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Voorstraat 116 Egmond aan Zee

Voor een waardig en gepast afscheid,
voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

Na bijna 97 jaar: einde Drogisterij Palsma
(tekst Cor Mooij)
Eind deze maand valt na 97 jaar definitief het doek voor Drogisterij Palsma in de Voorstraat in Egmond
aan Zee. Erwin en Marja Palsma konden het niet meer opbrengen om de 100 jaar vol te maken van het
bedrijf dat in 1923 was opgericht als Drogisterij de Graaff. Nu gaat alles weg tegen 40% korting, waar
door de bevolking goed op wordt gereageerd.
Met pijn in het hart nemen zij afscheid had het echtpaar in 2013 genomen. hebben aan het bezoek van zangeres
van een de drogisterij waarbij zij al Ook dit huwelijk strandde en de Milly Scott en zanger Frans Duijts, die
jaren moesten knokken tegen de af- naam DIO verdween ook weer van de ieder jaar weer een bezoek aan de
braakprijzen op internet en het Kruid- gevel. ‘In deze branche sta je iedere winkel brachten en even een gezellig
vat. ‘Het is vechten tegen de bierkaai. dag weer onder hoogspanning. Twee praatje met hun maakten. Veel klanTegen dergelijke multinationals kun je keer een ramkraak meemaken waarbij ten komen afscheid nemen met een
als kleine ondernemer niet opboksen. de gemeente het nodig vond om de bloementje of wat Brabantse bollen.
Er wordt bij deze bedrijven tegen prij- paaltjes voor de winkel te verwijderen Klanten die al 35 jaar op het strand
zen verkocht waarvoor ik het echt nog met de mededeling om maar een rol- staan vinden het vreselijk. De pasfotoniet kan inkopen’, aldus een geëmoti- luik te plaatsen, dat gaat je niet in de service proberen zij te behouden voor
kouwe kleren zitten. Extra premies die het dorp en onder te brengen bij een
oneerde Erwin Palsma.
Op 10 april 1968 heropenden bur- omhoog gaan, extra veiligheidsmaat- andere ondernemer. Wat de toekomst
gemeester Niele met zoon Sjaak en regelen enz. Zo ook een winkeldief betreft staan zij beiden voor alles
zijn vrouw Carla Palsma de verou- die hij op heterdaad betrapte die met open, ze hebben geen idee wat die
derde drogisterij. Die laatste twee Erwin op de vuist ging. Dat verscheen toekomst zal brengen. ‘We gaan eerst
namen de zaak van vader Jaap en uitgebreid in de landelijke media o.m. het hoofd leegmaken, we leggen de
lat niet te hoog, maar eerst gaan we
oma Nelie Palsma over. In september op WNL.
2006 werd Erwin Vennoot in de zaak. ‘De zomerperiode dat is onze drukste genieten van een heerlijke vakantie,
Na het behalen van de juiste papie- periode, daar moeten wij een buffer want daar zijn wij na deze tropische
ren nam Erwin en Marja de zaak in voor de wintermaanden opbouwen.’ weken wel aan toe.’
2011 definitief over van vader Sjaak. Zij zijn blij met de klanten die hen
‘Wij waren tot dan toe gebonden altijd trouw zijn gebleven en geluk- Foto’s: Cor Mooij
aan de DA keten. Dat kostte elk jaar kig zijn er enkele leveranciers die De geschiedenis van Drogiseen behoorlijk bedrag en wij wilden zo coulant zijn om spullen terug te terij Palsma in beeld. Van de
meer vrijheid van handelen hebben. nemen. Daar zijn wij heel blij mee’, start in 1923 tot en met het
Daarom gingen we in 2014 over op aldus een ontroerde Marja en Erwin afscheid met Erwin en Marja
DIO drogisterijen.’ Deze beslissing Palsma, die wel mooie herinneringen Palsma (grote foto).

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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zoekt een serieuze
bezorger/ster voor EGMOND AAN ZEE
072-5061201
of info@belleman.nl

En verder in Dorpsgenoten:
Raad van State zet voorlopig streep door Egmondse projecten
Nieuw bestuur Egmondia geïnstalleerd
Twee keer zilver voor Nicole Weijling op EK Masters
Aanschuiftafel Egmond van start met ‘proefkonijnen’
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Raad van State zet (voorlopig) streep door
Egmondse projecten (Van de redactie/John de Waard)

Jos

18-09-2018

18-09-2019

Een jaar voorbij ……………….

De Raad van State heeft (eindelijk) uitspraak gedaan in een aantal voor de Egmonden belangrijke projecten. Die uitspraak houdt in dat de inmiddels beruchte ‘stikstofwet’ ook hier roet in het eten gooit.
Het hele land is inmiddels in de greep van de stikstofuitstoot en landbouwminister Carola Schouten
(vooral zij) moet een oplossing bedenken om de 18.000 projecten die nu stilliggen weer vlot te trekken. Onder die 18.000 projecten zitten dus ook de Egmondse projecten.
Het komt er in het kort op neer dat zo- bezwaarmakers tegen het Waterto- enig moment en ergens. Dat is in strijd
lang Den Haag niet met een oplossing renplan en de fusielocatie juichen en met de Europese wetgeving omtrent
komt voor het probleem van de stik- zijn verheugd. Of dat laatste terecht stikstofuitstoot. Die wet strenger toestofuitstoot, niet alleen de werkzaam- is, zal echter nog moeten blijken. Van passen mag als individueel land wel,
heden aan de Afsluitdijk en de aftak- hun bewaren liet de Raad van State ruimer niet. Wat er nu gaat gebeuren
king van de A9 bij Heiloo, maar ook in het algemeen namelijk niet zo veel met de lopende projecten is niet duide Egmondse projecten (Watertoren, heel. Het probleem draait hoofdzake- delijk. Dat het weer even kan gaan
fusielocatie, maar ook bijvoorbeeld lijk om die stikstofuitstoot, waarvan duren is wel duidelijk. Deze week
het bouwplan Delversduin) stil blij- bij alle bouwprojecten in de nabij- heeft de gemeente in ieder geval
ven liggen. De voetbalverenigingen heid van natuur volgens de Raad van overleg met de voetbalverenigingen,
zijn teleurgesteld over de uitspraak; State direct en duidelijk moet worden om te bezien wat de opties zijn voor
de politiek ziet nog wel mogelijkhe- aangegeven hoe die uitstoot wordt wat betreft de fusie van de Egmondse
den om een en ander te repareren, gecompenseerd. Dus niet meer, zo- voetbalverenigingen. Wordt weer vermaar is afhankelijk van Den Haag; als Nederland voorheen toestond, op volgd…

Zonder je gastvrijheid
Zonder je humor
Zonder je aanwezigheid
We missen je
Christien, Sjaak, Monique, Ruud en Alies

Teleurstelling Nicole Weijling op EK Masters
Twee zilveren medailles op het EK 2019 in Venetië was niet haar doel. Zij gaat immers altijd voor goud,
maar dit keer was het wel het maximaal haalbare voor Nicole Weijling.
niet goed aan. Nicole melde zich af
voor de 10.000 meter op de weg.
‘Gezondheid staat boven de sport, en
dat moet ik accepteren, ook dit hoort
bij topsport. Nu moet ik eerst volledig
herstellen om daarna weer ijzersterk
terug te komen en mij kan gaan richten op de halve marathon in Egmond
in 2020.’

