
WATERSTANDEN
NM=Nieuwe Maan  •  EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier  •  VM=Volle Maan

Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK
          Laagwater     Hoogwater

30  wo   0:55   5:16  13:54  17:37   
31  do   1:45   5:51  14:25  18:16   
1  vr   2:36   6:25  15:04  18:56   
2  za   2:54   7:01  15:25  19:30   
3  zo   3:36   7:46  15:50  20:06   
4  ma   4:06   8:14  16:20  20:46   
5  di   4:35   9:06  16:54  21:36   
6  wo   5:26   9:54  17:55  22:25  LK

  Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd. 

offset - hoogdruk - fotografie
multimedia - ontwerpstudio - 

reclamebureau

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef - t 072 506 1201
e info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info

BOOM

Reparatie, onderhoud
en verkoop

ALLE MERKEN
ook campers

Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744
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www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

Iedere maandag inloopspreekuur van 10.00-13.00 uur
Slotweg 2a, Egmond aan den Hoef
Meldnummer 24/7: 06 21 51 61 30
www.charonuitvaartbegeleiding.nl

 Charon Uitvaart Inspireert!

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

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure
acne, psoriasis, rosasea en eczeem
diabetische en reumatische voet

Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30 uur

Wilt u een feestje organiseren
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen 

met vrienden of uitgebreid dineren met 
familie? U kunt bij ons terecht.

Geopend van donderdag t/m zondag 
vanaf 11.00 uur

Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 18,50

www.het-woud.nl • 072-5061471

Egmonds verleden in beeld in het heden
(van de redactie/JdW - foto’s redactie)

Het heeft overal al de nodige publici-
teit gehaald, maar dat is alleen maar 
terecht: het project ‘De Heeren van 
Egmont’ en ‘Vechtvolk’ verdienen dat 
ook. Vanaf aanstaande vrijdag 1 juni 
- na de officiële opening van de ten-
toonstelling – kan iedereen genieten 
van Egmonds historie in beeld. En in 
het kielzog van deze tentoonstelling 
zijn er het boek over het project en de 
tentoonstelling over ‘the making of’ 
zeg maar: ‘Achter de schermen’, van 
Marga Rezel. ‘Het heden gekoppeld 
aan het verleden’ zoals Ab Baart het 
zelf zegt. ‘De Egmonders die zijn ‘ge-
cast’ voor De Heeren van Egmont zijn 
formidabel gelijkend en dat maakt het 
eigenlijk nog echter. Zij zijn het die de 
geschiedenis van de Egmonden en 
het beroemde geslacht Egmont tot 
leven brengen.’

Ideeën kwamen samen
Dat was overigens helemaal niet het 
oorspronkelijke idee van Ab Baart, 
toen hij met zijn idee voor een pro-
ject ‘Vechtvolk’ speelde. ‘Ik had het 
idee om wat van die echte ruige Eg-
mondse koppen in beeld te brengen 
in een Middeleeuwse setting. Ik had 
mezelf al voorgenomen dat ergens 
te gaan doen bij Kasteel Radboud in 
Medemblik, want ja, het ‘kasteel’ in 
Egmond is niet zo tot de verbeelding 
sprekend als fotolocatie. Je hebt het 
er dan wel eens over met vrienden en 
contacten en op een bepaald moment 
kwamen de ideeën van het Lamoraal-
jaar met ‘de Heeren van Egmont’ en 
‘Vechtvolk’ bij elkaar in wat het nu is 
geworden: een prachtig project met 
foto’s van belangrijke historische figu-
ren in een echte Egmondse setting.’
Daar bij had Ab ook de hulp van His-
torisch Egmond en met name van 
Jos Hof gekregen. ‘Het moest niet 
‘zomaar’ een greep uit onze geschie-
denis zijn,’ verklaart Hof. ‘We vonden 

