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Parkeerbeleid in Egmond:
ideeën zat, nu de uitvoering nog…
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Het was de bedoeling dat na een
introductie in groepjes aan de diverse tafels verder ideeën werden
uitgewisseld. Aan de hand van stellingen werden vervolgens discussies
gevoerd over wat leefde bij de Egmonders als het gaat om parkeren.
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Voor een waardig en gepast afscheid,
voorheen werkzaam voor Memento Mori

Geopend van donderdag t/m zondag
vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 19,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

By
Mar

maatje +
42 t/m 56

Voorstraat 109
Egmond aan Zee

Ook maaltijden
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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.

Verder in Dorpsgenoten:
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GRIEPGOLF
Geniet.
OF
Want waarom zou je het niet doen?
Verdrietig om haar heengaan, maar met dankbare
INBRAAKherinneringen aan het doorzettingsvermogen
dat
liet zien, en de liefde die ze ons heeft gegeven,
GOLF? zeberichten
wij dat van ons is heengegaan,

Ervaar de waarde
van uw tuin!

- Coronamaatregelen opgeschaald
- Olof Glorie gehuldigd
- Gerard du Prie overleden

Nu ook
Pedicure

ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
Voorstraat 92
– EgmondMEUBILAIR
aan Zee
TUINHUIZEN
ONDERHOUD
BOOMVERZORGING
06-12955593

Voorjaar in Egmond
Opschaling maatregelen tegen
coronavirus

mijn lieve vrouw en onze geweldige moeder, dochter,
schoondochter, zus, schoonzus en tante

www.schoonheidssalondessa.nl
T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Voor het eerste
Bettina
hebben
wij geen van de Reep-Dekker
oplossing… Albertine Nella Barbara



(van de redactie/John de Waard) Inmiddels is de situatie rondom het coronavirus opgeschaald naar een voor Nederland ongekend niveau.
Naast wat allemaal sinds eind vorige week al van toepassing was,
heeft de regering dit weekeinde nog drastischer maatregelen afgekondigd. In heel het land gaat de komende drie weken de horeca
op slot, zijn scholen gesloten en is kinderopvang alleen beschikbaar
voor zogenaamde ‘vitale beroepen’. Voor Egmond een rampscenario, gezien bijvoorbeeld de grote hoeveelheid restaurants. Eenzelfde
verbod gold al voor theaters, bioscopen, sporthallen, sportwedstrijden, bijeenkomsten bij verenigingen etc. Deze vernieuwde en aangescherpte maatregelen gelden in ieder geval tot tenminste 6 april
2020. Wat daarna gebeurt is nog onzeker, maar het eind lijkt nog niet
in zicht.
Burgemeester Peter Rehwinkel is dui- komende tijd thuis, indien hun functie
delijk: ‘Er is sprake van een zeer ern- dit toelaat. De gemeentehuizen blijven
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Voor het tweede
Noortje, Tommie
Bep Dekker-Verzijde en Joop Dekker
wel!

          
      

      


    



Sandra en Raymond, Josh en Mireille

Thea van de Reep-Spring in ’t Veld en Frits van de Reep
Astrid, Yvonne en Gert

  

Bettina is thuis, we willen deze dagen als familie graag samen
met haar zijn. Vanwege maatregelen tegen de verspreiding
van het Corona virus zal de afscheidsplechtigheid in besloten
kring plaats moeten vinden. Herinneringen aan Bettina kan je
achterlaten op de website van Charon:
www.charonuitvaart.nl/condoleances/bettina-van-de-reep
Mede dankzij baanbrekend onderzoek heeft Bettina bijna
7 jaar lang kunnen vechten tegen haar borstkanker. Voor
anderen is dat nog niet mogelijk. Wij vragen je in plaats van
bloemen, een donatie te doen via:
www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/BrigittesHeroes
Duindoornlaan 18,1931 VB Egmond aan Zee

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl
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Lijtweg 56 • Bergen NH
zentschoonheidssalon@gmail.com
Telefoon 072-5812331

Voor uw gehele administratie
SCHILDERSBEDRIJF
Administratiekantoor

voor
een
wijk in
Lieve
Bettina,
EGMOND AAN ZEE
Onze tuinsessies zullen nooit meer hetzelfde zijn.

