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Carin en Sander gedijen goed in Meschede
(van de redactie/John de Waard) Als je er dan toch vlakbij bent, is het wel zo leuk even langs te gaan: twee
Egmonders hebben in het 30.000 inwoners tellende plaatsje Meschede (klemtoon op de eerste lettergreep graag) hun droom kunnen verwezenlijken. Althans daar zijn ze nog mee bezig, maar het gaat de
goede kant op. Carin en Sander Rozemeijer hebben daar in Sauerland een Hotel-Pension overgenomen
en bestieren nu met zijn tweeën het bedrijf.
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Voetbalplaatjes van lokale helden
‘En dat is hard werken, maar het gaat
in mooi
verzamelalbum
eigenlijk
boven verwachting’,
aldus

Sander,
die 11
we november
hier in Egmond
vooral
Zaterdag
is niet
langer alleen de dag van Sint Maarten, maar ook van Sint Adelbert. Sinds
kennen
als de
man dieismeer
afgelopen
zaterdag
voordan
alle15
spelers en vrijwilligers van Sint Adelbert het lokale ‘voetbalplaatjesboek’
Hollanders
in Duitsland
en neemt
een
biedt nu eenisgezellige
ruimte
voorMarkt
jaar
Dorpshuis
Hanswijk de horeca
een infeit.
De Egmond-Binner
voetbalvereniging
samen met
DEKA
Egmond
Binnen een
speciale
bedrijf
overinwaar
de mensen
gasten
wat bemachtigen
te drinken of enlopend
deed.
‘We zijn
bij deom
overname
uit- onze
spaaractie
gestart
de bijzondere
plaatjes
te om
kunnen
vast te
leggen
het verzamelgegaan
boek. van een bezettingsgraad van even te relaxen.’ Voor Carin was het ook verwachtingen van hebben. Het
ongeveer 50 procent, maar we zitten een grote stap: zij zegde haar baan ging allemaal heel snel. Vorig voorjaar
het eerste half jaar al tegen de 80-85 in de zorg op om Sander te helpen stopte Sander bij het Dorpshuis en 1
procent. Dus het gaat echt heel goed.’ en hun gezamenlijke droom waar te januari 2019 zijn we hier gestart. AlDat betekent ook dat er geïnvesteerd maken. ‘Dat was best behoorlijk hef- les achtergelaten, huis verkocht en
kan worden. Carin: ‘Dat hebben we tig. Dat het nu zo goed gaat, maakt aan de bak.’
meteen gedaan. De hele barruimte/ het wel wat makkelijker. In het begin
receptie beneden is vernieuwd en is het vooral spannend: je komt als

info@kruijffmakelaardij.nl
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GRIEPGOLF
Voor een waardig en gepast afscheid,
OF
voorheen werkzaam voor Memento Mori
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Geen verlangen was daar meer

Iedere maandag
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even een weemoed
Voor het tweede
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terras, programma
EXPOSITIE
op het pleintje voor bezoekerscentrum
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Uitslag:
Ferry Karssen, Alkmaar
2. 10u
gowaard 7. Wout Bakker, Heiloo 8.
Woe 29 1.
Ouderenochtend,
Het Gebouw,
Vincent
Beentjes, Castricum
Veldt, Akersloot 9. Chris Kemp,
Wo 29 Toneelgroep
Spiegel in3.deHenk
Schulp Piet
20.15u
Louwe,
Alkmaar 4. Spiegel
Marco Wetsteijn,
Egmond aan de Hoef 10. Lars van den
Do 30 Toneelgroep
in de Schulp 20.15u
Egmond
aan Zee 5.Spiegel
MarcelinKoekoek,
Wijngaard, Akersloot.
Vr 31 Toneelgroep
de Schulp 20.15u
Castricum
6. Martin
Meijer, Heerhu- PostaanZee, 10u
Vrij 31 Fotodag
Erfgoeddocumenten,
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zaterdag 11 november jl. zijn de oud-collega’s van Transportbedrijf
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Sprenkeling bij elkaar gekomen in het dorpshuis Hanswijk tijdens een
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
gezellige reünie. Transportbedrijf Sprenkeling werd in 1958 opgericht
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
door Jan Sprenkeling sr. aan de Slotweg in Egmond aan den Hoef. Het
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
bedrijf groeide al snel, daardoor verhuisde het bedrijf eind jaren ’70
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
naar het bedrijventerrein op de Weidjes en groeide gestaag door.
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u
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”Het is zoals het is en het komt zoals het komt”

Schoonheidssalon
Linda
IJssennagger-Zentveld
Voor:
- Verwerking bedrijfsLinda
IJssennagger-Zentveld
Zent Schoonheidssalon

Kerkdiensten
Op
verschillende tijden worden ook

10:16
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Na een lang leven
is rustig ingeslapen

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor
Schoonheidssalon

Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
Foto (Martijn Mulder/Historisch Egmond)
40,63
Kampement op de slotruïne

2:10

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

2

Bridgeclub Egmond aan Zee

29 ma

20:05
21:40

Ook voor ramen en kozijnen

www.schildervandegiesen.nl

Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.