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Petra van der Meer

Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Bereikbaar 24/7

Beste Egmonders en (Bad) Gasten!!!
In de aanloop naar de kampioenschappen gebeurde er tijdens het
lopen op een verharde weg een ongelukje wat haar steeds heeft achtervolgd. Nicole trapte op een kiezelsteen en kneusde haar middenvoet
zodanig dat zij zich moest laten behandelen in het ziekenhuis. De orthopedisch chirurg raadde haar zelfs af
om deel te nemen aan de EK Masters
in Venetië. De eerste paar dagen kon
Nicole nauwelijks lopen dus moest zij
haar trainingen doen op de racefiets.
Opgeven lag niet in haar aard, haar
meegereisde fysiotherapeute Karin
die haar uitstekend heeft opgevangen

Met pijn in ons hart zijn wij helaas genoodzaakt
door de toenemende concurrentie van het
internet, grootwinkelbedrijven onze drogisterij
te sluiten.

en trainer Frans Thuijs, hebben alles
in het werk gesteld om haar toch te
laten lopen. Met een flinke bloeduitstorting in haar voet behaalde zij op
maandag 9 september zilver op de
10 kilometer indoor (39.58.55) achter de Italiaanse Claudia Gelsomino
(37.23.97). Na vier dagen rust begon
zij vrijdag 13 september aan de vijf
kilometer op de baan. En ook hierbij
kwam zij tot zilver (18.31.90) achter
de Ierse Annette Kealy ( 18.15.20),
met als mooie derde de Nederlandse
Agnes Schipper (18.39.14).
Na deze race waar zij het maximale
heeft uitgehaald voelde haar lichaam

Foto's (Adrie Weijling)
Gekneusd middenvoetsbeentje gooit roet in het eten.
Ondanks de pittige blessure
haalde Nicole Weijling toch
twee keer zilver op de EK
masters in Venetië.
(tekst Cor Mooij)

Samen met mijn vrouw Marja, hebben wij onze
uiterste best gedaan de zaak, die door mijn oma
in 1923 werd gestart, voor het dorp te behouden,
maar het doet ONS veel verdriet dat dit niet
is gelukt.
Heel graag willen wij u bedanken voor het
genoten vertrouwen in de vele jaren dat u
bij ons in de winkel kwam.

Wij hopen u nog te zien tijdens onze

Blijk van waardering mantelzorgers

OPHEFFINGSUITVERKOOP

(van de redactie/John de Waard)
Zoals elk jaar wil de gemeente mantelzorgers een mooie blijk van waardering geven in de vorm van
een cadeaubon (waarde maximaal 100 euro). Inwoners die verzorging of hulp krijgen van familie of
andere naasten, kunnen deze mantelzorgers voordragen voor deze blijk van waardering.
Het is bekend: mantelzorgers zijn voor mantelzorgers die in 2019 min- beschikbaar op www.bergen-nh.nl/
de Haarlemmerolie van onze (zorg) stens drie maanden intensief voor een mantelzorg. Hier vindt de aanvrager
maatschappij. Hun hulp is onmisbaar ander hebben gezorgd. De aanvrager informatie over mantelzorg en het
en maar al te vaak zou zonder die moet wonen in de gemeente Bergen. aanmeldformulier ‘Mantelzorgwaarhulp het leven van veel ernstig en/ Ook mensen van wie de gemeente dering 2019’. De verstrekte gegevens
of langdurig zieke mensen een stuk niet weet dat zij mantelzorg krijgen worden gebruikt voor de beoordeling
onaangenamer zijn. Zelfstandigheid - en dus geen bericht van deze mo- en het toezenden van de waardering.
is belangrijk voor het zelfvertrouwen gelijkheid om een blijk van waarde- Ook zijn er papieren aanmeldformuen de mantelzorgers maken dat ie- ring te ontvangen hebben ontvangen lieren verkrijgbaar op het gemeentemand net iets meer het gevoel heeft - kunnen iemand voordragen. Deze huis of bij het Sociaal Team tijdens de
het nog te redden. Vandaar dat de ge- mantelzorger(s) mogen ook buiten de inloopspreekuren. Het volledig ingemeente een blijk van waardering wil gemeente wonen. Ook kinderen die vulde formulier moet uiterlijk dondergeven in de vorm van een cadeaubon. regelmatig bijspringen in de verzor- dag 31 oktober 2019 ingeleverd zijn
Deze ‘mantelzorgwaardering’ is geen ging van een langdurig ziek familielid, bij de gemeente. De poststempel is
vergoeding voor onkosten, maar een komen in aanmerking. Zij zijn immers bepalend of de aanvraag binnen het
termijn valt.
waardering voor de ondersteuning dan ook mantelzorgers.
en zorg die zij afgelopen jaar hebben Tot en met donderdag 31 oktober
geboden. De waardering is bedoeld a.s. is een digitaal aanmeldformulier

waarbij wij u onze mooie producten tegen
zeer aantrekkelijke KORTINGEN mogen
aanbieden.
Marja en ik gaan op zoek naar een mooie
nieuwe invulling van ons werkzame leven
en hopen u na de sluiting van de winkel nog
regelmatig tegen te mogen komen.
Marja en Erwin Palsma

Breihaakavond in de Schulp
Haal de brei en haak naalden maar
uit ‘t vet, ‘t seizoen is weer geopend.
Iedere 1e maandag van de maand is
er een brei/haak avond in dorpshuis
de Schulp in Egmond-Binnen (i.v.m.

de kermis is de eerstvolgende avond
op 30 september). Onder het genot
van een kopje thee of koffie en creatief gezelschap maakt iedereen z'n
eigen gekozen creatie. Ervaren rot of

stekenlatenvaller, iedereen is welkom
vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur. Joke
Glorie en Monic Swart

DORPSGENOTEN
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Nieuw bestuur Egmondia geïnstalleerd

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

(tekst Cor Mooij)
Het nieuwe seizoen gaat volgende week voor Egmondia weer beginnen in de derde klasse KNVB. De
bekerwedstrijden zijn inmiddels gespeeld en op de jaarvergadering namen twee mensen afscheid van
het dagelijks bestuur.