BEUKERS
WINTER

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

Egmondse Almanak

Olof Glorie gehuldigd bij TAS ‘82

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

ONDERHOUD

administraties en samenstelling jaarEN
NIEUWBOUW
rekeningen
- belastingaangiften
- adviezen
op fiscaal en
Zeedistel
1 - Egmond-Binnen
bedrijfseconomisch terrein

wasserij
dubbelblank
Tel.
072 5064695

072-5061201 of
Een lege plek op de bank.
In deinfo@belleman.nl
zonnestralen zullen wij je herinneren,

Kerklaan
11, 1935
Egmond-Binnen
Lijtweg
56 •EV
Bergen
NH

Telefoon
Tel. 072-506
90 89 •072-5812331
Mobiel: 06-124 58 904
Mob.
06-53794624

hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
ap.beukers@quicknet.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€

en zullen wij "Come
ça va" voor je zingen!
GARAGE
DEonEGMONDEN

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

Kerkdiensten
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Wij bezorgen gratis in Egmond!!
Tot aan de deur!
Rond 12.00 en rond 18.00 uur

Uitslag
maart
2017: 1.Henk
Apeldoorn
en Fenny Brus
60,42 2.Piet en
- 19 23
maart
vergadering
algemene
raadscommissie
(ARC)
Ditte
Greeuw
3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
- 26
maart 58,33
Informatie-/presentatieavond
44,76
5.Cees
Imming en Theo
vGulikTeams
41,67t/m
6.Bep
Dekker en Thea Rosendaal
- Geen
inloopspreekuren
Sociale
6 april
40,63
- Gratis compost scheppen op 28 maart gaat niet door. We onderzoeken of
andere datum mogelijk is.
- Vieren 500e MAX-mobiel rit op 19 maart in Egmond aan den Hoef gaat
niet door.
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
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BOVAG

Lieve buuf, wat gaan we je ontzettend missen....
Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
Danny
Nicole of zoekopdrachten.
Jan & Yvonne
in- en&verkoop
Nieuwe Dean
Egmonderstraatweg
PA Egmond aan den Hoef
& Wesley 12 • 1934 Maaike
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Bel me Teen!

Dag lieve Bettina P

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

Dagopvang
z
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang
met huiswerk
begeleiding
”Wat
hebben
we gelachen”
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De compleet
Poppenkast
handbalteam is niet meer
z
Geen Ons
wachtlijsten
z

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

zonder jou. We gaan je vreselijk missen,
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
maar koesteren de mooie herinneringen.

GEVRAAGD:
Voor altijd in ons hart.
Rust zacht kanjer,
we houden van je!
Snackbar
medewerker
Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

liefst
metAnnemieke,
ervaring 18-20
jaar.
Annemiek,
Annemieke,
Voor een langer periode
Astrid, Els, Ilja, Judith en Noëlle

tel. 072-5070818

TEL: 06 23610857

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net
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Corona Buurthulp-app

Een lieve vriendin is van ons heengegaan.
Wij zijn niet meer compleet zonder jou!
Voor altijd in onze harten

(van de redactie/John de Waard)
Twee Egmondse dames hebben een
buurtapp opgezet om ervoor te zorgen dat mensen die hulp nodig hebben in deze bijzondere tijden, die hulp
kunnen aanvragen op de app. Of het
nu gaat om boodschappen, die ze dan
voor de deur neerzetten, een lift naar
belangrijke afspraken, een oppas of

Rust zacht lieve Bettina
www.fysiotherapieronde.nl

Knufgel,
Martine, Claudia, Lenneke, Sandra, Nienke,
Rixt, Sabrina, Sandy, Susanne en Thessa

072-5064258 of 5065399

andere kleine dingen waar u hulp bij
nodig hebt: zij stellen zich beschikbaar
om hulp te bieden daar waar nodig.
Kaya Zwaan (voor Egmond aan den
Hoef) is bereikbaar op 06 31935573
en Norma Snoek (voor Egmond aan
Zee en Egmond-Binnen) is bereikbaar
op 06 51084152.

Lekker vissen met de baas
An aunt is a safe haven for a child.
Someone who will keep your secrets
and is always on your side.
Lieve Tante Tina, Wat gaan we je ontzettend missen.
Liefs,
Madelon en Melody

Afgelopen zaterdag ontvingen wij het
verdrietige nieuws van het overlijden van

Bettina van de Reep
Moeder van onze leerling Tom en
oud-leerling Noortje.