22:44 LK

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Telefoon 072-5064590

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
Verkaveling Delversduin
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06-49412728 of 072-5115238
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In hartje Sauerland staat Hotel-Pension Abshoff met de nieuwe Nederlandse eigenaren
Het pension is niet zo groot, er zijn voelen mensen zich hier helemaal Loirestraat in Meschede. Het is een
10 kamers, afwisselend één-, twee- thuis. Bovendien drinken ze dan weer prachtig fiets- en wandelgebied, we
zitten perfect gelegen, vlakbij de Ruhr,
of driepersoons die worden verhuurd van hier natuurlijk…’
de Hennesee en allerlei fietsroutes,
inclusief ontbijt. Maar het gaat er
uiteraard om dat ze zoveel mogelijk Kortom, het gaat het duo goed en maar ik zou wel even vooraf contact
bezet zijn. Sander: ‘In het begin wil- ze doen alle Egmonders de hartelijke opnemen als je wilt blijven slapen. We
den we ook avondeten doen, maar groeten. ‘Ze zijn van harte welkom zitten nogal vaak vol…’, aldus Carin
daar zijn we mee gestopt. Dat legde hier in Hotel-Pension Abshoff aan de lachend.
teveel beslag op je tijd, je geld en het
was te onvoorspelbaar. En als je het
met zijn tweeën moet doen is het eigenlijk niet vol te houden. De dagen
worden dan wel erg lang. We zitten
op steenworp van het centrum van
het provinciestadje Meschede, dus de
mensen gaan dan vaak daar wat eten.
Ik heb een bbq in de tuin staan en als
ze willen mogen de gasten daar ook
Foto (aangeleverd) Voetbalplaatjes van lokale helden sparen: drukte in kantine Sint Adelbert
gebruik van maken. Dat maakt het
allemaal erg persoonlijk en daardoor
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De Poppenkast
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KINDEROPVANG

Familie bedankt

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Esther en de familie bedankt,
ook een afscheidskus van je lieve paarden Pinto
en Debby en je lieve hondjes Buddy (19 jaar)
en Clay (12 jaar) en Mieke de poes (13 jaar).
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wekelijkseJOOOI
column van KD de Bocht

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
Sprenkeling Transport vervoerd. Door Egmonden waar vele chauffeurs/perWat een bloedhitte. Je glijdt bijkans van je stoel af, zonder dat je er wat voor
gebrek aan opvolging heeft Jan Spren- soneel met trots hebben gewerkt.
doet. Maar wel weer goed voor de ondernemers in Egmond. Terrassen vol,
strand vol, lekker drinken en feesten. Veel toeristen, dus veel toeristenbelasting, dus extra inkomsten. Kunnen ze binnenkort wel gebruiken bij Bergen,
denk ik. Als je alles weggeeft…
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

2-506
06-196426616
646

Petra van der Meer

JOOOI

huiswerkbegeleiding voor
middelbare scholieren
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K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

Beweegtuin

UITVAARTVERZORGING
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06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

www.dehuiswerkwinkel.nl
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Iedere woensdag en donderdag3 JULI 2019 - NR. 745
3 gangen verrassings menu € 19,95
Heliomare geopend

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

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

De condoleance vindt plaats op dinsdag 2 juli van 19.00 tot 20.30 uur
in het Verenigingsgebouw, Julianastraat 5, Egmond aan Zee.

KNRM dankt trouwe donateurs
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij heeft op zaterdag
11 november, op haar 193e verjaardag, in heel het land de mensen
geëerd die met hun vrijwillige bijdragen al 50 of 60 jaar het reddingwerk financieel mogelijk maken. Ook het KNRM Station Egmond aan
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De afscheidsdienst is op woensdag 3 juli om 10.30 uur in de
H.M.M. Alacoque kerk, Herenweg 188, Egmond aan den Hoef.
Aansluitend begeleiden wij Willem lopend naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats Karmel.

NIGHTS

Voorstraat
99 • 193
1 AJ Egmo
nd aan Zee

Na aﬂoop komen wij graag samen in strandpaviljoen
Nautilus aan Zee, afgang Bad Zuid, Egmond aan Zee.
Correspondentieadres:
Anchel van Stein, Kwerenpad 15C, 1811 DB, Alkmaar
DORPSGENOTEN
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Voorjaar in Egmond
Adri Kok
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Styling: Margriet Kaptein-Bremer
Foto: Sjef Kenniphaas

Badgastentoernooi kent een lange traditie
Live muziek, hapje, drankje en cadeau-tips!
Woensdagavond 15 en 29 november,
13 en 20 december van 19.00-21.00 uur

