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Zaterdag 11 november is niet langer alleen de dag van Sint Maarten, maar ook van Sint Adelbert. Sinds
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en een knuf- Hun afsluitende ‘afstudeerproject’,
29 ma 2:10 10:16 14:42 23:04
29 do 3:35 12:15 16:06
29 zo 0:34
4:46 14:56 17:09
29 diErvaar
1:40
4:06
14:16 16:28
de
waarde
het eigen meesterwerk, mochten
de 4:21 14:22 16:47 NM
fel van zijn mentor30Jaap
di Godrie,
3:01 kreeg
11:36 15:35
30 vr
0:24
30 ma 3:02
5:26 15:41 17:52
30 wo 2:26
4:50 14:53 17:10
van uw
tuin!
kandidaten
thuis doen.31 Daarvoor
Sebas een prijs waar
kunstschil31 iedere
wo 0:16
3:51 12:35
16:21
za 1:00
5:05 15:16 17:32
31 do 3:06
5:36 13:45 17:52
der van droomt: zijn eigen meester- kregen ze twee maanden de tijd. Alwerk, met als thema de problematiek les stond vervolgens in het teken van
‘het meesterwerk’. De familie ging op
Iedere
maandag inloopspreekuur
van 10.00-13.00 uur
wintersport, maar Sebas bleef thuis vind.’ De schilderijen die Sebas heeft
Nijverheidsweg 31d
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
VERANDA’S
BEREGENING
Slotweg
2a,
Egmond
aan
den
Hoef BESTRATING
om door te werken aan zijn mees- gemaakt tijdens de uitzendingenreeks
1851 NW Heiloo
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING
24/7: 06 21 51
61 30
terwerk. En zijn inspanning werd worden wellicht nog ergens geëxpoT 072Meldnummer
532 42 18
beloond. De jury bekroonde hem seerd. ‘Daar zijn ze geloof ik nog over
F 072 www.charonuitvaartbegeleiding.nl
532 42 19
T 06 538 12 076
– voor al zijn werk en ontwikkeling in onderhandeling, maar dat merk ik
E info@TR-assurantien.nl
Charon Uitvaart www.rotteveeltuinen.nl
Inspireert!
gedurende Project Rembrandt – met wel.’ En dan nu wennen dat je, voorlode titel ‘beste amateur kunstschilder pig in ieder geval, als BE’er (Bekende
van burn-out en depressie onder stu- van Nederland’. Mede omdat hij veel Egmonder) door het leven stapt...
denten, wordt geëxposeerd in het vrij ontwikkeling toonde en volgens de

Troostdag

€

9,-

Bel me Teen!
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Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

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

DORPSGENOTEN

2

Verkaveling
En verder inDelversduin
Dorpsgenoten:

15 NOVEMBER 2017 - NR. 660

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

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

- Gemeentebelangen valt uiteen
WINTER
- Nieuwe banen voor TC Hogedijk
- Dubbel verlies Egmondia
- VDEB: aandacht voor woningbouw in E/Binnen

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

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

Job de Vrij

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

DORPSGENOTEN

2

Indrukwekkend afscheid

Anno Nu

ruimte voor inwoners

Lijtweg 56 • Bergen NH

Kerklaan
11, 1935072-5812331
EV Egmond-Binnen
Telefoon
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANKhuiswe

rkb
middelb egeleiding voo

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

www.deahreu scholieren r
iswerkwin
kel.nl

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis

Here
Egmond nweg 207
a/d Hoe
f
07

Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW), Persoonsgebonden
Budget(PGB) en Particuliere Thuiszorg

2-506
06-196426616
646

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

wasserij
dubbelblank

Voorstraat
99 • 193
1 AJ Egmo
nd aan Zee

Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Neem voor een vrijbljivend kennismakingsgesprek contact op met A-zorg Arina,
Winkelmanplantsoen 1 -f1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706
info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

Lijtweg 56 • Bergenvoor
NH
huiswerkbegeleiding
Telefoon
072-5812331
middelbare
scholieren

www.dehuiswerkwinkel.nl

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

“ Wat de pot Schaft “
Eet mee met de crew!