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.

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
•
•
•
•
•
•
•

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

Foto's Cor Mooij
Het voltallige nieuwe bestuur van Egmondia.

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

KINDEROPVANG

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

Paul Kager vond het na vier jaar welletjes als voorzitter en Robert Wijker
vond het na acht jaar tijd om het stokje over te dragen. Beiden hebben een
drukke baan en konden dit meer combineren met het werk voor Egmondia.
Toen bleef er even weinig anders over
dan de club te leiden met enkel een
secretaris die tevens penningmeester,
vicevoorzitter, inkoper voor de kantinezaken is, een VUT-ploeg leidt en
bijna alle werkzaamheden voor de
club op zich nam. Gelukkig werd door
diverse leden begrepen dat dit zo niet
verder kon gaan. Er werden oproepen

ABA

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

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

Ook voor ramen en kozijnen

gedaan en de nieuwe ploeg kon bij
de jaarvergadering op 10 september
worden gepresenteerd. De vergadering ging unaniem akkoord met de
nieuwe samenstelling van het bestuur.
Jan de Jong - Voorzitter, Paul Castricum - Financiën, Marco Dekker
– Secretaris, Dennis van de Laarse
- 2e elftal en jeugd, Marcel van
Opstal – Senioren en Technisch
beleid, Pers en publiciteit/ Reclame – Joke Weenink. De overige
bestuursleden zijn Philip de Baar die
geassisteerd wordt door Robin Kager
voor de jeugdcommissie.

De scheidende voorzitter,
Paul Kager (rechts), draagt
de voorzittershamer over
aan de nieuwe, Jan de Jong.

Uitje Hoeverveiling succesvol verlopen (van de redactie/John de Waard)
Zo eind van de zomer heeft de activiteitendag van de Hoeverveiling met
succes plaatsgevonden. Het was een
zonnige, om niet te zeggen bloedhete dag. Tijdens deze zonnige dag
zijn 24 personen op de Lopifit gestapt afgewisseld met een verblijf in
de Escaperoom (mét Virtual Reality
ervaring!). Ook togen acht personen
naar Alkmaar om daar een Crime in
the City tour te volbrengen, aangestuurd via Whatsapp. Dat viel nog
niet eens zo mee als je Alkmaar niet
goed kent. Acht andere kopers gingen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN
Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee
Telefoon 072-5064590
06-53696278
www.schildervandegiesen.nl

van deze actieve, gezellige dag. De
organisatie zal zich binnenkort weer
gaan beraden over de invulling van de
Hoeverveiling activiteitendag 2020,
die per 2 personen geveild wordt op
zaterdag 2 november 2019 a.s. Binnenkort zal huis-aan-huis in Egmond
aan den Hoef een flyer op de deurmat
vallen waar mensen kunnen aangeven hoe zij een (originele) bijdrage
willen leveren om te verkopen tijdens
de Hoeverveiling.

met nieuwbakken IVN-gids Rob Borst
vanaf de Abdij in Egmond-Binnen op
pad naar de Adelbertus-akker. Een
mooie tocht, onderweg toegelicht
met bijzondere verhalen en wetenswaardigheden die zelfs voor Egmonders nog nieuwe dingen aan het licht
brachten. De dag werd uiteindelijk
met 40 personen gezamenlijk afgesloten bij Brouwerij Egmond, waar de
bbq + maaltijd genuttigd werd, met
natuurlijk een overheerlijke Sancti
Adalberti of andere keuze. Dank aan
de sponsors voor het ondersteunen

Onderzoek haalbaarheid circulair centrum

(van de redactie/John de Waard)

Dankzij 75.000 euro opbrengst uit een prijsvraag van Rijkswaterstaat krijgen de BUCH-gemeenten de
mogelijkheid om te bekijken of een circulair centrum haalbaar is. In zo’n recyclecentrum wordt zoveel
mogelijk grof restafval optimaal hergebruikt: reparatie, demontage of een nieuw product. In feite doet
een circulair centrum op grote schaal wat de kleinere initiatieven als onder meer de Repair Cafés in de
Egmonden ook al doen: zorgen dat nog bruikbare materialen niet ‘zomaar’ de afvalbak in verdwijnen.
notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra

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

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

072-5066171
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Wilt u een feestje organiseren
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen
met vrienden of uitgebreid dineren met
familie? U kunt bij ons terecht.

LaNk
eTer
roNwaTer

Oude meubels, speelgoed, fietsen,
ski’s van alles komt terecht in het
grof restafval; hieruit valt nog veel te
winnen. Het bevat tal van bruikbare
materialen. Of het kan na reparatie
nog even mee en krijgt een nieuwe
eigenaar. Verbranden is zonde, kost
onnodig geld en is vervuilend. Het directe resultaat is dat veel minder afval
in de verbrandingsoven verdwijnt en
dat kostbare, bruikbare grondstoffen optimaal worden hergebruikt. De
milieustraten van de gemeenten willen uit grof restafval bouwmaterialen
halen, goede producten via de kringloop opnieuw aanbieden, en nieuwe
producten maken uit restmaterialen.
Het idee is samen te werken met
kringloopwinkels, ondernemers, scholen en instellingen op het gebied van
werkvoorziening. Zo’n centrum voor
optimaal hergebruik is er ook om verschillende vormen van samenwerking

Geopend van donderdag t/m zondag
vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 18,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

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

wasserij
dubbelblank

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

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

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

DORPSGENOTEN

als doel om het restafval flink omlaag
te brengen. Dit project past daarin en
het geld van de prijsvraag maakt het
mogelijk. Ook in de Egmonden zijn
allerlei initiatieven die de jongeren
bewust maken van het milieu en hoe
je met de wereld moet omgaan. Zo
maar het initiatief Terug naar de Kust
(zie de voorpagina) waaraan de basisscholen in de Egmonden meedoen.

te versterken én om jongeren met een
afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden. Ook inwoners kunnen er straks
terecht voor workshops, gebruik van
de werkplaats of om hun klusvaardigheden te delen. De gemeenten
betrekken jongeren bij het onderdeel
design. Technasiumleerlingen van
het Castricumse Bonhoeffercollege
kregen van de Castricumse wethouder Paul Slettenhaar de opdracht om
een bruikbaar product te ontwerpen
uit ingrediënten van grof restafval.
Studenten van de TU Delft (van de faculteit Industrieel Ontwerpen) kregen
dezelfde opdracht van de Heilooër
wethouder Rob Opdam.
Het moet gaan om een product dat
goed in serie gemaakt kan worden
én goed verkoopbaar is. Het plan is
volgend jaar een proef te starten met
de productie in een centraal atelier.
De BUCH-gemeenten hebben alle vier