Fabio en Sebas in Museum van Egmond
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Schoonheidssalon
helemaal mee en voor de (volgende) van de KNRM.
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. TotONDERHOUD
15 juli.
mr. Erica
van Nimwegenhet hier om gaat. Daarbij merkte Glijn t/m 28/7 en bronzen beeld Fabio t/m
geschilderd
zelfportret
van Sebas.
LindaWoe
IJssennagger-Zentveld
bui Al
was
iedereen
weer binnen.adres
Na voor uw APK en onderhoud.
MAART
29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
jaren
eengrijns
vertrouwd
MJK geldig en donateurs met
een
grote
op zijn ‘zee- 31/7.
Derper Glijn de Jong was erbij: - met
Dijkstra
EN NIEUWBOUW Ook
Woe 29Zent
Ouderenochtend,
Het
Gebouw,
10u
Schoonheidssalon
ooit
zeeman op de grote vaart en manskop’- op, dat Egmond zo toch (klein-) kinderen gratis toegang. Zie
info@overwegendnotariaat.nl
Tevens
doen wij, aircoservice, schadereparaties
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen oud-schipper van de reddingboot. Hij maar
Wo 29 Toneelgroep
Spiegel
Mosselaan
61 in de Schulp 20.15u
weer eens mooi boven Bergen ook de nieuwe website: museumvawww.overwegendnotariaat.nl
Do1934
30 Toneelgroep
Spiegel
in de
Schulp 20.15u
RA Egmond
aan den
Hoef
inen verkoop of zoekopdrachten.
Tel. 072 5064695 wasHerenweg
uitsteekt.
al even trots,
197 niet omdat het nu
Zondag 19 november vindt alweer negmond.nl
voor het publiek vanaf 10.00 uur en
06 10 82
64 29in de Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep
Spiegel
Museum
van
Egmond,
Zuiderstraat
toevallig
zijn
kop
is
die
in
brons
geEgmonderstraatweg
12 • duurt
1934 PA
aanDeden
HoefbeMob.10u
06-53794624 1934 BA Egmond aan den Hoef de Nieuwe
laatste rommelmarkt
van dit jaar
tot Egmond
16.00 uur.
entree
www.zentschoonheidssalon.nl
Vrij 31
Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee,
zentschoonheidssalon@gmail.com
plaats
in het complex van de• inf@garagedeegmonden.nl
wie- draagt € 2,50 p.p.
vanaf
13 jaar en
www.garagedeegmonden.com
• Tel.
072-5061228
072-5066171
ap.beukers@quicknet.nl
Vrij
31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij
13.00u
lerbaan Alkmaar, Terborchlaan 200, direct bij of naast accommodatie kunt
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
1813 LE Alkmaar. De markt is open u gratis parkeren.
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
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Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Ieder
jaar worden er in de Oud Ka- of limonade. Deze keer gaan we het
medisch pedicure
z
Dagopvang
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Totaal pakket,
alles aantal
inclusief. Zowel
reguliere opvang
als
hebben
over Mozes, Mirjam en Aäron.
tholieke
kerkduseen
gezinsdienHet
bestuur
nodigt
leden
en
donateurs
uit
z

Buitenschoolse
opvang
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
ﬂexibele en incidentele opvang
mogelijk. Actieve, betrokken en
Wat
sten
gehouden.
Dit
jaar
is
het
thema:
enthousiaste
medewerkers.
Oog
voor wensen
van ouder en kan
kind. je allemaal doen met de hulp
z
Tieneropvang
met
huiswerk
begeleiding
voor
de
najaarsvergadering
op
Bel
voor
een
afspraak
Woe
5,
Kienen,
de
Schulp,
14u
Foto (aangeleverd) Openstelling
broers
en zussen
in de bijbel. Tijdens van je broer, zus en God? Zaterdag 18
z
Opvang
uur
Woe
5 Vastenmeditatie,
Kerk,
19.30u
Opvang
voorper
kinderen
van 0-13 jaar.
boothuis
vanprotestantse
de KNRM
zaterdag
18 november,
welke
zal
worden gehouden in
november om 17.00 uur ben je van
de•zvieringen
vertellen
we verhalen
06-1057 8724
Dagopvang
Flexibel
en incidentele
opvang(of
mogelijk
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u
•
Buitenschoolse
opvang
de Soos/Loods in Egmond aan Zee. Aanvang: 16:00
in de Oud
beelden
ze uit!), bidden wij en zingen
P Katholieke
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
TEL.harte welkom
•
Peuterspeelzaal
Julianastraat
Vanaf komende vrijdagavond (19.00
De Poppenkast
Julianastraat 60
60
kerk, Voorstraat
112 in Egmond aan
wij•zvooral
veel
liedjes waar 072-507
ook echt 0200
Agenda
en
notulen
zijn
beschikbaar
op