Dagelijks
een wisselend gerecht voor 9,50 p.p.
www.fysiotherapieronde.nl

tot 15.00 telefonisch reserveren
072-5064258 of 5065399
t/m maandag geopend vanaf 12.00 uur. Dinsdag gesloten.
Week 16: 15 t/m Woensdag
19 april
van 17.00 tm 19.00 uur
Maandag | Andijviestamppot | speklap
Dinsdag
3 | Hamburger | friet

fashion & Lifestyle

Hoe komt het toch dat als het mooi weer is bij ongeveer elke toerfietser de
kleppen op gaan? Eén zondag mooi weer en al weer de nodige fietsongevallen gezien. Als iedereen tegelijk op het fietspad is maar niet dezelfde kant op
gaat of met hetzelfde doel fietst, zou het dan mogelijk zijn toch een beetje
rekening te houden met die anderen? Zodat je niet tig keer op een mooie
zondag de ambulance hoort gaan?
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

Voorjaar in Egmond f

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 UITVAARTVERZORGING
staan onderwerpen die ons nu bezigPetra van der Meer
houden. Ook niet-leden zijn welkom!
06 - 41 73 95 49
info@uitvaartannonu.nl
Bereikbaar 24/7
www.uitvaartannonu.nl

wasserij
dubbelblank

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

Kloknieuws

interesse in politiek?

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

D B

072 5825521

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

WINTER

nog zo zijn.

DORPSGENOTEN
DORPSGENOTEN

Fam. Rasch

* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
Voor: - Verwerkingpakketten
bedrijfs-

Ik wist het. Zo voorspelbaar. Zo’n ambtelijke fusie gaat je natuurlijk niet in de
kouwe kleren Foto
zitten.(Cor
ZelfsMooij)
niet nadat
er Bruin
zo’n 4 wilde
miljoenhet
euro
extra
was weten:
vrijgeKoos
toch
even
maakt voor ICT-ondersteuning. De praktijk strookt
niet
met
het
papier,
staat
er
hoe zit het met die 0,15 fte?
te lezen in de krant. O ja jôh? Dat meen je niet? Wanneer strookt dat eigenlijk
wel met
elkaar
dan?
Nooit het
toch?toch
Ze kunnen
echter niet meer aan
in De
op diehetwachtgeldregeling,
aldus
de
Koos
Bruin
(BBB)
waagde
BUCH
(waarom
is het eigenlijk
BUCH burgemeester.
en niet gewoonMet
BUCH?)
en keer
dus wordie vijf
0,85
nog
even
om daarover
een de
vraag
er meer
ambtenaren
gevraagd.
maarBergen
ja, het met
hele4,25
levenfteis onder
tijdelijk,
fte blijft
de
teden
stellen.
‘Hoe
zit het met
die 0.15Tijdelijk,
toch?
dacht datKoster
het juist
bedoeling norm
was dat
zo’n4,4
ambtelijke
vanjeindoor
totaal
fte voorfusie
wetfte
die Ikmevrouw
nu de
inlevert?
met minder
of hooguit
met dezelfde
veelbijmeer
kunnen van
doendeze
en
houders
eenzou
gemeente
Wordt
dat dan
wachtgeld?’
Dat was mensen
efficiënter
zou want
kunnen
werken.Koster
Sorry, misverstand.
Mijndie
fout.
omvang. Mét
extra 0,15 fte van
niet
het geval,
mevrouw
K.D. deKoster
Bochtzou
- kddebocht@ziggo.nl
dat overigens ook
heeft de pensioengerechtigde leeftijd Yolan

NIGHTS

Bedankt voor alles.