dat het dan ook echt de belangrijk-
ste personen uit Egmonds historie 
moesten worden die zouden worden 
vastgelegd.’ Er is vervolgens een se-
lectie gemaakt op basis van histori-
sche criteria en daar zijn passende 
Egmonders bij gezocht… Die perso-
nen zijn nu zowel op de grote foto’s 
vastgelegd en op de tentoonstelling 
in Huys Egmont te zien, alsook in het 
bijbehorende boek dat is uitgegeven 
in een beperkte oplage. ‘Dat laatste is 
gebeurd met hulp van Hotel de Vassy, 
dat wil ik wel even melden’, aldus 
Ab Baart. ‘Zonder hen was het boek 
er niet geweest. We hopen dat veel 
mensen naast een bezoek aan de ten-
toonstelling ook belangstelling voor 
het boek zullen hebben, want het is 
absoluut een toegevoegde waarde 
geworden.’
Nou, dat moet vast lukken, want het 
is een prachtige uitgave geworden die 
eigenlijk een verplichte aanschaf voor 
elke Egmonder zou moeten zijn: trots 
op je eigen geschiedenis.

Ab Baart met het échte exemplaar van het boek over ‘De Heeren van Egmont’ en ‘Vechtvolk’. 

Jos Hof, het historisch geweten 
van het project, kijkt hier nog in 
de dummy, maar is heel tevre-

den met het resultaat.
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Karin Smit
persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
- Ongeacht waar u bent verzekerd en of u bent verzekerd
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

Tel. 06 81 35 81 10
 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl
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Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef   www.wiegers.net
T. 072 507 01 21   marcel@wiegers.net 

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN
T

Schoonheidssalon

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor 

WINTER
Voor: - Verwerking bedrijfs-

administraties en samenstelling jaar-
rekeningen - 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

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

P

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

POpvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Dagopvang 
Buitenschoolse opvang
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
Opvang per uur
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Geen wachtlijsten

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof 
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij fi nishte 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 Raven-
stein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur 
op de fi ets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag 
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Voorjaar in Egmond 

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

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 ondernemersvereni-
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en 
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn. 

Bridgeclub Egmond aan Zee
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 
40,63 

Kerkdiensten
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag 
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture. 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zon-
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met 
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

Egmondse Almanak
EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u 
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
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
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 Flierefl uiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u 

Ferry Karssen sterkste 
bij MTB Kids & Parents
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar 
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van 
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar 
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook 
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes 
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan 
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk 
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond 
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

GARAGE DE EGMONDEN

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties

in- en verkoop of zoekopdrachten.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

BOVAG

Nu ook 
Pedicure

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee 
06-12955593

www.schoonheidssalondessa.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€ 9,-
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Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

GRIEPGOLF 
OF 
INBRAAK-
GOLF? 
 
Voor het eerste 
hebben wij geen  
oplossing… 
 
Voor het tweede 
wel! 
 

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode

TEL: 06 23610857

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN 

SERIEUZE 
BEZORGER 
voor een wijk in

EGMOND AAN ZEE
072-5061201 of

info@belleman.nl

VHS video naar
DVD 17,50 euro

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

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef

 T 072 506 1201
E info@belleman.nl • I www.belleman.nl

Herenweg 162
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl

06 20 100 550
Tijdverdrijfslaan 1

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN T
Schoonheidssalon

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor

 

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfs-
administraties en samenstelling jaar-

rekeningen - 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

GAS - CV - WATER - RIOOL - ZINK- en DAKWERKEN
Telefoon 5065495 - Mobiel 06-50671232

info@ijssennaggerloodgieters.nl
Prinses Margrietlaan 22 - 1934 EL Egmond aan den Hoef

In memoriam

Moeder Genet – Laas

23-08-1917     31-05-2018

Zat 9 en Zon 10 juni
KOM KIJKEN NAAR 

HEDEN EN VERLEDEN VAN
Egmond a/d Hoef 

en Egmond-Binnen
in v.h. supermarkt Groot

tevens taxatie en inkoop van 
oude foto's en ansichtkaarten

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

E G M O N D
Pieter Dekker

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

• Iedere uitvaart op maat 
• Ongeacht waar u verzekerd 
 of lid bent! 
• Thuisopbaring of in een   
 uitvaartcentrum naar keuze 
• Mogelijkheid tot een 
 kosteloze voorbespreking 
• Transparant

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,-
Vraag gratis uw

laatste-wensenmap aan

Onze uitvaartbegeleiders (v.l.n.r.): Lissette Wit, Marion Velzeboer, Evelien de Jager en Pieter Dekker