Geen
wachtlijsten
Natuurbeleving
Egmond
tot 21.30 uur) opent het Maritiem
Ruime openingsti
jden
Egmond aan
aan Zee
Zee
op• te swingen
valt. Helemaal
aan het Zee.
www.bvdewerf.nl.
• www.kinderopvangdepoppenkast.nl
Geen wachtlijsten
www.belmeteen.nl
Centrum
Egmond haar deuren weer.
www.belmeteen.nl
einde
van
de
dienst
is opvang
er dan
soep
•
Flexibel en incidentele
mogelijk
Alle vrijdagen in de maanden juli en
augustus houden de mensen van de
WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL
De Poppenkast
KNRM open huis. Vrijwilligers van de
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Alkmaarder
Ferry Karssenopstappers,
is donderdagavond met overmacht winnaar
KNRM,
de zogenaamde
geworden
van
de
wekelijkse
wedstrijd
in
Akersloot
om
de
Kids
and
Parents
zijn dan aanwezig om belangstellenBikeschool
(KPB)
SCHILDERSBEDRIJF
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overmountainbikecup.
het reddingswerkWeergaloos was echter het optreden van
Jan Verdonk
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naar
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1. Ferry
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die
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metUitslag:
de KNRM
en Karssen
2e
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3e Mevr.
Hrn te Bück
& Visser
39,86%
8e Hrn
liefst met ervaring 18-20 jaar.
Castricumde3.
Wilfred
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Uitgeest
Verdonk senior
aan
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KNRM
weer 4. Henk
Blankendaal
&kopers
Hr Broersen
53,51%
SluiterJan
& Scholten
en DmsEgmond
Waelput
&
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Hoef
5.
Niels
Bras
Egmond
aan
de
Hoef
6.
Henk
Louwe
Alkmaar
7.
Dirk
verder
langs, 50,88%
iedereen Betel
dag van
juli %
en de laatste vrijdag van een optreden verzorgen vanaf 19.30
4e
Dms steunen.
Baltus &Kom
Zentveld
36,84
Voor een langer periode
Egmond
aan Zee
8. JarnovrijBetlemaugustus
Krommenie
9. Chris
Kemp Egmond
isDekker
van harte
welkom.
De laatste
zullen
de Zaâlneêlden
weer uur.
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn
Jan Dirk z’n Dal 109

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

SERIEUZE
BEZORGER

Bridgeclub Egmond aan Zee

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

WINTER

zoek naar nieuwe medewerkers.
Kerkdiensten

072-5061201 of
info@belleman.nl

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

ZENT

Egmondse Almanak
BEUKERS

€

9,-

e

gm

e
ond aan z

BOVAG

Rommelmarkt wielerbaan Alkmaar

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Najaarsvergadering
Botenvereniging De Werf
Avondopenstelling
van KNRM-boothuis

Bel me Teen!

DE WER
v.
F
b.

GARAGE DE EGMONDEN

Broers en zussen in de bijbel
P
KINDEROPVANG DE POPPENKAST

e

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker
KINDEROPVANG

Bridge SOOS ‘Anders Actieven’

VAN DE GIESEN

Ontbijt, vragen stellen en op de foto
Op herhaling: BoekStart-project

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
storing het 06-53696278
verhaal over het Boekwww.schildervandegiesen.nl

(Van de redactie/John de Waard) Omdat vorige week door een technische
Start-project letterlijk helemaal uit zijn verband was gelopen, is het deze week op herhaling met de
juiste tekst. We willen wel graag dat iedereen het verhaal begrijpt en de betrokkenen het respect krijgen
Palsma
dat ze verdienen voor al het werk. Met excuus.
Foto (redactie)
De officiële start van BoekStart
met de opening van de boekenkast door wethouder Antoine
Tromp en juf Loes.

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

Drogisterij
Parfumerie

9,-

Hallo..?
Hallo..?

Heeft u ook een TEL: 06 23610857
intercom bij welke
er beneden alleen
maar hallo gezegd
kan worden?En u,
ondanks verwoede
pogingen, niet terug
kunt praten?
Deze kunnen wij
vooruueens
repareren
Kijkt
naar deof
vervangen!
houdbaarheidsdatum

Houdbaarheid?