4

Foto’s (aangeleverd)
BUCH gaat de mogelijk-heden voor een circulair
centrum nader uitwerken.
Een ondersteuning van
75.000 euro van Rijkswaterstaat geeft de benodigde
armslag. De wethouders
van Heiloo en Castricum zijn
met jongeren aan de slag
gegaan.
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Bijzondere film over Egmond-Binnen
Op 20 oktober gaat filmmaker Hans van Denzen een deel van zijn grote hoeveelheid momenten over
bijzondere gebeurtenissen in Egmond-Binnen vertonen.
De voorstelling gaat plaatsvinden in de Brink, het ontstaan van de monu- ge van 2 euro per bezoeker gevraagd.
de Schulp. Het programma vangt aan mentale bank met uiteraard de men- Tijdens de pauze of na de voorstelling
met sluiten van de kerk te Rinnegom sen die eraan hebben meegewerkt. is er de mogelijkheid om een deel of
in 1964, de vreugde op dat moment Beelden over Egmond op z’n kop mo- meer van de voorstelling op dvd te
omdat de nieuwe kerk te Egmond- gen natuurlijk niet ontbreken in zo’n bestellen, de prijs ervan hoort U op
Binnen de inwoners verloste van de document. Kortom te veel om op te de middag zelf. De zaal gaat open om
veelvuldige tocht naar Rinnegom. noemen. Hoe het gehele programma 14.00 u en de voorstelling vangt aan
Deze toen nieuwe kerk is inmiddels, er uit gaat zien is nog niet helemaal om 14.30. Wij hopen op een grote
nu tot verdriet van velen, na 55 jaar duidelijk, maar dat het bij menig kij- belangstelling.
ook gesloten. Ook daarvan zijn enige ker mooie herinneringen zal ophalen
beelden. Vervolgens zien we een moge duidelijk zijn. Om de kosten De organisatoren, Hans van
buurtfeest op de Krijt en omgeving te drukken, we moeten toch ook de Denzen, Jaap Kramer.
in 2000. De totale verandering van Schulp huren, wordt een kleine bijdra-

Zoek je een verantwoordelijke en afwisselende parttime baan?
Dorpshuis De Hanswijk zoekt een Assistent Beheerder (m/v) voor 10 tot 20
uur per week.
Het dorpshuis is een multifunctioneel dorpscentrum dat onderdak biedt aan
verenigingen en organisaties van verschillende pluimage.
Jouw taken zijn o.a.: Beheerder assisteren in allerlei zaken m.b.t. exploitatie
van het gebouw, w.o. bar- en keuken werkzaamheden. Schoonhouden van het
gebouw. Vervangen van de beheerder bij afwezigheid.
Wat wij verwachten:
Je bent flexibel en kunt goed met mensen omgaan. Je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel.
Vereisten:
- MAVO/MEAO opleiding en horeca ervaring strekt tot aanbeveling
- Een verklaring van Sociale Hygiëne en BHV strekt tot aanbeveling
- Representatief en in staat om goed met klanten om te gaan
- Bereid tot het werken op onregelmatige tijden. Ook in het weekend.
Wat wij bieden:
- Een leuke afwisselende baan.
- De werkzaamheden behelzen gemiddeld 10 uur per/wk in de rustige periode
voor en- najaar, en 20 uur/wk in de wintermaanden. Gedurende de
schoolvakantie in de zomer is het dorpshuis gesloten
- Salaris conform de Horeca CAO.
Schriftelijke sollicitatie (incl. CV) vóór7 okt. richten aan Dorpshuis de Hanswijk,
Hanswijk 1, 1934 CP Egmond aan de Hoef of per mail aan
administratie@dehanswijk.nl , t.a.v. de manager.
Dorpshuis

‘De Parel’ peilt meningen via internet
Het bestuur van ‘de Parel’ heeft zich, na overleg met een aantal inwoners/leden, georiënteerd op een
internetplatform om meningen te peilen. Eerst werd gedacht een dorpsvisie te schrijven, maar een
meer dynamische uitwisseling van meningen lijkt een betere weg. Het is de bedoeling dat ‘de Parel’
regelmatig een onderwerp bij de inwoners peilt via online discussie.
Het wordt een platform van Argu. van de gemeente, zodat er in korte ‘Je bent Derper als....’ is een oproep
co dat recentelijk is gestart. Argu.co tijd (maximaal drie maanden) kan gedaan om online mee te doen en er
heeft ruime ervaring met gemeenten, worden gemeld of een onderwerp of wordt al flink gebruik van gemaakt.
die op deze manier de meningen/ idee haalbaar is en welke uitvoering Het onderwerp blijft maximaal een
ideeën van inwoners peilen. Dit zijn eraan wordt gegeven. Een snelle te- maand staan. Het bestuur van ‘de Pao.a. Hollands Kroon en Alkmaar. Deel- rugkoppeling naar de inwoners is erg rel’ verwacht dat met deze peilingen
nemers aan het discussieplatform belangrijk. Dit gaat De Parel doen via de stem van het Derp steeds beter
kunnen aangeven of ze het ergen Facebook en de lokale media. Het eer- wordt gehoord. Doet u mee?
mee (on)eens zijn, ze kunnen vragen
stellen en stellingen aandragen. Het
voordeel is dat er argumenten voor en
tegen worden ingebracht, waardoor
de nuance in beeld blijft. De argumenten voor en tegen verduidelijken
de dorpsmening. Deze vragen, stellingen en meningen worden per onderwerp behandeld, waarop dan weer
kan worden gereageerd. Daarmee
ontstaat een beeld wat in Egmond
aan Zee leeft over een bepaald onderwerp. Het bestuur van ‘De Parel’ gaat
vervolgens met de uitkomsten aan de
slag. Vaak zal het over onderwerpen
gaan waarbij de gemeente kan helpen. De slagvaardigheid is belangrijk ste onderwerp staat vast: Parkeren in Een screenshot van het
en per onderwerp zal ‘de Parel’ een ons dorp. Doe online mee aan de dis- nieuwe online platform om
tijdpad vaststellen. Dat vindt plaats cussie via argu.co/egmondparkeren. mee te praten over Egmond.
in overleg met de gebiedsregisseur Via o.a. Facebook ‘Parel Egmond’ en