Dag en nacht bereikbaar via

072 - 589 54 53
of via: pieter@uitvaartdekker.nl

P E D I C U R E  |  M A N I C U R E

Margreth Kool
Gediplomeerd 
pedicure | manicure

Voor het voetlicht, achter de 
schermen
Het grote aftellen naar vrijdag aan-
staande, de dag van de opening van 
de Historische fototentoonstelling van 
Ab Baart in het kader van het Lamo-
raaljaar 2018, is begonnen! Een goed 
moment om twee van de vrijwilligers 
van het allereerste uur van dit project, 
dat in januari 2017 startte, nu eens 
“VOOR de schermen” te halen i.p.v. 
“Achter de schermen” te laten! Een 
fotograaf kan nog zo’n mooi plan be-
denken maar, dit kan pas gerealiseerd 
worden - zoals menig fotograaf heeft 
ervaren - als er een goede financiële 
onderbouwing is en er voldoende ge-
motiveerde mensen zijn om concreet 
en praktisch mee te helpen. Marga 
Rezel en Will Hoekstra – beiden leden 
van Fotogroep Egmond/Egmond aan 
zee - waren niet onbekend met de 
vele aspecten van het organiseren van 
zo’n evenement. Deze oud-bestuurs-
leden van (voorheen) Fotoclub DEFA 
staan in dat opzicht hun “mannetje”. 
Marga en Will bleken ook tijdens dit 
project weer eens organisatorische 
“duizendpoten” te zijn. Zij vonden 
o.a. een tweetal hoofdsponsors die 
het project financieel omarmden: ge-
meente Bergen en Hotel de Vassy. De 
laatste nam de financiering van het 
boek op zich. Een boek dat, volgens 
het idee van Marga en Will, een ge-
miste kans zou zijn als dit niet gereali-

seerd had kunnen worden. De lijst van 
de activiteiten van het duo is indruk-
wekkend lang en veelomvattend.  Bo-
vendien fotografeerde Marga ook nog 
eens “achter de schermen” zoals te 
zien is op haar fototentoonstelling in 
Hoeve Overslot.  De fototentoonstel-
lingen en het boek zijn nu bereikbaar 
voor het grote publiek dat de afgelo-
pen tijden ruimschoots geïnformeerd 
is over dit unieke project. Het boek is 
een blijvend en tastbaar monument 
voor een ieder die meegewerkt heeft 
aan de realisatie van dit project maar 
ook voor iedere geïnteresseerde in de 
rijke Historie van de Egmonden en … 
in fotografie! De oplage van het boek 
is slechts beperkt tot 500 stuks; er is 
in het boek tevens een Duitse verta-
ling  aanwezig. Verkrijgbaar bij Boek-
handel Dekker & Dekker Voorstraat 
141, 1931 AK, Egmond aan zee en 
Firma Apeldoorn, Herenweg 47, 1935 
AC, Egmond-Binnen. De tentoonstel-
ling ”Achter de schermen” van Marga 
Rezel  is tot en met 31 Augustus 2018 
te zien in Hoeve Overslot, Slotweg 42, 
1934 CN Egmond aan den Hoef. Ten-
toonstelling “Heeren van Egmont en 
het Vechtvolk” van Ab Baart is te zien 
vanaf 2 Juni tot en met 31 Augustus 
2018 “Huys Egmont” Slotweg 46, 
1934 CN Egmond aan den Hoef.

Foto’s (aangeleverd)
Achter de schermen van het ontstaan van een fotoproject…
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WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als 
fl exibele en incidentele opvang mogelijk. Acti eve, betrokken en 
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

PTEL. 
072-507 0200

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

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

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

www.praktijkjade.nl  -  www.qtouch.nl

Restaurant Smakelijk geopend: elke donderdag t/m maandag vanaf 16.00 uur - Dinsdag en woensdag gesloten!
De Koffiemolen geopend: elke donderdag t/m maandag vanaf 10.00 uur -  Dinsdag en woensdag gesloten!