Foto (redactie) ’t Is een kwestie
van geduld, rustig wachten op
de dag….
(van de redactie/John de Waard) In
het kader van wat ander nieuws dan
alleen alle perikelen rondom het coronavirus hadden we toch even een leuk
berichtje: Je zou er misschien eerder
een kat verwachten, maar dit hondje
was tijdens een mooie zaterdag lekker
met de baas mee naar strand. Niet om
achter de andere honden aan te rennen, maar om geduldig te wachten op
het moment dat de top van de hengel
gaat bewegen. Wat zou er aan komen
te hangen?

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

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra

Want

info@overwegendnotariaat.nl

Zoals deze draaier draait,
zo draait er niet een.
Want verdraaid gehaaid,
zodat er geen haan naar kraait,
draait die om het draaien heen.

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

072-5066171

We herinneren Bettina als een lieve en
betrokken ouder, altijd inzetbaar voor onze
school.
Wij wensen Walter, Noortje, Tom en alle
familie heel veel sterkte met dit enorme verlies.
Team, leerlingen, ouders, OR en MR
OBS Driemaster

JéGé

VHS video naar Een Luchtig Slot
deze zomer komen er onder de
DVD 17,50 euro Ook
noemer ‘Een Luchtig Slot’ weer vier

de tweede DVD van de
zelfde video voor 12,- euro

regel van Leo Vroman gekozen: “Kom
vanavond met verhalen....” Noteer nu
dus alvast de data: 19 juli, 2, 16 en
30 augustus. Nadere informatie volgt.
Aanvang van alle bijeenkomsten is 20
uur. Toegang is gratis.

avonden met een uurtje muziek en
poëzie in de Slotkapel in Egmond aan
de Hoef. In verband met de viering van
75 jaar bevrijding heeft de organisatie
dit jaar als thema een bekende dicht-

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl

BridgeSOOS ‘Anders Actieven’
Uitslag woensdag 12 maart: 1e Dms
te Bück & Eeltink, 57,00%; 2e Mevr.
Hallewas & Hr. te Bück, 55,26%; 3e
Dms Baltus & Zentveld, 54,38%; 4e

BELASTING
AANGIFTE 2019
BEL: 06-44990538
GUNSTIG TARIEF

Hrn Bok & Scholten, 53,25%; 5e Mevr.
Blankendaal & Hr Broersen, 48,03%;
6e Dms Boot & Smitt, 44,63%; 7e
Hrn Eeltink & Hallewas, 41,35%.

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 12 maart: 1. Thea Rosendaal
en Riet Baltus, 58,33%; 2. Piet en Ditte Greeuw, 53,13%; 3. Petra en Bert
Maureau, 51,04%; 4. Mar Imming en

Gré Eeltink, 48,96%; 5. Bertus Eeltink
en Cees Imming, 44,79%; 6. Trudie en
Ed Honders, 43,75%.

S.V. Prins Hendrik legt de wapens neer
E-klasse: Arie Wijker 100 / 98; Dirk
Roele 100; Carlo Zwaan 100; Ger Gravemaker 100; Cor Wijker 95. A-klasse:
Henk Konijn 96; Jos v.d.Outenaar 92.
B-klasse: Leo Bakker 93 / 88; Jaap
Schipper 89; Mieke v.d.Outenaar 85.
Pistool: Arie Wijker 48; Dirk Roele 47;
Carlo Zwaan 46 / 47; Henk Konijn 43.

Afgelopen week was helaas voorlopig
de laatste bijeenkomst. Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het
coronavirus legt S.V. Prins Hendrik de
wapens even neer. Afgelopen week
was het ook al erg rustig, maar nu is
het dus helemaal ‘op de plaats rust’.
De uitslagen van maandag 9 maart:

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

Bridgesoos Torenduin
Uitslag 9 maart: 1. Thea en Riet, 60%;
2. Gré en Bertus, 58%; 3. Alie en
Niek, 52%; 4. Pum en Anneke, 50%;

5. Hendrien en Mar, 46%; 6. Anneke
en Kees, 44%; 7. Corry en Joke, 42%;
8. Ans en Truus 38%.

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat als ik hier iets schrijf daar meteen op
wordt ingespeeld. Ik schreef vorige week wel dat ik vanwege het coronavirus
alleen op dat bankje aan de werf wilde zitten, maar dat was eigenlijk als grap
bedoeld. Het ziet er echter naar uit dat dat nu bewaarheid wordt. Nederland
zit op slot. Dus Egmond ook. En net nou het eindelijk een beetje langer lekker
weer wordt. Lekker dan.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
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In Memoriam