Ze waren in Egmond-Binnen
van uw rookmelder.
weliswaar niet de eerste, maar
dankzij de aanwezigheid van
wethouder Antoine Tromp kregen ze daar wel het officiële
Is deze ouder dan 10
tintje bij de
start(aangeleverd)
van ‘hun’ voorFoto’s
Vragen stellen aan de burgemeester,
jaar? dan wordt de
leesproject: BoekStart. Het BoekStart-project
werd
afgelopen
week officieel ingeluid met de onthulling
die zeer
aandachtig
luistert.
van de boekenkast, die mede door een landelijke subsidie gekoppeld aan bibliotheek Kennemerwaard,
juiste werking niet
goed gevuld
was met
(voor)leesmateriaal.
een samenwerking tussen Forte Kinderopgemeester Hetty BoekStart
Hafkamp eniswethouAfgelopen
woensdag
wasnieuw
de Jozefmeer gegarandeerd...
vang, uit
deEgmond
gemeente
Bibliotheek
Kennemerwaard.
der Jan Mesu.
Na het ontbijt mochten
school
aan Bergen
den Hoefenuitgenodigd om met de Burgemeester te ze vragen stellen aan de burgemeesWij vervangen
GAS
- CV - ‘m
WATER - RIOOL - ZINK- en DAKWERKEN
Geopend
geopend
donderdag
t/m
Wethouder
Tromp,
die onderschoolmeer ter,
al die
officiële
verplichtingen
kender
je zelf dat
visje waren
wat als
ze allemaal
ook(stoffen)
enthousiast
ontbijten
tijdens
het nationaal
zondag
vanaf
11.00
uur
graag!
onderwijs
zijn portefeuille
even kunt
vasthouden.
Deopkoppeling
Tenslotte
nog even
de foto niet zo interessant: op het moment
ontbijt.
Eenindelegatie
van 15 heeft,
leerlin-is deden.
Telefoon 5065495 - Mobiel 06-50671232
Donderdagavond
enthousiast
over
het project en
de sa- met
Tromp samen met juf
tussen
ze horenenin de
hetburgemeesverhaal met dat wethouder
de wat
wethouder
gen
is naar het
gemeentehuis
gegaan.
info@ijssennaggerloodgieters.nl
Gesudderde
Parelhoen
€ 16,50
menwerking:
‘Onderzoek
heeftbijallang
de boekenkast
officieel
opende,
watdat
ze gebeurt
zien en ook
voelen
kin- Loes
nietmaakt
iederedat
dag.
Daar
konden ze
aanschuiven
bur- ter:
Prinses
Margrietlaan
22 - 1934 EL Egmond aan den Hoef
www.het-woud.nl
072-5061471
aangetoond dat het goed is voor de deren zich beter ontwikkelen qua taal.’ stormden
ze er naar•toe
om een boek
taalontwikkeling van jonge kinderen De medewerkers van Forte Kinderop- te bemachtigen. Ten bewijze dat kinals regelmatig wordt voorgelezen. vang kregen de gelegenheid tot het deren echt wel meer willen dan alleen
We willen ze graag zo jong mogelijk volgen van een training in ‘interactief op een iPad staren…
Allergie
al laten kennismaken met boeken voorlezen’ en juf Loes Niele heeft speAcupunctuur
autoservice
en (voor)lezen op een aansprekende ciaal voor dit project haar certificaat
manier. BoekStart past helemaal in als voorleescoördinator behaald. Alles Juf Loes kreeg tijdens de bijeenvanhaar
migraine/hoofdpijn,
Reparatie, onderhoud
dat plaatje. Eigenlijk is het de ultieme om aan te geven dat het een serieuze Last
komst
certificaat uitgereikt.
zaterdag
vorm van aanschouwelijk onderwijs zaak is en alle betrokkenen dit ook ui- darmklachten,
En bloemen vermoeidheid,
uiteraard...
en verkoop
25 november 2017
Vanaf 17.00 uur
luchtwegklachten,
huidklachten,
voor de allerjongsten.’
terst serieus nemen. Voor de kinderen
ALLE MERKEN
Kom de wandelaars aanmoedigen en
tennisarm, hormonale klachten, etc.?
Tijdens de ‘officiële’ bijeenkomst bij
genieten van muziek van de Monkeys
ook campers
Forte Kinderopvang in Egmond-Binnen
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Herenweg 65 • Egmond-Binnen
bleek dat de doelgroep in ieder geval
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744
erg enthousiast werd van het project.
www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl
Niet dat ze daar zelf nu zoveel weet
van hadden, maar tijdens het voorlezen door Rian Koopman van de bibliGroepsfoto
otheek, uitgerust met een ‘voorleeskastje’ met platen, hingen ze aan haar
lippen. En dat is precies waar het om
gaat, aldus Forte-manager Marjolein
Salon voor Bionome
Ruiter. ‘Als tijdens het lezen die dingen
Recentelijk
heeft
Adelbert
de getoond
samen- en een flesje wijn voor beide trainers.
huidverzorging
en1Pedicure
die ze horen
meteen
worden
Tijdverdrijfslaan
acne, Herenweg
psoriasis,162
rosasea en eczeem
werking
met de- tastbare
jeugdtrainers
Bertus Adelbert wenst deze Adelbert-iconen
in – letterlijk
voorwerpen,
diabetische
reumatische
Egmonden
a/d
Hoef voet
Zwart
(Onder
15) en
Nico bij
Valkering
blijft dat
veel beter
hangen
de kin- veel plezier en succes toe met hun
Egmond
a/d Hoef 18.30 - 19.30 uur
NIEUW in De Egmonden
Iedere
dinsdag
koopavond
boys.
Alle
teams
draaien
uitstekend
en
(Onder
17)
verlengd.
Dit
heuglijke
www.hairatrixta.nl
deren. Een verhaal over de verjaardag
www.hairatrixta.nl
Gastouder Sacha voor
feit
in bijzijn
deenvoorzitter
kinderen van 0 - 4 jaar
Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57
vanwerd
een visje
is veel van
leuker
aanspre- dat beloofd veel goeds voor komend
www.kdvegmond.nl
072-571 20 45
van het Jeugdbestuur (Rob Aelbers) seizoen.
mail2zensitive@gmail.com
bekrachtigd met een ferme handdruk