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

JOOOI
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Wij helpen u graag

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

uBBeL
oeT
oor

Dick Rasch

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

WASSERIJ
DUBBELBLANK

wekelijkse column van KD de Bocht

DORPSGENOTEN
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Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

(van de redactie/John de Waard) Alle vijf de huidige wethouders zijn voor
0,85 fte aangesteld. Daar was een goede reden voor. Arend-Jan van
de Belt (VVD) die bij die aanstelling was betrokken: ‘Om te benadrukken dat alle wethouders een evenredig zware portefeuille hebben
toebedeeld gekregen, hebben we besloten om ze alle vijf een zelfde
Foto (aangeleverd): Nog één keer was een ‘oranje/witte truck’ te betijdsbesteding te geven.’
wonderen in Egmond aan den Hoef.

bereikt en daarmee geen recht meer

Uitvaartverzorger sinds 1992

D B
uBBeL
oeT
oor

Gelijke monniken, gelijke kappen

keling jr., die de laatste jaren het bedrijf
in zijn eentje leidde, besloten om zijn
bedrijf met ingang van januari 2017 te
laten voortzetten door transportbedrijf
‘Van Straalen de Vries’, waar hij nu
zelf ook werkzaam is. Zo eindigde na
59 jaar het bedrijf Sprenkeling uit de
Egmonden waar vele chauffeurs/personeel met trots hebben gewerkt.

De uitvaart heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden.
Aan alle lieve mensen die er voor ons
waren na het overlijden van onze lieve man,
vader, zoon, broer en opa

Nog één keer
Transportbedrijf Sprenkeling

Van moeten naar voelen

Eisenhowerstraat 61
1931 WJ Egmond aan Zee

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Uitslag: 1. Ferry Karssen, Alkmaar 2. gowaard 7. Wout Bakker, Heiloo 8.
Vincent Beentjes, Castricum 3. Henk Piet Veldt, Akersloot 9. Chris Kemp,
Louwe, Alkmaar 4. Marco Wetsteijn, Egmond aan de Hoef 10. Lars van den
Egmond aan Zee 5. Marcel Koekoek, Wijngaard, Akersloot.
Foto (redactie) Een indrukwekkende rij motorrijders
Castricum 6. Martin Meijer, Heerhuals eerbetoon aan Cees Ciliacus.
(van de redactie/John de Waard) Vrij- week dodelijk verongelukte motordagmiddag rond kwart voor twee rijder, voor een laatste afscheid in
vertrokken ze. Een lange stoet motor- Driehuis-Westerveld. Een indrukwekrijders
begeleidde
het busjejl. met
kend eerbetoonvan
aanTransportbedrijf
een veel te vroeg
Zaterdag
11 november
zijn de
de oud-collega’s
familie
van Cees
Ciliacus,gekomen
de vorigein het
overleden
dorpsgenoot.
Sprenkeling
bij elkaar
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
jezelfeninhouden,
weer toedoor.
te eigeIn
hethet
Woensdagochtend-café
naar
bedrijventerrein opvan
de17
Weidjes
groeide gestaag
april is rebalancer Monica de Vries te nen. Benieuwd? Van harte welkom!
gast. Van haar leren we over het ver- Woensdag, 17-04-2019, 10.30 uur
band tussen lichaamsbewustwording tot 12.00 uur. Dorpshuis De Schulp,
en de ontwikkeling van je potentieel. Visweg 45, Egmond-Binnen. Koffie/
Rebalancing is speels en meditatief. thee: 1 euro; de lezing/workshop is
Het helpt je om je de energie die is gratis!
gaan zitten in jezelf aanpassen en

Namens de familie

Ronald Koster

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.

Alkmaar, 3 november 2017

Toewijding in uitvaartverzorging

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

MTB K&PB

De ‘oranje/witte trucks’ waren een bekend beeld, niet alleen in de Egmonden en omgeving, maar in de Benelux
en ver daarbuiten. In de jaren ’90 is het
bedrijf voortgezet door de zonen van
Jan. Vele vrachten groenten, bloembollen, rondhout, stro enz. werden door
Sprenkeling Transport vervoerd. Door
gebrek aan opvolging heeft Jan Spren-

DEVOTIO

Alkmaar, 13 juli 1944

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Beeld (aangeleverd gemeente Bergen): Verkaveling Delversduin. Informatieavond op 15 november in Hanswijk.
Met de informatieavond op komst
(woensdag 15 november tussen 19
en 21 uur in Dorpshuis Hanswijk,
Egmond aan den Hoef) begint langzaamaan het plan Delversduin steeds
concreter te worden. Geïnteresseerden kunnen zich op deze informatie-