Gerard du Prie, sterkste Man van Nederland
en wereldkampioen, overleden

‘’Kleine vogel’’
Als je weg gaat
Vlieg een rondje
En fluit nog éénmaal
Je afscheidslied voor mij

(tekst Cor Mooij) Op 82 jarige leeftijd is 11 maart jl. Gerard du Prie overleden. In zijn scootmobiel reed hij
door het dorp met zijn hondje en een AZ-sjaal om, op weg naar de Werf om daar een praatje te maken
met wat Egmonders.
Foto (Cor Mooij) De markante
Egmonder Gerard du Prie is
overleden. Hier geniet hij nog
volop op een terras in zijn geliefde Egmond.
Gerard werd bekend in 1979 toen hij
meedeed aan de Sterkste Man van
Nederland bij AVRO’s Sportpanorama
in Dronten. Gerard werd de eerste
‘Sterkste Man van Nederland’. Hij
won deze wedstrijd - na twee dagen
smijten met zijn krachten - met een
ruime voorsprong van 62 punten op
de nummer twee, Woudsma met 56
punten. Gerard tilde er een auto op
van maar liefst 438.4 kg. Door deze
uitzending kreeg hij veel werk en tvoptredens, o.a. in de Showbizz Quiz
bij Ron Brandsteder, de Rudi Carrell
show, bij Andre van Duin en in 2013
was zijn laatste tv-optreden in Man
bijt Hond. Hij was taxichauffeur, uitsmijter bij ‘kwartje koffie’, lasser, maar
vooral krachtsporter. Hij was Nederlands Worstelkampioen, Nederlands
Kampioen Powerliften, Sterkste Man
van Nederland, maar ook twee keer
Wereldkampioen Powerliften 125 kg.
In Canada 1983 en in Noorwegen
1986. Ik herinner mij ook nog, toen
ik samen met Theo een reportage

‘’Deze strijd kon je niet winnen’’
Na een turbulent leven
Met vele ups en downs
Hebben lichaam en geest eindelijk rust.
‘’Overleden’’

Gerard du Prie †
Krachtsport legende

Geboren te Oterleek 23 Mei 1937
Overleden te Egmond aan Zee 11 Maart 2020
maakte voor de AZ-krant, dat Gerard,
staand voor Wastora in Zaandam,
Theo Koomen boven zijn hoofd uit
tilde. Ongelooflijk was dat. Gerard
is aan sport gaan doen, omdat zijn
vader geen lieverdje voor hem was:
hij had een slechte jeugd en zijn vader had wel erge losse handjes. Toen
besloot hij om krachttraining te gaan
doen, hij werd zo sterk dat hij die
ouwe, zoals hij hem noemde, oppakte
en hem in een hoek gooide. Daarna
pakte hij zijn tas met kleren en vertrok
uit huis. Alles was versleten in zijn li-

chaam, want hij heeft altijd roofbouw
gepleegd. In 1988, 1990 en 1992
kreeg hij een hartaanval en belandde
in het ziekenhuis, maar hij overleefde
ze alle drie. In 2008 kreeg hij een
TIA en kwam hij in een elektrische
scootmobiel. Hij zei wel eens ‘als je
geboren bent voor een dubbeltje, zal
je nooit een kwartje worden’. Gerard
du Prie, een man met een fantastische
reeks aan prijzen die hij in zijn leven
had gewonnen. Een markante Egmonder, die naast veel vrienden ook
vijanden had, is niet langer onder ons.

Je had nog zo graag bij me willen blijven!
Rust zacht schat.
Je vriendin Gerda
Je hondje Buddy †

Wat Now!
“Mââd, wat al een toetemetaai in
de supermarkten. De loi nêême een
vracht toiletpapier mee en blikke
mit bonen en soep. Ik doet deer iet
an mêê. Ik gaet m’n ââge toge wel
draive. As de ien een kar vol ebt den
denkt een aer, dat most ik ôôk maer
doen. Den krag je een soort domino
gedoente. De loi die fnieze mot je oit
de weg gaen. Je angde 20 seconden
wasse en den alle kere dat je bai de
Jumbo was nag een keer. Al mit al ben
ik d’r iet gerist op. Ik ken gien meer
nee de dokter en ai komt iet meer tois
bij main vanwege me leeftaid. Ik barst
al een taid van de pain maer ik ken