GARAGE DE EGMONDEN

Ook voor het onderhoud van uw 
RENAULT en NISSAN kunt u in 2018 

prima terecht
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

BOVAG ABA
A U T O  B E D R I J V E N  A S S O C I A T I E  -  E E N  A F D E L I N G  V A N  B O V A G  

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”
Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

               al v.a.     € 5,
   

50
per m 3

 

 
Het premiummerk voor uw schone huis 

 
Elles de Lang 

Prins Bernhardstraat 8 
1931CE Egmond aan Zee 

elles-de-lang@jemako-mail.com 
06-15340811    072-5071417 

Omdat het werkt 
 
	
	

 

 

 

 

 

 
Het premiummerk voor uw schone huis 

 
Elles de Lang 

Prins Bernhardstraat 8 
1931CE Egmond aan Zee 

elles-de-lang@jemako-mail.com 
06-15340811    072-5071417 

Omdat het werkt 
 
	
	

 

 

 

 

Nieuwe informatieborden Torensduin
Op het duin direct achter het Muse-
um van Egmond stond van 1833 to 
1915 een  vuurtoren, die toentertijd 
in combinatie met de van Speyktoren 
een belangrijke functie had voor de 
scheepvaart.  Op oude foto’s is te zien 
hoe deze Zuidertoren het dorpsbeeld  
bepaalde, direct daar boven het te-
genwoordige Eymaplein en de Zui-
derstraat. Nu resteert er van de mari-
tieme glorie van deze duin alleen nog 
een mooi, veel bezocht uitzichtpunt. 
Met een oriëntatiebord, dat acht jaar 
geleden door wijlen Kees Zwart na-
mens de Parel werd geplaatst, maar 

door jeugdige vandalen volledig is 
verramponeerd en zo een aanfluiting 
was voor de cultuurhistorie van  het 
dorp. Dus wat te doen? Positief blij-
ven denken toch! Dus hebben we vo-
rige week bij de toegangstrap als een 
lokkertje een nieuw informatiebord 
geplaatst met foto’s en het verhaal 
van de oude toren. En op het duin 
een prachtig nieuw oriëntatiebord. In 
dat uurtje dat we daar bezig waren 
hebben we ons  verbaasd over de 
grote hoeveelheid toeristen die het 
duin bezochten. Ook een uitnodiging 
aan u dit weer eens te doen en het 

uitzicht te bewonderen! Op de elfde 
november van dit jaar zal het hon-
derd jaar geleden zijn dat de Eerste 
Wereldoorlog eindigde. Een passende 
dag om dit te gedenken bij het Vis-
sersmonument, de plek die symbool 
staat voor het verdriet die de oorlog 
ons dorp bracht.  Onder andere met 
een passende handeling op deze 
Sint Maartendag: het aanzetten van 
de nieuwe verlichting van het mo-
nument. Namens Vereniging Dorps-
belangen Egmond “Parel” aan Zee,  
Gerjan Zwaan.

Foto (aangeleverd)
André van Ham houdt al jaren de Torensduin voor ons schoon en plaatst het nieuwe oriëntatiebord.

Herdenkingsbiertje ‘Graaf zonder Hoofd’ 
Het herdenkingsbier voor Lamoraal 
van Egmont is gebotteld. Maar het 
zal niet lang in de fles blijven zit-
ten. Er wordt al behoorlijk besteld 
door de horeca en de retailers. Maar 
het mag van Brouwerij Egmont pas 
op 5 juni verkocht worden. Op die 
dag is het precies 450 jaar geleden 
dat Lamoraal werd onthoofd op de 
Grote Markt in Brussel. Willem van 
Oranje sprak: 'Vaarwel Graaf zonder 
Hoofd' en dat is de naam voor het 
bier geworden. Op de dop staat de 

kop van Lamoraal. Als je een biertje 
bestelt, krijg je er een opener bij met 
dezelfde tekst. Iedere keer als er een 
flesje wordt opengemaakt, wordt La-
moraal als het ware weer onthoofd. 
Bij Jumbo Nicolai, Slijterij Meijer en ’t 
Winckeltje in Egmond aan Zee krijg je 
bij aankoop van 4 flesjes zo’n leuke 
opener cadeau. In de Voorstraat kon-
digen herauten het bier aan. Op 5 juni 
van 16.00 tot 20.00 uur kan iedere 
Egmonder het bier gratis komen proe-
ven in het Proeflokaal van de Brou-

werij aan de Weg over de Bisschop 
1B in Egmond aan den Hoef. De Graaf 
zonder Hoofd is gebrouwen in samen-
werking met abt Gerard Mathijsen en 
burgemeester Hetty Hafkamp in een 
beperkte oplage. Het is een Irish Red 
Ale met een alcoholpercentage van 
4,7%. De flesjes zijn ook te koop in 
het Proeflokaal en de helft van de op-
brengst gaat naar een cultureel doel 
in de Egmonden.