€

BOOM

Adelbert gaat verder met
jeugdtrainers

06 20 100 550

New Voice slaat nieuwe weg in
WE HEBBEN NOG
(van de redactie/John de Waard) Vanaf augustus slaat het Egmondse koor New Voice, onder leiding van
Egmondse
Almanak
dirigente Corine de Waard-Noort, een nieuwe weg in en zoekt meteen ook nieuwe leden.
Het koor, dat
RUIMTE
EXPOSITIES
Opgravingen
rondomrepertoire
Slot Egmond,
Huys Egmontvan hits uit de jaren ‘60 en ‘70, maar ook recente
al sinds 2009
bestaat, biedt
uiteenlopend
NOVEMBER
Di 14,
Opende
dag/avond
19-20.30u
al v.a.kan
nummers. Wie
tussen
25 en 65Jozefschool,
jaar is en 9-15
zich en
geroepen
voelt ook zijn of haar stem te laten horen,
Digerust
14, iPad
cursus,
de Schulp, 14u
eens
langskomen.
New Voice moet je een keer gehoord hebben en dan heeft het je te pakken.
€ ,50
Woe
Kerkdienst OK St
Agnes,
per m 3eens
Elke 15
donderdagavond
wordt
er 09.00u
gere- dien een borrelavond. Het is natuurlijk korenfestivals. Interesse? Kom
Woe
15, Informatieavond
plan Delversduin,
Hanswijk
19-21u
de bedoeling
dat het ook gezellig langs op een donderdagavond of kijk
peteerd
aan de Noordvelderweg
in wel
Woe
15 Klaverjassen,
Schulp, 14u
Egmond-Binnen,
met de
begeleiding
van blijft. Het koor treedt regelmatig op, op www.new-voice.nl.
Do
presentatie
bodemvondsten
WOII, Bibliotheek
Voorstraat
41, 10.30u
binnen en buiten
de gemeente,
op dide 16
vaste
muzikanten
Wilbert ComDo
16 Eettafel,
De Schulp,
12.30u
mandeur
(toetsenist)
en Theo
Leuring verse locaties en bij allerlei uiteenloWELBOX Selfstorage “de Weidjes”
Do
16 Huiskamerproject,
Schulp,
14u pende gelegenheden: van feesten tot
(slagwerk).
Elke maand De
is er
bovenMosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl
Do 16 Teken en schildercursus, De Schulp 13.30u
Vrij 17 Gezond Natuur Wandelen, De Schulp, 10u
Vrij 17 Concert aan Zee, PostaanZee, 15u
DORPSGENOTEN
5
Vrij
17 Kerkdienst Pr. Hendrikstichting E/Zee, 15u
Za 18 Kerkdienst Maria Alacocque E/Hoef, 19u
Za 18 Kerkdienst OK St Agnes, 17u
Za 18 Memphis in de Werf
Zo 19 Kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 9.30u
Achterom 1
Zo 19 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Nijverheidsweg 31d
Zo 19 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
1851 NW Heiloo
Zo 19, Rommelmarkt, Wielerbaan Alkmaar, 10u
T 072 532 42 18
Ma 20 Gym voor ouderen, De Schulp, 10.30u
F 072 532 42 19
Di 21 iPad cursus, De Schulp, 14u
E info@TR-assurantien.nl
Woe 22 Kienen, De Schulp, 14u

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO
MOGELIJK!!!
Goed
uitSYSTEMEN
elkaar, samen
scheiden?

5

Nieuwe
Egmonderstraatweg
12 • 1934
Egmond aan den Hoef
Het
beste voor
de PA
kinderen!
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

Maak een afspraak met onze mediator

mr. Win-Yi Lam
3 JULI 2019 - NR. 745
MfN-registermediator
Gespecialiseerd in
echtscheiding

Egmonders kom je overal tegen

085-0020809
info@pieterdorhout.nl
www.pieterdorhout.nl
Mosselaan 67 | 1934 RA Egmond aan den Hoef