Hanswijk

Voor informatie tel. 0614200119

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

06 20 100 550

Wat now!
“Now ew ‘k toch een pracht van een
nieuwtje. Wêêt jai dat d’r een boek
komt van Kees van Doin die overzêê
wêênt. Ai komt geregeld nee Egmond
en now eb ai een boek ‘emaekt. ’t
Blaift een rasechte derreper. Je ken ’t
bestellen bai Dekker en Dekker en ik
bin ’t gelaik gaen bestelle. ’t Is aan
de prais maer den eb je ôôk wat. Ai
skraift d’r ôôk stikkies in in ’t derrepers. Deer bin ik toch zo blaid mêê.
Wie praet d’r nag derrepers zo as ‘t
‘oort? Zellefes van ongze stikkies ‘oor
ik wel d’r is datte ze ’t iet kenne lêê-

stelle!”
“Now, den gaen ‘k wel’ êên voor dat
boek. Jai je zin!!”
“Mââd, wees blaid dat die Kees zoveel ‘edeen’ ebt om dat voor mekaer
te kragge. Ai wêêt dat de derreper
tael iet verloren mot gaen.”
“Jaadet, gelaik eb je. Ik gaet merrege
gelaik nee Erik Dekker. Bin je now gerist?”
“Ikke wel. Dat wordt geniete me-kind,
de cente dik waerd!!”

ze!! Kom now, ‘oe bestaet ‘t. Van de
jongere generasie ken ik me dat wel
begraipen, maer ven de ouwere loi!
Die motte zich skaeme datte ze d’r
lois moerstael iet meer kennen lêêze.
Deerom doen wai ongze stinkende
best om ’t derrepers in ‘êêre te ‘ aauwen. Ga jai dat boek nag bestelle? D’r
staen ôôk foto’s in.”
“Ik ew ‘et ‘elêêze, maer t’is wel dier!”
“Skai oit, wai motte ongze tael koestere. Den nêêm je maer een endje
vlââs minder. En je mot gaauw wêêze
want je ken tot 17 september be-

Op schema met ‘onrechtmatige bewoning’(redactie/John de Waard)
De gemeente Bergen heeft inmiddels grote stappen gezet in de handhaving tegen illegale bewoning,
waardoor duidelijk is geworden dat in veel gevallen geen sprake is van permanente bewoning.
Als gevolg van de ingezette handhaving zijn bovendien veel gevallen beëindigd of moeten binnen afzienbare tijd eindigen. De meest actuele stand van zaken is te vinden op de website van de gemeente.
De tweede kwartaalrapportage van taal opnieuw 52 adressen afgevallen. zijn allemaal nog in behandeling.
2019 over dit veel besproken onder- Op dit moment resteren nog slechts Zes adressen waarvoor een tijdelijke
werp is inmiddels met de gemeente- 15 adressen waarvan tot op heden omgevingsafwijkingsvergunning is
raad gedeeld. Burgemeester Hafkamp nog onvoldoende duidelijk is of er aangevraagd zijn onderdeel van dit
project. De
verwachting
is dat eind
heeft de rapportage4ook aan de pro- sprake is van permanente bewoning.
29 MAART
2017
- NUMMER
627
vincie gestuurd: ‘Alle adressen zijn in- Op dit moment lopen nog 17 al inge- september voor alle adressen duidemiddels gecontroleerd. Het gaat voor- zette handhavingsprocedures. In het lijkheid is verkregen en dat, daar waar
spoedig. Onze inspanningen werpen tweede kwartaal zijn tien zogenaam- nodig, een vooraankondiging is vervruchten af.’ Ieder kwartaal wordt een de Persoons Gebonden Beschikking- zonden. Tevens is de verwachting dat
deel van de handhaving van de 409 aanvragen (PGB) dan wel aanvragen de handhavingsprocedures die nu al
adressen gestart. Van deze 409 waren voor een omgevingsvergunning in gestart zijn dan afgewikkeld zijn. De
er 85 nog in onderzoek. Daarvan was behandeling geweest. Van deze aan- maanden oktober t/m december 2019
voor 30 gevallen al een vooraankon- vragen zijn er drie verleend. Op dit worden dan benut om voor de laatste
digingen van handhaving verzonden. moment zijn nog zeven aanvragen in adressen de handhavingsprocedure af
Alle adressen zijn inmiddels meerdere behandeling. Er zijn vijftien aanvragen te wikkelen en eventuele bezwaarpromalenVoorstraat
bekeken.92Als
gevolg van alle ingediend voor een tijdelijke vergun- cedures op te starten.
– Egmond aan Zee
handelingen zijn
in
het
tweede kwar- ning om af te wijken. Die aanvragen
06-12955593

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Nu ook
Pedicure

www.schoonheidssalondessa.nl

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…


DORPSGENOTEN
SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

SERIEUZE
BEZORGER

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

Voor uw gehele administratie

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

voor een wijk in
WINTER
EGMOND AAN ZEE

Administratiekantoor

WINTER

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

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

072-5061201 of
info@belleman.nl
Kleurrijke expositie in De Hanswijk

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

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

Foto (aangeleverd)
Het werk van Cyril Wullems (1945) is vanaf vandaag te bezichtigen in Dorpshuis De Hanswijk, Hanswijk
1, te Egmond aan den Hoef. Cyril is pas na zijn pensionering met schilderen begonnen. Wel heeft hij
tijdens zijn arbeidzame leven veel getekend en gefotografeerd, wat zijn gevoel voor compositie heeft
versterkt. Daarbij volgde hij enige korte tekencursussen w.o. die van Frits de Nooyer.
Zijn inspiratie vindt hij vooral in land- ook nog met ander werk aanwezig. Het werk van Cyril Wullems is te bekijken tot zaterdag 14 december. Het
schappen, die op de tentoonstelling
de tweede DVD van de
dorpshuis is van maandag tot en met
ruim vertegenwoordigd zijn. Hoewel
zelfde
video
15,- euro
Al jaren
eenvoor
vertrouwd
adres hij
voor
APK enenonderhoud.
vrijdag overdag geopend. Het kan zijn
ookuw
portretten
stillevens schildat sommige zalen op enig moment
dert. Zijn schilderijen komen vaak tot
Tevens doen wij, aircoservice,
in gebruik zijn en de werken daar niet
stand in schadereparaties
zijn atelier maar ook buiten
in- en verkoop of zoekopdrachten.
te bezichtigen zijn.
op locatie. Zijn stijl is realistisch op
Nieuwe Egmonderstraatweg 6
Impressionistische stijl Cyril
een
min
of
meer
impressionistische
(tegenover
Albert
Heijn)
Egmond
a/d
Hoef
Nieuwe Egmonderstraatweg
12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
T
072 506 1201
Wullems, zoals hier het zicht
manier. Af en toe maakt hij ook uitE
I
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl
• Tel. 072-5061228
info@belleman.nl • www.belleman.nl
op het Slotkwartier, te zien
stapjes naar meer expressionistisch
in Dorpshuis Hanswijk.
werk. In het dorpshuis is hij naast
landschappen en enkele stillevens