Foto (aangeleverd)  Herdenkingsbiertje…
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SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee 

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

Hallo..? 
Hallo..? 
 
Heeft u ook een 
intercom bij welke  
er beneden alleen 
maar hallo gezegd 
kan worden?En u, 
ondanks verwoede 
pogingen, niet terug 
kunt praten? 
Deze kunnen wij 
voor u repareren of 
vervangen! 

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

HOUTENBOS

ALUMINIUM
&

RVS LASSEN
Pieter Schotsmanstraat 7
1931 AS Egmond aan Zee

Tel. 072-506 1241 - Mob. 06-1965 1152
www.houtenboslassen.nl

Wethouders Bergense coalitie zijn bekend
Alle kandidaat-wethouders van de 
vier formerende partijen in de ge-
meente Bergen zijn bekend. Dit zijn: 
Yolan Koster voor GroenLinks Bergen, 
Jan Houtenbos voor de VVD, Frits 
Westerkamp voor Gemeentebelan-

gen en Michiel van den Busken voor 
Behoorlijk Bestuur Bergen. Op 31 
mei tijdens de gemeenteraadsver-
gadering, worden de beoogde wet-
houders geïnstalleerd. Wie met de 
wethouders-kandidaten wil kennis-

maken, is welkom voor aanvang van 
de raadsvergadering (tussen 18.30 en 
19.30 uur) op donderdag 31 mei in 
De Blinkerd in Schoorl.

Foto (aangeleverd)
Alle wethouders bij elkaar. Vlnt: Jan Houtenbos (VVD), Michiel van den Busken (BBB), Frits Westerkamp 

(Gemeentebelangen) en Yolan Koster (Groen Links).

Kampioenen
Op de foto het team van Zeevogels 
JO12-2 die kampioen zijn geworden 

van het seizoen 2017-2018. Ze zijn 
ongeslagen en hebben slechts een 

keer een wedstrijd gelijk gespeeld. 
Overtuigend eerste dus…

Foto (Tanja Tuls) Het kampioensteam
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WASSERIJ 
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

wasserij
dubbelblank

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

* particuliere was
* hotelwas
* restaurantwas

* bejaardenwas
* verhuur linnen 
 pakketten

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

D BuBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

notaris:

mr. Erica van Nimwegen-
Dijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

JOOOI
De temperaturen lopen op, tot tropische waarden hier en daar. In de krant las 
ik dat iemand het wel een goed idee vond, de zomervakantie naar voren te 
schuiven, want het werd te warm voor vakantie voor de kinderen. Nee, je kunt 
beter aan het werk of op school zijn, wou je zeggen. De temperaturen lopen 
ook op in de politiek. Deze week worden de wethouders geïnstalleerd en gaan 
we horen wat ze nou eigenlijk gaan/mogen doen de komende vier (?) jaar. Of 
juist niet gaan doen, want dat weet je hier nooit. De messen worden alvast 
geslepen. Misschien dat de tentoonstelling ‘Vechtvolk’ wat kan inspireren…

 K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl 

wekelijkse column van KD de Bocht

T  06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

BOOMVERZORGING    

Ervaar de waarde 
van uw tuin!

Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19

E info@TR-assurantien.nl

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen
Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624
ap.beukers@quicknet.nl

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

  ZIE  rijschoolkarels.nl
              072-506 1226

KARE LS
AUTORIJSCHOOL

ASTRID

www.kringlooptol.nl   |   06 36 33 43 33

Huisontruimingen & Seniorenverhuizingen
BEZEMSCHOON OPLEVEREN VOLGENS WONINGBOUW NORM

Lamoraalweg 53B     Ind.terrein de Weidjes     Egmond aan den Hoef 

Gematst 
door Lemmink Finance!