ZONDAG OPEN
van 10 tot 14 uur

DORPSGENOTEN

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

5
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Egmondse Almanak

ALV Dorpsraad Egmond a/d Hoef

EXPOSITIES
Expositie 'Binnen & Buiten' Museum van Egmond, E/Zee, doorlopend.
Expositie Sebas Groot en Fabio Pravisani, Museum Egmond, tot eind juli.
JULI Ma 1 Wandelen, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
Di 2 Sociaal Team, PostaanZee, E/Zee, 15u
Woe 3 SpelaanZee, PostaanZee, E/Zee, 14u
Tijdverdrijfslaan 1
Woe 3 Zeevissen, inschrijven b.v. De Werf, Zuidstrand, 18u
Herenwega/d
162 Hoef
Do 4Egmond
Repair
Café, Prins
Hendrik Stichting, E/Zee, 13-15u
Egmond a/d Hoef
Do 4www.hairatrixta.nl
Kookfeest,
PostaanZee,
E/Zee, 17.30u
www.hairatrixta.nl
Do 4 Koffieochtend, Trompstraat, Egmond aan Zee, 10u
Vrij 5 Boekenmarkt, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
Vrij 5 Wandelspullen, PostaanZee, E/Zee, 13.30u
Za 6 Slotfestijn, Slotkwartier, E/Hoef, 10u
Zo 7 IVN wandeling, Watertorenweg, E/Zee, 10u
Zo 7 t/m zo 13 Hogedijk Open, T.C. Hogedijk,
TapasE/Hoef.
verrassingsmenu
Do 11 Koffieochtend, Trompstraat, Egmond aan Zee, 10u
Za 13 t/m Zo 21 Badgastentoernooi, TC Egmond aan Zee, E/Zee
Ma 15 / Do 18 Timmerdorp Egmond-Binnen
Feestje in Spaanse sfeer?
Ma 15 / Do 18 Timmerdorp, Egmond a/d Hoef
Ma 15 Zomeravondconcert St Agnes, E/Zee,
20.30u
Vraag
naar de mogelijkheden.
Woe 17 Zeevissen,
Werf,
18uuur
G einschrijven
ope nd v anb.v.
wo De
t/m
zonZuidstrand,
v an af 17.30
Do 18 Koffieochtend, Trompstraat, Egmond aan Zee, 10u
Ingang achter D'Oude Clipper • Smidst raat 3, 1931 EX Egmond aan Zee
Zo 21 Een luchtig Slot, Slotkapel, E/Hoef, 20u
tel: 072 8888805
Do 25 Koffieochtend, Trompstraat, Egmond aan Zee, 10u
Vrij 26 Stiltewandeling Anky Floris, Abdij, E/Binnen, 13.30u
Woe 31 Zeevissen, inschrijven b.v. De Werf, Zuidstrand, 18u
KERKDIENSTEN JULI
pakket, dus Prot.
alles inclusief.
Zowel reguliere opvang10u
als
Zo Totaal
7 Kerkdienst
Kerk Egmond-Binnen,
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
Zo enthousiaste
14 Kerkdienst
Prot. Kerk
Egmond
Zee,en10u
medewerkers.
Oog voor
wensen aan
van ouder
kind.
Zo 21 Kerkdienst Prot. Kerk Egmond aan Zee, 10u
voor kinderen van 0-13 jaar.
Zo Opvang
•28 kerkdienst
Dagopvang Prot. Kerk Egmond aan Zee, 10u

Lamoraalweg
74 van Egmond aan den Hoef houdt op donderdag 23 november haar Algemene LedenvergaDe
dorpsraad
1934 CB(ALV) in dorpshuis De Hanswijk. Iedere inwoner van Egmond aan den Hoef is automatisch lid van
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Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Natuurbeleving
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

De Poppenkast

KINDEROPVANG

Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio
Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

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

NIEUW Barre lessen!!!
Release & Restore lessen
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DORPSGENOTEN ZOEKT EEN

SERIEUZE
BEZORGER

De uitslag was als volgt:
1. Ivar & Janette Wijker: 1.18 kg
2. Frank Blaauboer & Rob Zwart: 0.84 kg
3. Kees Blaauboer, Hans & Cindy Meijne: 0.39 kg
4 Simon Hopman & Jos Wijker: 0.38 kg
5 Hessel de Boer & Aris Blaauboer: 0.22 kg
6 Paul Glas & Jan Groot: 0.16 kg
7 Jan & Vincent de Jong: 0.14 kg

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE
Colofon Dorpsgenoten

D B

‘Meer leven in ons dorp’

BEUKERS

Zelf

DORPSGENOTEN

6

Goede verdiensten,
kom eens langs

Hollandse

072-5061201 of info@belleman.nl

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

6

WINTER

zang. Iedereen is van harte welkom.
De toegang is vrij met een vrijwillige bijdrage voor koffie, thee en programma. De zaal is open om 14.30
uur. Locatie: Ontmoetingscentrum
PostaanZee
aan de Voorstraat 82a te
www.fysiotherapieronde.nl
Egmond aan Zee.