Palsma

9,-

(Tekst Cor Mooij)
De strandvisvereniging ‘Bij nacht en ontij’ zit niet stil en organiseert naast zijn reguliere competitie ook
nog eens diverse andere activiteiten. Dit gebeurt niet alleen op lokaal niveau maar ook op landelijk
niveau. De vereniging heeft dan ook diverse leden die landelijk competitie vissen.
die bij de Nederlandse selectie horen.
Lijkt het jou nou leuk om dit ook te
bereiken? De Visclub ‘Bij nacht en ontij’ investeert in nieuwe jeugdleden. Je
kunt direct beginnen met het strandvissen. Geen spullen? Geen probleem,
je krijgt van de club een gehele set in
bruikleen zoals een hengel, -molen,
hengelstandaard, onderlijnen, lood en
het aas om te vissen wordt ook verzorgd. Als je niet weet hoe het werkt?
Geen probleem, je wordt begeleid
Dit heeft er ook toe geleid dat de club door ervaren hengelaars van de club. Foto’s (Cor Mooij)
leden aan de landelijke Nederlandse Lijkt het je wat, meld je dan direct Zeevissen op niveau bij ‘Bij
selectie heeft afgeleverd. Het zijn niet aan bij Job Zwart ( 0616955270 ) De Nacht en Ontij’. Op zoek
alleen senioren die zijn ingeschreven, planning is om 12 oktober te gaan naar nieuwe leden.
maar ook de jeugdleden van de club beginnen en daarna om de week.

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 www.fysiotherapieronde.nl
RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
072-5064258 of 5065399
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

€

leefnet mee. Mocht je nog aanspraak
willen maken op de bovenste regionen of op de titel kanjerkoning 2019?
De stand is 2700 gram, laat je dan
zien op de muren van de Slotruïne om
de laatste poging te wagen.
De maden om te vissen worden gehaald het andere visvoer zelf even
regelen. Het bestuur.

terheijden, Bert Leijen en Jan Walta:
alle drie vingen ze twee brasems, gedeeld eerste dus. Op de tweede plaats
ook drie vissers, Matthieu v Wanrooij,
Jan Peetoom en Kees Glas: elk met
één brasem. Helaas konden Jack
Koopman en Henk Konijn het spoor
niet vinden. De laatste wedstrijd is op
29 september, deze gaat op karper,
zeelt of paling ook op de Slotgracht.
Denk ook even aan de bijvangst, dus

DORPSGENOTEN
Visclub ‘Bij nacht en ontij’ in beweging
BOOM
autoservice
ZOEKT EEN

ZENT

Drogisterij
Parfumerie

18 SEPTEMBER 2019 - NR. 756

Zondag 15 september vond de voorlaatste viswedstrijd van het seizoen
2019 plaats. Het ging deze keer op
brasem. De opkomst viel wel een
beetje tegen, er kwamen maar acht
vissers op af. Misschien komt dat, omdat bij vangst van deze vis het vistuig
vergeven is van het slijm. Maar het is
wel leuk als je het bellenspoor ziet
aankomen en dan maar hopen dat de
vis bijt. Dat gebeurde bij Jeroen Wes-

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

ap.beukers@quicknet.nl

Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57
mail2zensitive@gmail.com

Visclub De Egmonden

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
06-53794624
 
Mob.

acne, psoriasis, rosasea en eczeem
diabetische en reumatische voet
Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30 uur

5

Voor het tweede
wel!


ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

          
      

      


    

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

VHS
video naar
GARAGE
DE
DVD 18,00 euro

EGMONDEN

BOVAG

Ervaar de waarde
KINDEROPVANG
DE POPPENKAST

Bel me Teen!

tuin!
Opvangvan
voor uw
kinderen
van 0-13 jaar.

medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Schietvereniging
Prins Hendrik start weer
P

Dagopvang
Maandag 23 september gaat de
z
Buitenschoolse opvang
schietvereniging Prins Hendrik weer
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
van start, het begin van een spanONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
zVERANDA’S
Opvang BEREGENING
per uur BESTRATING
ONDERHOUD
MEUBILAIR
zTUINHUIZEN
Flexibel en
incidentele
opvang mogelijk
BOOMVERZORGING
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
z
GeenT wachtlijsten
06 538 12 076
In het woensdagochtendcafé in De
www.rotteveeltuinen.nl
Schulp van 25 september gaan we
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
onder leiding van toneeljuf Saskia
van der Elst toneelspelen, Puur voor
z

nende competitie. Nieuwe leden zijn
altijd welkom, we schieten op de
maandagavond in de Sporthal, aan-

vang 19.30 uur! Kom gewoon eens
langs, we bijten niet.

Spelen is voor alle leeftijden!

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

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

Colofon
Dorpsgenoten

het plezier, de saamhorigheid en de
ontspanning. Meedoen!? Je bent van
harte welkom. Woensdag, 25 september 2019, 10.30 uur tot 12.00

uur. Dorpshuis De Schulp, Visweg 45,
Egmond-Binnen. Koffie/thee: 1 euro;
de workshop is gratis!

GEVRAAGD:
BoekStart in kinderdagverblijf ’t Jozefslot
Nadat eerder al in Egmond-Binnen voor een structurele samenwerking op het gebied van taal- en leesbeen Egmond aan Zee een vergelijkbare voor BoekStart in Egmond. Burge- vordering en mediawijsheid. Deze
Snackbar
medewerker
De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verstart plaatsvond, was het deze week meester Hetty Hafkamp verrichtte lijn wordt nu ook doorgezet op kin-