allien deer de telefoon mit im praete.
Weer mot dat nee toe?”
“Me-kind,ier benne wai nag allang iet
van of. Ik ben d’r wel mee an want
ik mag gien mense opzoeke of in ois
aale. En je ken in de stichting iet komme as je geen femilie ben.”
“Kaik jai maer oit, want jai ‘oest ammaer en den mot je om een flessie
krôjen ‘oor. No, we kenne gien kangt
een. God zel wete ‘ oe lang of dit
diert. Ik ben êêlegaer ôit m’n fasol.”
”Ja mekind, gien mens weet ‘oe of dit
oflôôpt. ‘Oe is ’t mêêgelek dat ’t nag
iet in derrep is. en zalle wai d’r mêê
an wêêze. Dis, angde wasse en kaik

Correspondentie-adres:
G.M Ruig
Prins Clausstraat 15
1931BE Egmond aan Zee

ôit voor morsige karre bai de Jumbo.
Je ken wel merreke dat ’t crisis is. D’r
gaenen al meer winkels faliet. ‘t Is
iet aers as naerig’ad wat je now ziet.
Skole dicht en we kenne gien meer
een slokkie doen bai de restaurante.
As iederien no persies doet wat mot
den is de ellende meskien mit een
paer maende ôôver.”
“Mââd, onkroid vergaet iet. Blaif een
bietje oit de biert van een mens die de
griep eb, want dat is erg ôôversproitig.”
“Dat zel ik doen oor. Tot merrege.”

Op de wens van Gerard heeft de crematie
in besloten kring plaatsgevonden.
Grote dank voor Dr. Smit en Zorgcirkel thuiszorg Egmond.
23-05-1937

11-03-2020

Dag lieve opa
Vechten hoeft nu niet meer
Rust nu maar uit en bedankt voor de fijne tijd samen!

Arie Hendrik Visser terug bij Egmondia

Mike en Jacqueline
Vinn
Kaylee en Jeroen

(tekst Cor Mooij) Nadat trainer Jos Mouwes afgelopen dinsdag was opgestapt na goed overleg met het bestuur van Egmondia omdat de spelersgroep geen vertrouwen meer in de trainer had, komt Arie Hendrik
Visser als interim trainer weer terug. Terug op het oude nest bij de club waar een tribune naar zijn vader
is vernoemd en hijzelf geruime tijd heeft gespeeld.

Omdat er liefde is
Bestaat er geen voorbij
In alle eeuwigheid ben jij
Toon

Foto (Cor Mooij) Aanvoerder
Carlo Smit (l) met Arie Hendrik
Visser (m) en Jan Waagmeester.
Het rommelde al even tussen de selectie en de trainer en er ontstond er
steeds meer onvrede. Gelukkig voor
Egmondia staan er mensen op die de
kar tot het einde van het seizoen willen trekken. Arie Hendrik Visser, Jan
Waagmeester en Clemont Recourt
zullen het karwei afmaken en hopen
dat Egmondia zich in de derde klasse
zal handhaven. Aanvoerder Carlo
Smit is blij met de trainerswissel: ‘Je
zag het voor de winterstop een beetje
aankomen. Er lag teveel oud zeer en
er was geen duidelijkheid. Ook waren
er spelers zich niet konden schikken in
het beleid van de trainer. Dan is het
beter om uit elkaar te gaan, wat in
goed overleg ook is gebeurd.’ De taken zijn als volgt verdeeld: training op

Het is alweer drie maanden geleden dat
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma overleed

Wilma Sander-de Zwart
Wij willen iedereen bedanken voor hun blijk
van medeleven in welke vorm dan ook
dinsdag en donderdag door Arie Hendrik Visser en Jan Waagmeester. Coaching zondag door Jan Waagmeester
en Arie Hendrik Visser individueel.
Clemont Recourt is de aangewezen
persoon voor de begeleiding. Door
de maatregelen tegen het coronavirus
zijn alle sportactiviteiten voorlopig

Jan Sander
Maarten en Marieke
Ruben
Geert

echter opgeschort, net als de voetbalcompetitie die zeker tot begin april
stil ligt. Arie Visser: ‘Het is nu mooi de
tijd om met spelers te gaan praten en
kijken hoe wij alle neuzen de zelfde
kant op krijgen. Misschien dat er enkele spelers die gestopt waren er weer
bij krijgen, we zullen het zien.’
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Zijn muziek leeft voor altijd voort………………...
Hartverwarmend was het dat zo velen ons bij het afscheid
van mijn lieve man, onze bijzondere vader en opa