Wanneer je tussen 1 april en 1 juli je 
nieuwe hypotheek sluit 

via advies & bemiddeling van

Lemmink Finance

ontvang je een dinerbon t.w.v. 
75 euro in te wisselen bij

 

Pompplein 11 – Egmond aan Zee
Bonnen zijn ook geldig bij Santiago

 

www.lemminkfinance.nl  Tel. 06 54 79 64 95 
Email: info@lemminkfinance.nl

Bezoek adres : 
Voorstraat 43 – Egmond aan Zee

Koffiemolen - Café
ZOEKT MEDEWERKERS 

VOOR BEDIENING EN ACHTER DE BAR

Anita Beemsterboer 06-13617691 Postduivenvereniging De Toekomst
Vorige week is de 2e midfondvlucht 
na een dag uitstel vanuit Pont ST 
Maxence vervlogen. De 1e prijs werd 
gewonnen door Piet Sentveld. Zijn 
duif overbrugde 395 km in 5,5 uur, 
een gemiddelde snelheid 72 km/uur. 
Wederom scoorde een duif van de 
club hoog in het rayon en afd. Noord-
Holland, 14 tegen 11726 duiven. In 
de club klasseerde Arie Tromp zich 
met de plaatsen 2, 3, 4,en 5. Combi-
natie Apeldoorn nam genoegen met 
een 6e en 7e plaats. Dit weekend vi-

tessevlucht Asse Zellik 193 km en de 
eerste fondvlucht vanuit Pithiviers 521 
km. Wederom scoorde de club hoog  
Arie Tromp 1e in de club en 3e in het 
rayon. Comb. Apeldoorn  2e in de club 
4e rayon. Piet Sentveld 3e in de club 
en 10e in het rayon 100% punten nl. 
alle duiven van Piet waren vroeg. De 
alleen heersers op de fondvlucht de 
Comb. Apeldoorn 12 e rayon tegen 
1761 duiven. Geen geringe prestaties 
voor zo’n klein dorp.

Haringrace groot succes
De Haringrace 2018 van ‘Bij Nacht en 
Ontij’ was een groot succes. Bij een 
matige NO wind en het zonnetje op 
de bol, kozen 9 boten het ruime sop 
om de zakken te vullen. Nadat om 
10:00 uur de ankers waren gewor-
pen, hebben de hengeltoppen 3 uur 
onafgebroken staan te trillen. Het re-
sultaat waren 9 gevulde zakken met 
maatse scharren en wijting. Helaas 
was er een aantal zakken ingeleverd, 
waarin na intensieve controle on-
dermaatse vis was aangetroffen. Dit 
resulteerde helaas in een kilo aftrek 
per visje. Dus let op voor de volgende 

keer! De uitslag was als volgt: 1: Ivar 
en Janet Wijker 6.24 kg. 2: Paul Glas 
en Jan Groot 5.00 kg. 3: Adriaan Dek-
ker en Luuk Konijn 4.82 kg. 4: Rob 
Zwart en Rob Stam 4.18 kg. 5 Lex en 
Mats Stam 2.40 kg. 6: Rens en Aris 
Blaauboer 1.96 kg. 7: Hessel de Boer 
en Stephan Burger 1.84 kg. 8: Jan 
Dekker en Coen Bakker 1.08 kg. 9:  
Cees Kager en Anton Stam 0 kg (na 
kg aftrek). Na de prijsuitreiking werd 
de feestelijke middag  afgesloten door 
een fantastische loterij met mooie 
prijzen. Tot de volgende keer!

Hitte
De deur uitlopen zonder jas,
met lichte kleding, trage pas.
Gaan zitten in een luie stoel
en me verbazen over mijn gevoel.

Waar is de drukte die normaal
mijn doen en laten zo bepaalt?
De hitte doet iets met mijn geest:
in tijden ben ik niet zo lui geweest.

Want in gedichten maken heeft die 
geest geen zin,
het blijft heel stil, er valt mij nu niets 
in.
Dan maar de rust gaan zoeken. 'k 
Hou me koest
en dat geeft mijn geluksgevoel een 
boost:

een krantje lezen in de schaduw;
dit doet me goed, mijn ogen zijn niet 
moe.
De vliegbeweging volgen van de 
zwaluw:
naar welke hoogte gaat die vogel 
toe?

Zo zit ik rustig in mijn tuin,
geniet van al die ruimte: dit is mijn 
fortuin!!!
Wat ben ik rijk met al die meter-

groen,
een ander zou hier weet ik wat voor 
doen!

Maar nu ik hier zit, zie ik ook de 
plekken
waar onkruid groeit, al even welig als 
de rest....
Nee nee, blijf zitten, want het is het 
best
om deze rust zo lang je kunt, te 
rekken.