15 NOVEMBER 2017 - NR. 660

p/st € 2,20

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

5 voor € 10,-

notaris:

072-5064258 of 5065399

DE LEKKERSTE

NIEUWE HARING

BOOMVERZORGING

Voor uw gehele administratie
Nederlandstalig
in PostaanZee

Ben Sierhuis presenteert vier muzikale
programma’s bij PostaanZee. De 4e
editie is op vrijdagmiddag 17 november vanVoor:
15.00-16.00
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Piet van der Vliet, piano & gitaar
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
en Ben Sierhuis, teksten, accordeon &

Elke donderdag op
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Ondernemers betalen op dit ogenblik te verlagen. Het is dit college gelukt wettelijke eisen op het gebied van
voor hun panden een eigenarendeel om de woonlasten voor inwoners de veiligheid, brandveiligheid, legionellaén een gebruikersdeel. Bovenge- afgelopen 3,5 jaar zo min mogelijk te controles, milieu, personeelslasten en
noemde partijen willen de onderne- laten stijgen. Ondernemers hebben huisvestingskosten enz. Op deze wijze
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
mers/gebruikers
van de panden tege- meestal naast de gemeentelijke las- willen partijen de ondernemers meer
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD
MEUBILAIR
ten ook veel andere kosten vanwege tegemoet komen.
moetkomen
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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.
DORPSGENOTEN
Administratiekantoor
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OZB voor ondernemers verlaagd
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De ruimte in bij Galerie De Kapberg

Ondersteuning voor Nicole Weijling-Dissel

kilo € 14,95 3 GRATIS
2 voor € 6,00

e
• Ouderwets gerookte MAKREEL

De Woerdense
Kaasboer
WARM
GEBAKKEN
WIJTING

5 voor € 4,-

Noord-Hollands EXTRA PITTIGE KAAS
3,
10 voor € 37,BLACK LABEL
,
ROMIG BELEGEN
2,

• Emmertje Hol. NIEUWE HARING
±8 stuks
€ 7,50
GRATIS CULINAIRE
VERRASSING!

De Woerdense Kaasboer

JAAP DAVIDSON

GRASKAAS
3,
SAP PERSSINAASAPPELS 3 kilo € 33,00
Extra VOL
PITTIGE
,
Hollandse
2 kilo € 32,00
BLACKHANDPEREN
LABEL
,
BANANEN
heel kilo € 1,00
FRANSE KAAS
1,

Bakkerij ‘t Stoepje

elkedonderdag
donderdag op
op uw
elke
uw weekmarkt
weekmarkt

BITTERKOEKJES, kleine coces,
vanille nootjes, weespermoppen
nu 30 voor 5,samen
slechts
€
5,Chocolade SLAGROOMSOESJES 20 voor 5,- + 20 GRATIS

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
ambities voor het nieuwe seizoen.
Het afgelopen seizoen was ze al rijkelijk beloond met titels (Nederlands
kampioen, Europees kampioen op de
800m, 1500m en 5000 meter), zilver
bij de senioren indoor 1500 meter en
vele Nederlandse records, maar dat
heeft haar ambities geenszins getemperd. Deze winterperiode zal gebruikt

kilo € 14,95

✄

kel begint en die vol zet met boeken.
Compleet visieloos.
De raadscommissie maakt het nog erger door ons te vertellen hoe wij zijn:
We gaan niet meer naar bibliotheken
of naar een locatie voor het opdoen
van kennis en informatie. We houden
van virtual reality en delen dit het
liefst direct op social media. We willen ‘ervaren en beleven’.. Maar is dat
eigenlijk wel zo? Is dit ooit wel eens
onderzocht door de commissie? Of is
dit gewoon een aanname die de weg
opent naar het uiteindelijke doel van
het plan: De verkoop van de historische panden, allen gemeentelijk vastgoed, en
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Een donatie
(richtlijn
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kiezen. Enerzijds wordt gepredikt dat
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forse
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en de herhalingen
in de (ofwel
foto’s
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en een barrista
van Joost Tholens, maar ook in de objecten van metaal(draad) van Saskia
Wurpel. Deze vier verbeeldingen van
De ruimte
succesvolle
atde
zullen de Egmondse
bezoeker inspireleteJoke
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ren.
Vink Weijling-Dissel,
maakt haar schilderijen
afgelopen seizoen onder meer
drie wereldrecords (800 meter,
1500 meter en Engelse Mijl),
heeft voor het komende seizoen
de steun van twee nieuwe weldoeners gekregen: Giant en Theo
Schilder.

KABELLEKKERBEK
JAUWFILET

Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 8 donuts cadeau!!!

worden om het lichaam en de benen
te versterken. Daarbij is het fietsen
een heel belangrijk onderdeel. Het is
minder belastend voor de gewrichten
en een uitstekende aanvulling om
sterker te worden. Nieuwe doelen
die Nicole zichzelf heeft gesteld voor
2018 zijn de WK Masters in Malaga
(Spanje), waarbij ze ook voor goud
wil gaan op de langere afstanden,

botermalse entrecote
kippendijenfilet

groot
3 stuks

heel kilo

9,
9,

€ 9,98

Colofon Dorpsgenoten
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