AB GLAS
gesteund hebben.
De overweldigende belangstelling neemt het verdriet niet
weg, maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen.
Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun,
ontelbare kaarten en berichten, telefoontjes, bloemen,
lieve woorden en donaties aan de Hartstichting.
Wij zijn trots dat we op zo’n mooie manier
afscheid van Ab hebben genomen.
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VHS video naar
DVD 17,50 euro

BERICHT VAN DE HUISARTSENPRAKTIJKEN IN EGMOND

de tweede DVD van de
zelfde video voor 12,- euro

Beste patiënten,
U merkt dat de Corona-epidemie steeds meer
invloed op ons dagelijks leven krijgt.
Wij proberen de medische zorg voor u zo goed
mogelijk te blijven uitvoeren. Daarbij staat uw en
onze veiligheid voorop.
Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken hebben wij een aantal maatregelen genomen:

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl

Linda IJssennagger-Zentveld

- Als u vragen heeft over het Coronavirus of denkt
besmet te zijn, kijk dan eerst op de speciale
informatiepagina’s van Thuisarts.nl en RIVM.nl.
Deze pagina’s worden dagelijks geactualiseerd.
- Voorlopig vragen wij u om niet naar de praktijk
te komen.
- Voor dringende medische vragen verzoeken wij u
om eerst te bellen met de praktijk. Indien nodig
belt de huisarts u terug.
- Alle al bestaande afspraken bij de huisarts worden omgezet in telefonische afspraken.
- Over veel medische vragen vindt u uitstekende
informatie op Thuisarts.nl

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Wij hopen hierdoor samen zo gezond mogelijk te
blijven.
Huisartsenpraktijk ‘De Karmel’
Huisartsenpraktijk Egmond aan Zee

Jopie Glas-Kluft
Kinderen en kleinkinderen
Egmond aan Zee, maart 2020

ZENT
Schoonheidssalon

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

06 20 100 550

Visserijdag zoekt
bestuur en vrijwilligers!

Ook voor ramen en kozijnen

(tekst Cor Mooij) Zaterdag 20 juni 2020 vindt voor het huidige bestuur
van de Visserijdag Egmond de laatste dag van hun hand plaats. Na
vijfentwintig jaar (sinds 1995) houd het dagelijks bestuur Gerard Gravemaker, Alice Veenema en Francisca Veenema, de leden Cor Mooij,
Ab en Elles de Lang (die de verloting regelden), er mee op. Het wordt
tijd voor nieuw bloed met misschien weer nieuwe ideeën. Er wordt
gezocht naar een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een
PR-medewerker en twee algemene bestuursleden.

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

MTB K&PB
Uitslag: 1. Ben Visser, Broek op Langedijk 2. Henk Jan Verdonk senior, Eg-

mond aan den Hoef 3. Bob Scholten,
Akersloot.

Reünie op De Boswaid
Op zaterdag 6 juni 2020, van 14.00 tot 17.00 uur vindt er een reünie
plaats op basisschool De Boswaid. Na deze zomer zal er geen sprake
meer zijn van de Boswaid als aparte school, aangezien de fusie van
de Sint Jozef- en de Boswaid-school dan definitief is geworden (per
1 augustus).
Vanaf 1975 stond de Boswaid nog de organisatie oud-leerlingen en oudmidden in een braakliggend terrein leerkrachten in de gelegenheid stellen
aan de Prins Willem Alexanderlaan. om elkaar nog eens te ontmoeten
Frank de Vrijer was toen het hoofd en herinneringen op te halen aan de
van de openbare school. Zijn opvolger hand van allerlei beeldmateriaal door
was Hilbrandt Kramer en later vanaf de jaren heen. Om deze reünie te kun2008, Chantal van der Kamp, Agnes nen bekostigen, wordt een bijdrage
van der Veen, Birgit Ranzijn en Caro- gevraagd van € 5,- per persoon. En
line le Clercq. In juli sluit de Boswaid heeft iemand zelf ook nog foto’s – en
na 45 jaar haar deuren. Per 1 augus- of filmpjes? Stuur ze op naar afra.
tus 2020 zullen de Boswaid, St. Jozef- tromp@gmail.com. Organisatie Bosschool en kinderopvang ’t Jozefslotje waid Reünie, Brieneke van der Linde,
samen gaan onder een nieuwe naam. Afra Tromp, Tineke Spuijbroek, AnneMet deze reünie op de Boswaid wil marie van der Linden.