10 APRIL 2019 - NR. 733

15 NOVEMBER 2017 - NR. 660

Woensdag | Risotto
| paddenstoelen
KNRM
dankt trouwe

donateurs

Donderdag | Sliptong
| friet
| sla Redding Maatschappij heeft op zaterdag
De Koninklijke
Nederlandse
Vrijdag | Spareribsgeëerd
| friet
die met hun vrijwillige bijdragen al 50 of 60 jaar het redding-

11 november, op haar 193e verjaardag, in heel het land de mensen
werk financieel mogelijk maken.
Ook het KNRM
Boulevard
2a Station Egmond aan
Zee (het oudste station van de
KNRM) heeft hier aan meegedaan en
info@cousteauegmond.nl
de deuren van het boothuis open gezet voor 9 personen uit de regio
Tel.: 072 5824947
die respectievelijk 50 en 60 jaar donateur zijn.

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!
4
tel. 072-5070818
3
www.kruijffmakelaardij.nl

29 MAART 2017 - NUMMER 627
10 APRIL 2019 - NR. 733

GemeentebelangenGRIEPGOLF
- Code Oranje valt uiteen

OF
INBRAAKGOLF?

(van de redactie/John de Waard) De kruitdampen zijn opgetrokken na de extra raadsvergadering van 28
maart. Inmiddels is duidelijk geworden dat de recente discussies over het coalitieakkoord voor Cees van
Leijen en Meis de Jongh van Gemeentebelangen - Code Oranje reden zijn om op te stappen bij hun partij.
Zij nemen hun zetels echter mee en sluiten zich aan bij de VVD.

Nu ook
Heeft
u weleens
Pedicure

Voorstraat 92 – Egmond
Zee
overwogen
omaan een
06-12955593
ooglidcorrectie
www.schoonheidssalondessa.nl
te
laten doen?


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

wij geen
Nu hebben
de KNRM
haar taak uitoefent zetten. De vrijwilligers van Station
zonder
overheidssteun en ook geen Egmond hebben deze uiteraard al wat
oplossing…
vergoeding vraagt aan degene die oudere donateurs (de oudste was 94
om hulp vraagt, moeten de vrijwilli- jaar) ontvangen met koffie en koek en
ABA
gers van de KNRM, om hun werk te hen wat verteld over het mooie werk
Voor het tweede

van de KNRM. Daarna heeft de bur        
  kunnen blijven doen, met name terug
vallen
op ongeveer 93.000 donateurs gemeester, mevrouw Hetty Hafkamp,
 Het
 




wordt gedaan door een
wel!

ervaren Plastisch Chirurg! die zij REDDERS AAN DE WAL noemt. in haar functie van voorzitter van de
      
Live muziek, hapje, drankje en cadeau-tips!
Omdat velen van hen al hun hele le- plaatselijke commissie van de KNRM

U kunt geheel vrijblijvend en
ven donateur zijn is het bij de KNRM Station Egmond, aan een ieder de ver
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
Foto’s
Meis
de Jongh
en Ceeseen
vangoede
Leijengewoonte
stappen uit
– Code
Oranje.
 
 (Cor
eenMooij)
kosteloos
afspraak
maken
sierselen uitgereikt die
daarbij
horen,
inmiddels
de- Gemeentebelangen
Woensdagavond
15 en 29 november,