Maar ja, hij is soms sterker dan jezelf,
die drang om tóch maar even dit te 
doen, en daar staat óók nog wat......
En zo komt het dat 's avonds om 
half elf
de border heel wat netter is: onkruid 
eruit. Zo, dat is dát!

Want op de late avond is het heerlijk 
koel
en keer ik weer terug tot een ver-
trouwd gevoel:
ik wil graag DOEN, het is zo moeilijk 
om te niksen
in plaats van ….. heel de wereld 
even fiksen.

Tekst: Trix van der Veen

Speciale viering St. Adelbertus-
kerk 3 juni
Door de a.s. sluiting van onze kerk, 
zal er veel gaan veranderen voor de 
parochianen, maar in het bijzonder 
voor de vrijwilligers. Een hiervan is Jan 
Schuit, al vele jaren organist van de St 
Adelbertuskerk. Rondom hem willen 
wij vieren samen met Cantate Deo, 

het koor waarvan Jan ook de organist 
is.  Pastor Johan Olling zal voorgaan 
in deze viering. Wij hopen dat u met 
vele aanwezig kunt zijn. Na afloop is 
er een gezellig samenzijn met koffie. 
Aanvang 11.00 uur in de Adelbertus-
kerk te Egmond-Binnen. 

Competitie zit er op 
voor Egmondia
In de laatste wedstrijd van de compe-
titie uit bij Hollandia T leed Egmondia 
een nederlaag: 3-1. Voor beide teams 
stond er buiten de drie te halen pun-
ten niets meer op het spel. De ploeg 
uit Egmond aan Zee had zich vorige 
week al veilig gespeeld en had hoog-

uit nog een plaatsje kunnen stijgen in 
de eindrangschikking. De blauwwit-
ten verloren hun laatste wedstrijd dan 
weliswaar, maar konden uiteindelijk 
met voldoening terug kijken op het 
eerste jaar in de derde klasse eindi-
gend op een 9de plaats.

Optreden Popkoor Hitchman
Aanstaande zaterdag 2 juni is er een 
optreden van het 4-stemmig pop-
koor Hitchman, Het optreden is van 
15.00 – 16.30 uur bij PostaanZee in 
Egmond aan Zee. Inloop vanaf 14.30 
uur. Heerlijke muziek van de jaren 70. 

Iedereen is van harte welkom! Pos-
taanZee vraagt voor je bezoek en de 
koffie/ thee een vrijwillige bijdrage.

Collecte Epilepsiebestrijding
In de week van 4 tot en met 9 juni 
gaan in de Egmonden vrijwilligers op 
pad om huis aan huis te collecteren 
voor Epilepsiefonds. Het fonds viert 
in 2018 groot feest, want dit jaar 
bestaat het 125 jaar. De opbrengst 

van de collecte is bestemd voor we-
tenschappelijk onderzoek, voorlich-
tingsactiviteiten, de organisatie van 
aangepaste vakanties voor mensen 
met epilepsie en individuele hulp. Bij 
voorbaat dank voor uw bijdrage. 
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Colofon Dorpsgenoten
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. Voor de voorpagina rekenen wij 
2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties € 4,-. Proefdrukken vooraf 
€ 7,50. 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.

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

PRIMEUR GRASKAAS 500 gram 2,95

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

Oude LUXE KAAS 500 gram 3,95

NOORDHOLLANDSE extra pittige 500 gram 3,95

BOEREN STOLWIJKER  500 gram  3,95

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Superstunt kleine GEVULDE KOEKEN                               5 voor maar € 1,-
5 afbak CIABATTA                                                                        voor maar € 1,-
8 WITTE of BRUINE PUNTJES                                          nu 8 voor maar € 1,-
HAM-KAAS CROISSANTS                                                       3 voor maar € 1,-

Lever de advertentie in en ontvang een brood naar keuze voor maar € 1,-

Superstunt kleine GEVULDE KOEKEN 5 voor maar € 1,-
5 afbak CIABATTA voor maar € 1,-
8 WITTE of BRUINE PUNTJES nu 8 voor maar € 1,-
HAM-KAAS CROISSANTS 3 voor maar € 1,-
Lever de advertentie in en ontvang een brood naar keuze voor maar € 1,-