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

Foto (Cor Mooij) Wie staat er op
om de organisatie van de Egmondse Visserijdag op te pakken?

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

Egmondse Almanak

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

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus zijn verreweg
de meeste activiteiten afgelast, opgeschoven of naar een of andere
online-vorm omgezet. Tot nader order

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

DORPSGENOTEN

respons. Er wordt dit jaar geen Vis-Dis
georganiseerd. Gelukkig kan men wel
weer rekenen op Marianne Houthuijse
en Barry Holtslag, de mensen van Gejut, die allerlei activiteiten met kinderen
organiseert i.s.m. jongerencentrum De
Wal. We mogen dit prachtige evenement
voor Egmond aan Zee niet verloren laten
gaan! We hopen natuurlijk ook op de
medewerking van de Horeca Egmond,
Ondernemersvereniging Egmond en iedereen die de Visserijdag een warm hart
toedraagt. Aanmelden voor het nieuwe
bestuur of vrijwilliger op: info@egmondse-visserijdag.nl

Verder zijn uiteraard vrijwilligers voor
alle hand- en spandiensten van harte
welkom, want zonder hun inzet is het
überhaupt niet te doen. In 2020 bestaat
de Visserijdag 25 jaar en daar willen het
huidige bestuur met alle vrijwilligers een
groot feest van maken. Op Facebook
werden al allerlei suggesties gedaan die
weer leven in de brouwerij kunnen brengen. Genoeg ideeën dus, maar je moet
er wel de mensen voor hebben. Het
mooiste zou zijn comités voor de diverse
onderdelen op te tuigen, zodat ieder
comité het zelf kan regelen. Er valt nog
veel te doen dus we hopen op een snelle
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zullen we hier even geen activiteiten
specifiek vermelden, aangezien de
kans levensgroot is dat de informatie
niet klopt of achterhaald is door de
actualiteit.
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Hapjestoernooi: lustrum trekt 40 tennissers

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

volg ons nu ook op Facebook

(van de redactie/John de Waard) Het kost tegenwoordig meer moeite om de hapjes weg te werken dan om
spelers te interesseren een keer mee te doen aan het zogenaamde ‘Hapjestoernooi’ van TC Hogedijk.
Vorige week was het alweer de vijfde editie en met 40 deelnemers zat het goed vol, aldus organisator
Judith Heddes.

Warm gebakken

LEKKERBEK

2 voor € 7,50 mooie grote

Alleen tegen inlevering van deze bon

Ouderwets Gerookte

MAKREELFILET
(met peper, naturel of tuinkruiden)
2 voor € 5,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

2 stuks GRATIS

3 GRATIS

op=op e

op=op dus 4 voor € 5,-

Hollandse nieuwe Verse WIJTING
MAATJES HARING kilo € 3,50 op=op
p/st € 2,-

op
=
op

Foto's (aangeleverd)
Een goede opkomst bij het eerste lustrum van het Hapjestoernooi.

Best lastig om de vierhonderd
door de deelnemers ingebrachte
hapjes weg te werken…

Het Hapjestoernooi is echt bedoeld om
mensen gewoon een paar uurtjes lekker te laten tennissen. Ook als ze normaal niet zo veel tennissen of zelfs als
ze ergens anders tennissen zijn ze van

vierhonderd hapjes even wegwerken is
blijkbaar toch nog lastig. Het tennissen
Kilo
was er niet minder aangenaam door,
niet in het minst door het goede weer
in vergelijking met de vorige editie.

Alleen tegen inlevering van deze bon

4e GRATIS 4e kilo GRATIS

P.s. Gelieve niet bij de kraam opeten, alles meenemen i.v.m. Corona!

Kilo 12.50

Historisch rondje met paardentram
Foto (redactie) Een van de ‘verhalenstops’ tijdens het historische rondje met de paardentram
is het Mallegat. Daarvan zijn
aan de hand van oude ansichten
grote posters gemaakt, ter illustratie van wat ooit was…