een
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
voor
consult.
gene die 50 of 60 jaar donateur zijn alsmede een persoonlijke brief van de
13 en 20 december van 19.00-21.00 uur
is overigens
nog niet
partijnovember
van hun voorkeur
en niet zote ma
Dat is mogelijk
volgens de Kieswet, de
Tel. 072-5061252
KNRM
en een prachtig
boek.concreet,
medio
in het zonnetje
omdat het uitgangspunt van ons kies- zeer op de persoon van hun voorkeur, maar als de voortekenen niet bedriestelsel is dat volksvertegenwoordigers maakt het des te schrijnender voor gen moet dat toch wel tot iets leiden
Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond op persoonlijke titel worden gekozen Gemeentebelangen – Code Oranje waar een grote meerderheid van de
KOFFIE- EN THEEWINKEL
en benoemd.
Dit uitgangspunt is als partij. Dat betekent namelijk in dit raad mee zal instemmen. Behalve dus
Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook gebaseerd
TASTY27
TO van
GO de Ge- concrete geval dat ze nog maar één Gemeentebelangen – Code Oranje. In
Schoonheidssalon
op artikel
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
zetel in de raad heeft. Dat is precies ieder geval op een aantal punten zal
meentewet
en
artikel
129
Grondwet.
CHOCOLADELETTERS
WIT,
MELK
EN PUUR
ABA
Linda IJssennagger-Zentveld
en Zeeweg. In Egmond-Binnen
is nu vooral het dorp zelf weer
aan de beurt
DatZIJN
het inBIJde ONS
praktijk
is dat DUUR.
ver- de enige zetel die niet instemt met het de partij daar geen goedkeuring aan
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG
ECHTzo NIET
geweest.
Het een
is prachtig
geworden
met dank
Al jaren
vertrouwd
adres
vooraan
uwonze
APKondernemersverenien onderhoud. reweg
Zent
Schoonheidssalon
meeste
stemmers
kiezen
op coalitieakkoord. Het collegeprogram- verlenen. Nog drie jaar te gaan…
DEZE de
HANDGESPOTEN
LUXE LETTERS
IN EEN
ging,
de dorpsbelangenvereniging,
de bloembollenkwekers, John Swart en
Tijdverdrijfslaan
1
Mosselaan 61
DOOS
Tevens
doen
wij, aircoservice, schadereparaties
Herenweg
162Waard
dochters,
Jan a/d
de
1934 RA Egmond aan den Hoef
Egmond
Hoefen Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG



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

Styling: Margriet Kaptein-Bremer
Foto: Sjef Kenniphaas

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

SERIEUZE
BEZORGER

ZIJN ALS CADEAU
EEN SCHOT IN DE ROOS
Twee
bij VDEB
06ereleden
10 82 64 29
IN ONZE WINKEL WORDEN ZE

06 20 100 550
in- en verkoop of zoekopdrachten.

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

Bridgeclub Egmond aan Zee

www.zentschoonheidssalon.nl
Tijdens
de jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB) zijn Els Geugies en
TENTOONGESTELD
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
zentschoonheidssalon@gmail.com
Jaap
Kramer
erelid
WANNEER
U UWtot
LETTERS
VÓÓR benoemd.
22 NOVEMBER Maruschka Boomsma heeft zitting genomen in het bestuur en zal zich
www.garagedeegmonden.com
info@garagedeegmonden.nl
• Tel. 072-5061228
Uitslag
23 maart 2017: 1.Henk• Apeldoorn
en Fenny Brus 60,42
2.Piet en
vooral
bezig gaan houden met Zorg en Welzijn.
HEEFT BESTELD
Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
DeVoor
nieuwe
voor de thema Wonen is voor de VDEB een indien de fusie van de voetbalveruwgebiedsregisseur
gehele administratie
STAAN ZE VÓÓR PAKJESAVOND VOOR U KLAAR
44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal Egmonden,
Nicole Zwartelé, heeft speerpunt. Samen met de gebiedsre- enigingen dit toelaat. Pasbenoemd
Strandpaviljoen
Bad
Egmond
is
op
IN DE
VOORSTRAAT IN ONZE WINKEL ALDAAR
Administratiekantoor
40,63
zichzelf
tijdens deze vergadering aan gisseur proberen zij om de mogelijke erelid Jaap Kramer stelde voor om in
kunt de lettersvan
in onze
de U inwoners
Egmond-Binnen bouwlocaties goed in beeld te bren- het kader van het nijpend tekort aan
winkel aanvoorstellen.
de Voorstraat 103De VDEB volgt gen en het bouwproces te versnellen. betaalbare woningen in Egmond-Binkunnen
Niet de zee op, maar wel een demonstratie…
Egmond
aan- Zee
bestellen
de teontwikkelingen
rond bedrijfsde nieuwe De vraag is vele malen groter dan wat nen handtekeningen te verzamelen,
Voor:
Verwerking
Bediening
WEEKEND
1 ENmedewerkers:
2 APRIL 2017
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Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
van optimaal geprepareerde banen. eerste twee banen, die op dezelfde brengt, maar het is wel duidelijk dat
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Eerder waren baan 1 en 2 al helemaal manier zijn gefinancierd, zitten nu in meer mensen weer zin krijgen om te
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van vernieuwd,
SCHILDERSBEDRIJF
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Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents
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Bridge SOOS ‘Anders Actieven’
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Ontbijt, vragen stellen en op de foto
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Schoolvoetbaltitels
Windhoek en St Jozef

