cees Broersen, Ben Lammers, Theo Ponsioen, Mireille Ponsiden waren namelijk ideaal voor de vaarder of watersporter. Ze waren tenDrogisterij
oen. De Kapberg, E/Hoef, 18 januari t/m 17 feb.SCHILDERSBEDRIJF
vrijwilligers van station Egmond om te slotte unaniem van mening dat als je
Parfumerie
FEBRUARI Zo 17 Stiltewandeling, Nachtegalenpad, E/Hoef, 7.30u
laten zien waartoe deze reddingboot regelmatig op zee verblijft het zonder
Di 12 Stoelyoga, PostaanZee, E/Zee, 10u
in staat is. Het weer zat daarvoor juist meer noodzakelijk is donateur te zijn
EXPOSITIE
Di 12 SpaansaanZee,
PostaanZee, E/Zee, 10.30u
notaris:
Schoonheidssalon
Schoonheidssalon
helemaal mee en voor de (volgende) van de KNRM.
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Tel. 072 5064695
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64 29
Vr 31
Toneelgroep
Spiegel
in de10u
Schulp 20.15u
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Tel.
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31
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De
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E/Zee, 13.30u 19u
2 ‘TafelenPostaanZee,
voor de Vastenactie’,
Di 19ZoStoelyoga,
E/Zee, 10uPastorie E-B 17u
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
2 Kerkdienst OLV
Onbevlekte
Ontvangenis,
Di 19ZoSpaansaanZee,
PostaanZee,
E/Zee,
10.30u Egmond/Zee, 10u
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Dagopvang
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Opvang
per
uur
Woe
5 Vastenmeditatie,
protestantse
Kerk,
19.30u
zaterdag
november,
welke
zal
worden gehouden
Do 21
Taxatie
van18
boeken,
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kaarten.
Hotel
Zuiderduin,
E/Zee, 13u in
november om 17.00 uur ben je van
de zvieringen
vertellen
we verhalen
(of
06-1057
8724

Flexibel
en
incidentele
opvang
mogelijk
Woe
5
Flierefl
uiters
jubileum-uitvoering,
Hanswijk,
20.15u
KERKDIENSTEN
FEBRUARI
de Soos/Loods
in Egmond aan Zee. Aanvang: 16:00
beelden
ze uit!), bidden wij en zingen harte welkom in de Oud Katholieke
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
Julianastraat
Zo 17 Kerkdienst, Slotkapel E/Hoef, 10u
De Poppenkast
Julianastraat 60
60
112 in Egmond aan
wijzvooral
liedjes waar ook echt kerk, Voorstraat
Agenda en notulen zijn beschikbaar op
Geenveel
wachtlijsten
Egmond
aan
Zo 24 Kerkdienst Prot. Kerk E/Zee, 10u
Lamoraalweg
55, 1934
CC Zee
Egmond aan den Hoef
Egmond
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Zee
op te swingen valt. Helemaal aan het Zee.
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zoek naar nieuwe medewerkers.
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Egmondse almanak

Najaarsvergadering
Botenvereniging De Werf

of 3,
info@belleman.nl
een GRATIS
CULINAIRE VERRASSING

✄

Noord Hollandse
ROMIG BELEGEN
072-5061201

9,-

GARAGE
DE ‘tEGMONDEN
Bakkerij
Stoepje

BOVAG
elke donderdag op
uw weekmarkt

Superstunt kleine GEVULDE KOEKEN
5 voor € 1,Dagverse
APPELFLAPPEN wielerbaan5 Alkmaar
voor € 5,Rommelmarkt
Dagverse PUDDINGBROODJES
6 voor € 5,KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Bel me Teen!

Broers en zussen in de bijbel

P

e

KINDEROPVANG

www.bvdewerf.nl.
Ferry
Karssen sterkste
Start groep 2C
bij MTB Kids & Parents

DORPSGENOTEN
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar

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

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’

Ontbijt, vragen stellen en op de foto

Tel: www.belmeteen.nl
06-23448330 info@mdruiven.nl
www.belmeteen.nl

eindewww.kinderopvangdepoppenkast.nl
van de dienst is er dan soep
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GEVRAAGD:
“ Wat
de pot Schaft
“

SCHILDERSBEDRIJF
eet mee met de crew,
een dagelijks wisselend
gerecht van
Hallo..?
maandag
tm
vrijdag
van
17.00
tm 19.00
ervaring
18-20 jaar.
VAN DE IESEN Hallo..? liefst met

Snackbar medewerker

G

9,50 per persoon

Voor een langer periode

Jan Dirk
z’n Dal reserveren
109
tot
15.00
via
5824947
Heeft u ook
een 072
TEL: 06
23610857
1931 DL Egmond aan Zee
T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net
Telefoon 072-5064590
afhalen
kan ookintercom bij welke

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

06-53696278
www.schildervandegiesen.nl
Maandag 18-2 -

Wat een feest onlangs op de Jozefschool. Weet u waarom? Vanmorgen
hebben wij onze 3e kleutergroep gestart. Door de groei van onze school
zijn alle oudste kinderen “verhuist “
naar groep 2C. In deze groep zitten nu

28 kinderen met natuurlijk een nieuwe
juf in deze groep. Manon Ligthart geeft
les aan deze jonge Hoevers. Doordat
deze kinderen nu in groep 2C zitten is
er weer ruimte om de groei van onze
school t.a.v. 4-jarigen op te vangen.

€

9,-
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Foto (aangeleverd) Derde kleutergroep gestart

er beneden alleen
Boerenkool
met rookworst
maar hallo
gezegd en kroepoek
Dinsdag 19-2 - Nasi met
kipsate
Palsma
kan worden?Enmet
u, krieltjes en worteltjes
Woensdag 20-2 - Kabeljauw
Drogisterij
ondanks
verwoede
Donderdag 21-2 - Pompoenstamppot met rucola en feta
Parfumerie
pogingen,
niet terug
Vrijdag 22-2 - Halve kip
met
friet en appelmoes
kunt praten?
Deze kunnen wij
voor u repareren of
vervangen!

Boulevard 2A
info@cousteauegmond.nl