 10.00

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

GRASKAAS
EXTRA PITTIGE KAAS
BLACK LABEL

500 gram
500 gram
500 gram

3,95
3,95
3,95

Bij aankoop van kaas een doos van 10 eieren voor € 1,-

(van de redactie/John de Waard) De
bijeenkomst die donderdagavond in de Slotkapel zou worden gehouden over de activiteiten rondom het Hoever Dorpsfeest gaat NIET door. Wat vooralsnog wel gewoon doorgaat, simpelweg
omdat het nog een aantal maanden duurt voor het zover is (13 en 14 juni), is het Hoever Dorpsfeest zelf.
Een van die zaken die erbij komen is de paardentram. Het idee was er vorig jaar al, maar toen liep alles
in het honderd door het extreme weer. Nu maar hopen dat het coronavirus tegen die tijd is uitgewoed.
Traditiegetrouw is er op de zondag hopen dat de weergoden ons beter Daarbij staan de vele ‘neringen’ (wineen jaarmarkt met kramen en gezel- gezind zijn dan vorig jaar! Dit jaar de kels, herbergen en ambachten) die
lige activiteiten in en om de oude kern organisatie het historische rondje met Egmond aan den Hoef toen rijk was,
van Egmond aan den Hoef. Op de za- de paardentram een prominente plek centraal. Het rondje is natuurlijk ook
terdag start vanaf 13.00 uur weer de geven in het zaterdagprogramma. De lopend te maken. De organisatie kan
Hoever Heerlijkheid. Daarin nemen paardentram rijdt de hele middag het nog wel wat input gebruiken, dus wie
we bewoners en bezoekers mee in de rondje Slotweg - Schoolstraat - Juli- verhalen weet (te vertellen) en/of marijke historie van ons mooie dorp, zie anaweg - Herenweg - Slotweg. Een teriaal heeft dat past in deze opzet
ook de websites hoeverdorpsfeest. meereizende verteller neemt de pas- kan zich melden bij info@hoeverheernl/zaterdagprogramma en hoever- sagiers op een ludieke manier mee lijkheid.nl.
heerlijkheid.nl. Waarbij we natuurlijk naar het Egmond van 1900-1930.

Egmondse atleten staan stil door corona
Foto's (Cor Mooij) Ook voor topatletes als Jill Holtermann en Nicole
Weijling staat de wereld nu even stil. Voorlopig geen wedstrijden.
(tekst Cor Mooij) De Egmondse topatleten Nicole Weijling en Jill Holtermann kunnen net als alle andere
topsporters voorlopig niet aan de
bak. Nicole heeft net een maand lang
een trainingsstage afgewerkt in de Algarve in Portugal en was er letterlijk
en figuurlijk klaar voor om grote wedstrijden te lopen. Zij zou afgelopen
zondag de 10 kilometer in Brunssum
gaan lopen in een sterk bezet internationaal veld met alle Nederlandse seniorentoppers aan de start. Niet alleen
Nicole liep deze loop mis maar ook Jill
Holterman loopt nu enige grote wedstrijden mis. In samenspraak met haar
coach Gerard heeft zij besloten eerder
dan gepland rust te houden. ‘Ik kan
terugkijken op een prachtig seizoen
met als kers op de taart de EK-Limiet.
Gezondheid gaat boven alles, dus laten we met z’n allen de verantwoordelijkheid nemen om dit virus zo snel

✄

harte welkom. Deelnemers mogen namelijk meespelen, lid of geen lid, mits
ze minstens tien (lekkere) hapjes maken
en meenemen. Die worden dan na het
tennissen gezamenlijk verorberd. Maar

3 kilo € 10,-

3 voor € 5,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
Chocolade pudding CROISSANT
3 voor € 5,KOKOSMAKRONEN met advocaat en chocolade 5 voor € 5,PANINI
5 voor € 3,- 10 voor € 5,Lever de advertentie in en ontvang een 100% fijn volkoren tijgerbrood voor maar 1,-

biologische kipkarbonade

prachtig mooie lamsbout vers hollands

heel kilo 4,98

500 gr

9,98

topkwaliteit uit de beemster

3 grote
voor maar

9,98

topkwaliteit uit de beemster

heel kilo

9,98

biologisch

topkwaliteit van texel

biologisch

biologisch

botermalse pepersteaks

magere runderlappen ouderwets lekker

MACADAMIA MIX 250 gr
En de RELAX MIX 250 gr
Tegen inlevering van de advertentie

Nu samen

€ 9,95

Colofon Dorpsgenoten

mogelijk onder controle te krijgen’, aldus Jill. Het NK Halve Marathon in de
Alvalaval Stevensloop is ook afgelast.
Het is nog koffiedik kijken wanner er
weer wedstrijden gehouden worden.

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 € 20,-. Familieberichten € 22,-. Voor de
voorpagina rekenen wij 2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties € 5,-.
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.