ook zover in Egmond aan den Hoef. tijdens de feestelijke aftrap de ope- derdagverblijven en peuterspeelzalen.
deeld in 35 blokken (voorpagina 30).
Eenmet
blok ervaring
liefst
18-20 vond
jaar.de feestelijke ningshandeling. Nadat de contracten Consulenten van Bibliotheek KenneDinsdagochtend
wekelijks komt op € 12,- per keer. EenVoor
keer per
aftrap
plaats
plaats
een langer
periode van ‘BoekStart door vertegenwoordigers van de in- merwaard ondersteunen pedagogiin de Kinderopvang’ in het kinder- stellingen waren getekend, mochten sche medewerkers van de kinderdagmaand of los tarief is dit € 20,-. Om de week is
dagverblijf ‘t Jozefslot (onderdeel van de kinderen samen met de burge- verblijven op het gebied van taal- en
Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net
TEL: 06 23610857
Jozef Kindercentrum van Stichting meester een boekenkast met prach- andere leesbevorderingsactiviteiten.
€ 17,-.
Familieberichten
€ 22,-. Voor de voorpaT. 072 507
01 21 marcel@wiegers.net
tige boekjes onthullen. Consulenten Dit is mede mogelijk gemaakt door
Blosse).
Bibliotheek Kennemerwaard en Blos- van Bibliotheek Kennemerwaard zijn subsidie van de gemeente Bergen.
gina rekenen wij 2x tarief. Wijzigingen in vaste
se ondertekenden daar de contracten al actief op basisscholen in Egmond
advertenties € 5,-. Prijzen zijn ex. BTW. Het
aanleveren van uw advertentie kan via e-mail of
Taalcafé in Egmond aan Zee
PostaanZee is op de vrijdagochtend het wekelijkse Taalcafé weer van start gegaan. Dit is bedoeld voor iedereen die
fax. Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v. Inzijn/haar
Nederlands wil verbeteren. Inloop start om 10.15 uur, dan staan de koffie en thee klaar. Iedere week is er een
wisselend thema, vaak een onderwerp dat in het nieuws is of over hoe het leven in Nederland kan zijn. Ook lastige letredactie kunt u alleen per e-mail aanleveren.

Deadline is maandag 12.00 uur.

tercombinaties, zoals oei, au of ei, ij kunnen aan de orde komen, en eenvoudige grammatica. We gaan veel praten, lezen
en schrijven. Voor de koffie, thee en de gastvrijheid vragen we een vrijwillige bijdrage. Kom eens kijken op de vrijdag
ochtend rond 10.15! We sluiten om 11.30 af en praten dan nog gezellig na. info: Karin Kindt, kindt1947@gmail.com
Foto (aangeleverd). Taalcafé bij PostaanZee voor iedereen die zijn of haar Nederlands wil ophalen.

DORPSGENOTEN
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INGEZONDEN

Weer aflevering in de ‘voetbalfusielocatie’ soap
De Raad van State heeft uitspraak
gedaan in de zaak die omwonenden
tegen het gemeenteplan hadden
aangespannen omtrent de voetbalfusielocatie op een schitterend bollenveld grenzend aan het duingebied.
Resultaat: het plan is vernietigd (o.a.)
op basis van PAS. De gemeente meldt
in haar persbericht: ‘De gemeente gebruikt de komende periode om na te
denken over de gevolgen van de uitspraak voor het project.’ Laat ik mijn
gedachten over de gehele voetbalfusielocatie voor de komende periode

laten varen:
1) Het aantal voetballers daalt gestaag verder, waardoor de noodzaak
voor extra velden daalt,
2) Het aantal voetballertjes uit Egmond-Binnen dat in Heiloo gaat voetballen, stijgt gestaag,
3) De voetballocatie Zeevogels kan
gereed gemaakt worden voor de resterende voetballers van de clubs Egmondia & St Adelbert.
4) De gemeente maakt een berekening van de kosten die dit plan in
de afgelopen jaren heeft gekost aan

manuren, externe adviesbureaus en
juridische kosten,
5) De gemeente betaalt de kosten
onder 4) terug aan de inwoners rond
de Egmonderstraatweg als compensatie voor geleden psychische en
emotionele schade
Kom op B&W, die verantwoordelijk
zijn voor deze soap: trek het boetekleed aan en werk aan geloofwaardigheid i.p.v. aan dit soort onrealistische plannen. Wiggert de Jongh,
wonende Egmonderstraatweg, Egmond a/d Hoef

‘Aanschuiftafel’ start met proefkonijnen (tekst Pauline de Vries)

volg ons nu ook op Facebook

Warm gebakken SCHOL

wilde ze niet afslaan. ‘Wat er op het
menu staat maakt mij niet zoveel uit,
ik lust alles. Alleen voor bruine bonen
bedank ik vriendelijk.’ Voorheen ging
zij voor een gezellig samenzijn naar
de Prins Hendrikstichting. Nu zij hiervoor de taxi nodig heeft, kost haar dat
teveel tijd en energie. ‘Dit initiatief is
voor mij een prima alternatief’, aldus
Wil. Het menu wordt vooraf samengesteld door een kern van vrijwilligers,
Jo, Els en Tamara. Samen met Robbert, Christine en Karen zijn zij ook
verantwoordelijk voor de uitvoering
van deze gezellige avond. ‘Houd je
van koken én van mensen en wil je
graag helpen om van deze avonden
een succes te maken? Geef je dan op!
We zijn op zoek naar vrijwilligers vanaf 13 jaar die willen koken en helpen
zodat we in toerbeurt elke maand een
team in kunnen zetten. Bij genoeg
animo overwegen we zelfs om vaker
een Aanschuiftafel te organiseren’,
aldus Tamara. De volgende Aanschuiftafel is op vrijdag 27 september
2019, 18.00 uur. Op het menu staan

Egmondse Almanak
EXPOSITIES
Expositie 'Binnen & Buiten' Museum van Egmond, E/Zee, doorlopend.
Expositie ‘Binnen en Buiten’ 29 schilderijen Marjan de Glopper, Museum
Egmond t/m 3/11
Expositie ‘De Slag bij Egmond 1799’ Museum Egmond, t/m 3/11
Expositie Taal en Teken, Kapberg, E/Hoef, 16 aug-22 sept
Expositie ‘De Catalanen komen’, Hoeve Overslot, E/Hoef.
Expositie Cyril Wullems, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef, tot 14 december.
SEPTEMBER
Woe 18 Klaverjassen, De Schulp, E/Binnen, 14u
Woe 18 Zonnebloem-picnic, kantine Adelbert, E/Binnen, 11u
Do 19 Weerbaarheidstraining, De Schulp, E/Binnen, 10u
Do 19 Eettafel, de Schulp, E/Binnen, 12.30u
Do 19 Huiskamer, De Schulp, E/Binnen, 14u
Vrij 20 Gezond Natuur Wandelen, De Schulp, E/Binnen, 10u
Vrij 20 Taalcafé, PostaanZee, E/Zee, 10.15u
Za 21 Eindezomerfeest , paviljoen De Zilvermeeuw, E/Zee, 20u
Ma 23 Gym voor Ouderen, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Woe 25 Kienen, De Schulp, E/Binnen, 14u
Do 26 Huiskamer, De Schulp, E/Binnen, 14u
Vrij 27 Taalcafé, PostaanZee, E/Zee, 10.15u
Vrij 27 Stiltewandeling Anky Floris, Abdij, E/Binnen, 13.30u
Vrij 27 Repair Café, De Schulp, E/Binnen, 9.30u
Vrij 27 Gezond Natuur Wandelen, De Schulp, E/Binnen, 10u
Vrij 27 Aanschuiftafel, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef, 18u
Za 28 Wijksafari E/Hoef, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef, 13.30u
Ma 30 Gym voor Ouderen, De Schulp, E/Binnen, 10.30u
Ma 30 Brei-/haakavond, De Schulp, E/Binnen, 19u