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

1931 DL Egmond aan Zee
T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net
Telefoon 072-5064590
06-53696278
4
www.schildervandegiesen.nl

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

Drogisterij
Parfumerie

De strijd om de schoolvoetbaltitels is weer gestreden. Winnaar bij de
jongens werd De Windhoek en bij de meisjes slaagde St Jozef erin de
buit binnen te halen. Zeevogels was dit jaar gastheer.

€
Foto’s (aangeleverd) Vragen stellen aan de burgemeester,
die zeer aandachtig luistert.
Afgelopen woensdag was de Jozefschool uit Egmond aan den Hoef uitgenodigd om met de Burgemeester te
ontbijten tijdens het nationaal schoolontbijt. Een delegatie van 15 leerlingen is naar het gemeentehuis gegaan.
Daar konden ze aanschuiven bij bur-

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

9,-

Heeft u ook een TEL: 06 23610857
intercom bij welke
er beneden alleen
10 APRIL 2019 - NR. 733
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pogingen,verloor
niet terug
Egmondia
deze week haar inhaalwedstrijd thuis tegen een
sterk
spelend
Meervogels.
De zondag erop werd desastreus voor de
kunt praten?
derpers: een 9-0 nederlaag bij kampioenskandidaat De Kennemers.
Deze kunnen wij
voor u repareren of
vervangen!
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GAS - CV - WATER - RIOOL - ZINK- en DAKWERKEN

info@overwegendnotariaat.nl
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zondag vanaf 11.00 uur
Herenweg 197
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1934 BA Egmond aan den Hoef
Gesudderde Parelhoen € 16,50
072-5066171
www.het-woud.nl • 072-5061471
www.overwegendnotariaat.nl

Telefoon 5065495 - Mobiel 06-50671232
info@ijssennaggerloodgieters.nl
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Allergie
BEUKERS
Acupunctuur

ONDERHOUD
Last van
migraine/hoofdpijn,
EN NIEUWBOUW
darmklachten,
vermoeidheid,
luchtwegklachten,
huidklachten,
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

Tel. 072 5064695

Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Mob. 06-53794624
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

ap.beukers@quicknet.nl

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Groepsfoto

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

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

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

Foto (Cor Mooij) Daan Groot worstelt tegen
De Kennemers maar komt niet boven…
Al in de vijfde minuut lag de bal in
het net achter doelman
Roy Broertjes
zaterdag
25 november
2017
en met de rust
was de stand
3-0. De
Vanaf 17.00 uur
eerlijkheid gebiedt
echter te zeggen
wandelaars aanmoedigen en
dat toenKom
dedescore
al veel
hoger
had
genieten
van muziek
van de
Monkeys
kunnen zijn. Na rust was de vraag alleen nog maar hoe hoog de score zou
oplopen. Dat werden er uiteindelijk 9.
Een enorme deceptie voor de derpers,
die geen schijn van kans hebben gehad. De komende twee wedstrijden
zijn voor Egmondia van cruciaal belang voor behoud van de derde klasse.
Zondag thuis tegen S.V.A. en op eerste Paasdag uit tegen Alkmaarse Boys.