3 voor € 10,- mooie dikke
deze week 4e GRATIS

p/st € 3,50

Ouderwets gerookte

PALING

van 500 gr € 25,-

alleen tegen inlevering van deze bon

500 gr € 16,50
Verse ZALM RUGGETJES carribian-marinade
p/st € 2,50

3 voor € 6,-

in knoflook- of

Emmertje HOLLANDSE HARING
TOP KWALITEIT

Kilo 12.50

Elke maand samen eten wat de pot
schaft en daardoor kennismaken met
mensen uit je eigen buurt of juist met
mensen nét buiten je eigen buurt.
Dat is het doel van De Aanschuiftafel
Egmond. Er is geen specifieke doelgroep, iedereen is meer dan welkom.
Op initiatief van Marja Vlaar, lid van
het sociaal team Egmond, opende De
Aanschuiftafel op
30 augustus 2019 haar deuren voor
een proefavond. (De kookspullen zijn
beschikbaar gesteld door de gemeente, de ruimte door Hanswijk.) Het was
even testen of alle benodigde kookgerei, borden, bestek en glazen aanwezig waren om een gezellige buurtavond te organiseren. Een aantal
genodigden beet het spits af. Aan fris
gedekte tafels in wit en lime konden
ze dit keer genieten van een heerlijk,
zonnig menu; een courgettesoep, Toscaanse sperziebonen met Griekse gehaktballetjes en rood zomerfruit met
vanille-ijs. Mevrouw Wil Verduin- Dekker kookt nog graag zelf elke avond,
maar deze persoonlijke uitnodiging

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

✄

Zon-

21:54

18:41
19:34
12:50

zelf schoonmaken

±8 stuks € 6,-

dan een linzensoep, bloemkoolcurry
Kilo  10.00
(Zonder kop met schil)
met kip en een frisse yoghurt met
op=op
kokosrasp en banaan. De kosten van
van kilo € 17,50
dit culinaire driegangenmenu zijn €
alleen tegen inlevering van deze bon
7,50 per persoon, exclusief de drankkilo € 12,50
jes. Wil je gezellig mee-eten? Geef je

Grote GAMBA’s

✄

ag

17:34

10:25
11:35
8:14

2 kilo € 22,-

De Woerdense Kaasboer

dan snel op door een e-mail te sturen naar j.sijpheer@welzijnbergen.
nl. Inschrijven kan ook telefonisch via
sociaal team; 072-506 5204. Je kunt
je ook aanmelden bij het sociaal team
in Dorpshuis Hanswijk, via de ingang
van de fysiotherapeuten. Daar hangt
een intekenlijst.
Foto (Heleen Versteeg) - Het
ontvangstcomité voor de
Aanschuiftafel

lief
daar sta je,
klein ukkepukkie,
helemaal gevangen in
je eigen wereld,
je brult het uit:
zo'n groot verdriet!
dan komt zij,
als een lieflijk elfje:
je zusje,
lichtvoetig, vrolijk,
zorgzaam
ze maakt een luchtig dansje,
je kijkt toe,
stilgevallen
ze pakt je hand
en samen lopen jullie
naar pappa
de wereld is weer veilig...
voor even
Tekst: Trix van der Veen

In

18% VET KAAS
GATENKAAS
BLACK LABEL

Bij u op de markt

Bij aankoop van de 1e kilo kaas een GRATIS CULINAIRE VERRASSING

lamskoteletten
100 gr € 2,98

3 grote botermalse entrecotes
(rundvlees uit de beemster)

(kip uit Middenmeer) biologisch heel kilo

varkenshaas

500 gr

9,98
9,98

€ 9,98 Iedere donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
Roomboter SPECULAAS PUNTEN
5 voor € 5,- + 5 gratis!!!
SPECULAASMOLENS, kleine SPECULAASJES, BROKKEN, AMANDELMOLEN nu alles 2 pakken € 5,mixen mag!!!
GEVULDE SPECULAAS bereid met amandelspijs
2 plakken € 5,Lever de advertentie in en ontvang een zak witte bollen cadeau!!!

REcoverED
Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

remibeukers@gmail.com

JéGé

Eindelijk is er een uitspraak van de Raad van State over (onder meer) de fusielocatie en het Watertorengebied. En
wat hebben we eraan? Helemaal niets. De reden waarom de plannen zijn afgeschoten ligt buiten het bereik van de
gemeente. Nederland worstelt met stikstof en wij stikken in de bureaucratie van wet- en regelgeving. Kost klauwen met
geld. Inmiddels bijna meer dan de uitvoering van de plannen zelf…
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

biologisch

kippendijen filet

Een vogel zonder nest,
Die heeft het nog het beste.
Die zit, beter dan de rest,
Door het misen van een nest
Volop in de nesten.

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

5,95
500 gram 3,95
500 gram 3,95
500 gram

✄
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9:26

6:20
7:14
0:36

6 za 2:55 Egmonderstraatweg
7:06 17:16 19:38
di
4:15PA
8:28
18:26 21:01aan den Hoef
6 vr - t 5:55
17:44 1201
22:14 EK
Nieuwe
6 -6 1934
Egmond
0729:51506
7 zo 3:35
7:57 18:03 20:35
7 wo 5:10
9:26 19:01 21:56 EK
7 za 6:56 10:54 18:45 23:35
e
i
info@belleman.nl
- www.dorpsgenoten.info
8 ma 4:25
8:55 18:46 21:25
8 do 6:10 10:30 19:04 23:01
8 zo 7:34 12:26 20:06
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Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur
Linda Liefting

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

hormonale klachten, pijnklachten.

Julianastraat
CACA
Egmond
aanaan
Zee Zee
Julianastraat3,3,1931
1931
Egmond
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

Telefoon (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
www.praktijkjade.nl