Eerder in de week ging het nog wel.
Meervogels kwam op 0-1 door Steijn
Beentjes, maar Egmondia kwam nog
sterk terug via Justin Recourt, 1-1. Na
rust scoorde Jelle Zentveld 1-2 voor
Meervogels. Egmondia bleef strijden
voor de gelijkmaker. Circa 10 minuten
voor tijd had scheidrechter Youssoef
Wardougan Egmondia een strafschop
kunnen toekennen bij een overtreding
op Rick Blok, maar in plaats daarvan
brak Meervogels uit en scoorde 1-3
door Tom Adrichem. De zondag erop
leed Egmondia tegen De Kennemers
echter een kansloze nederlaag: 9-0.
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Wat Now!
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Opgravingen van het kasteel

ZENT

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

KINDEROPVANG

De MAXMobiel bij PostaanZee

Boswaid klaar voor tweede RC Cup

BOOM

‘Meer leven in ons dorp’
E/Hoef: 1226 euro…

… en E/Zee: 1.648,01 euro voor
ReumaNederland
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SERIEUZE
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voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

S.V. Prins Hendrik

OZB voor ondernemers verlaagd

Goede verdiensten,
kom eens langs

Dossier ‘recreatiewoningen’
ligt op schema

072-5061201 of info@belleman.nl

Nederlandstalig in PostaanZee
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Harpduo in Zorgcentrum Agnes
Ondersteuning
voor
Nicole
Weijling-Dissel
Op
woensdag 17 april 2019 geeft
het ensemble
Carla Bos
en Wendy Rijken een harpconcert in Zorgcen-
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Cavalerie ere-escorte op strand
Tekst en foto Cor Mooij

Het beschikbaar stellen van een Giant
Liv hybride sportfiets op maat is voor
Nicole een enorme opsteker om haar
sportieve doelen voor 2018 te verwezenlijken. De atlete die dit jaar werd
gekozen tot Sportvrouw van het Jaar
in onze gemeente en Master van het
Jaar door de KNAU, heeft weer volop worden om het lichaam en de benen de 5.000 meter en 10.000 meter.
ambities voor het nieuwe seizoen. te versterken. Daarbij is het fietsen Met haar coach Frans Thuijs heeft zij
Het afgelopen seizoen was ze al rij- een heel belangrijk onderdeel. Het is al haar doelen voor de toekomst vastkelijk beloond met titels (Nederlands minder belastend voor de gewrichten gesteld, tot aan de Wereldkampioenkampioen, Europees kampioen op de en een uitstekende aanvulling om schappen Masters in 2020 in Toronto
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Voorjaar met de zwanen
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SPECULAAS
PAKKET: 1 zak kruidnootjes
Paas fondant
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Broodhaantjes
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verse hollandse kipfilet

biologisch

(kip uit Middenmeer)

mager rundergehakt
(rundvlees uit de beemster)
Alle worstsoorten
uit eigen worstmakerij

heel kilo 9,98

biologisch

(gratis kruiden)

heel kilo 8,98

Iedere donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Colofon Dorpsgenoten
De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld
in 35 blokken
Achterom 1
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt op € 12,- per keer. Een
keer per maand of los tarief is dit € 18,25. Voor de voorpagina rekenen wij 2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties € 4,-. Prijzen zijn
ex. BTW. Het aanleveren van uw advertentie kan via e-mail of fax.
Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v. redactie kunt u alleen
per e-mail aanleveren. Deadline is maandag 12.00 uur.

Colofon Dorpsgenoten
Foto’s (redactie) Zwanen weer bezig met hun onderkomen in de Slotgracht
Eend zwemt al met zeven pullen door de sloot.
(van de redactie/John de Waard) Je
weet pas dat het voorjaar wordt als
het zwanenpaar in de Slotgracht in Egmond aan den Hoef haar intrede weer
doet. Sinds kort is dat het geval. Het

stel is al weer druk bezig een fatsoenlijke plek te vinden. Valt natuurlijk niet
mee in Egmond met de daar heersende huur- en huizenprijzen, maar tot nu
toe hebben ze elk jaar nog een plekje

weten te vinden. Al is het langs de muren van de ruïne…. Voor de eend in de
sloot was dat al een gepasseerd station: met zeven pullen zwemt ze hier
door de sloot langs de Hoeverweg.

De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt op € 12,- per keer. Een keer
per maand of los tarief is dit € 18,25. Familieberichten € 20-. Voor de
voorpagina rekenen wij 2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties €
4,-. Prijzen zijn ex. BTW. Het aanleveren van uw advertentie kan via
e-mail of fax. Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v. redactie
kunt u alleen per e-mail aanleveren.
Deadline is maandag 12.00 uur.
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