PIOEN ROZEN div. kleuren2 bos voor € 6,50

Verse HANGPLANTEN Petunia's etc.v.a. € 5,99

Grote sortering TUINPLANTEN

tegenover Albert Heijn te Egmond aan den Hoef
7 dagen per week geopend

BLOEMEN

Actie geldig bij inleveren bon

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Lekkere Hollandse AARDBEIEN    3 pond € 5.00 
Super Zoete ANANASSEN          2 stuks € 2.50 
Lekkere PITLOZE DRUIVEN           2 kilo € 2.50

✄

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

heerlijk gekruid

Voor de BBQ
GARNALENSPIEZEN
p/st € 3,-   4 voor € 10,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

5e GRATIS

warm gebakken
KIBBELING

250 gr € 4,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

2e HALF POND  € 1,50

Wegens Enorm Succes
Hollandse

MAATJES HARING
Alleen tegen inlevering van deze bon

per stuk € 1,25

5 voor € 5,00

Ouderwets gerookte
MAKREELFILET

p/st € 2,75 2 voor € 5,-
Alleen tegen inlevering van deze bon

2 stuks GRATIS
dus 4 voor € 5,-

VERS SCHOONGEMAAKT

DIV SOORTEN

naturel of in knoflookmarinade

DIVERSE SOORTEN VERSE VIS SCHERP GEPRIJST

Herdenking onthoofding Lamoraal 
Omdat het dit jaar precies 450 jaar 
geleden is dat Lamoraal van Egmont 
en de Graaf van Horn zijn onthoofd, 
wordt in drie  Egmontgemeenten, 
Bergen NH, Oud-Beijerland en Zot-
tegem, op 5 juni `s avonds om 20.00 
uur een krans gelegd bij de respectie-
velijke standbeelden en de plaquette. 
Op 5 juni 1568 werd één van de be-
langrijkste edellieden uit de Nederlan-
den, Lamoraal graaf van Egmont te-
zamen met Philips de Montmorency, 
graaf van Horn op de Grote Markt in 
Brussel op last van de Spaanse koning 
Filips II onthoofd. Hun dood zou indi-
rect aanleiding zijn tot het uitbreken 
van de Tachtigjarige Oorlog. Het tra-
gische lot van Lamoraal van Egmont 
was voor Goethe de aanleiding om er 
een treurspel over te schrijven. Lud-
wig von Beethoven componeerde er 
later de muziek bij en zijn wereldbe-

roemde Ouverture Egmont wordt nog 
regelmatig wereldwijd uitgevoerd.
Naast het restanten van het stamslot 
van de Egmonts in Egmond aan den 
Hoef wordt Lamoraal van Egmont 
herdacht middels een requiem, die 
zal worden geleid door abt Gerard 
Mathijsen van de Abdij van Egmond. 

Deze herdenkingsmis vindt plaats 
in de historische Slotkapel (1431) te 
Egmond aan den Hoef en begint om 
18.45u. Aansluitend zal een kransleg-
ging plaatsvinden door burgemees-
ter Hetty Hafkamp en de in mei/juni 
plaatsvervangend Ambassadeur van 
Spanje, de heer Fernando Fernandez 
Aguayo, bij het standbeeld van La-
moraal van Egmont, dat zich in de 
gracht van het familieslot bevindt. 
De herdenkingsmis zal worden be-
geleid door een gregoriaans koor van 
monniken, terwijl bij de kranslegging 
fanfareorkest Lamoraal van Egmont 
haar naamgever eert. Zowel de mis 
(18.45u) als de kranslegging (20.00u) 
zijn toegankelijk voor publiek. Gezien 
het beperkt aantal beschikbare plaat-
sen in de Slotkapel, en het strakke 
tijdschema, verzoeken wij geïnteres-
seerden op tijd aanwezig te zijn.

Foto (Historisch Egmond)  Lamoraal van Egmont

Wat Now
 “Merrege me-kind. Zel ‘k jow d’r is 
wat zegge? Et gâat êlegaar iet goed 
mit de verzorgingsoize. Ik ben d’r on-
gerlest nag e’weest nêe een kennis 
van me. Mââd, ze is dik in de négetig 
en d’r koppie, dêer is niks mis mêe. 
Zo bai de taid as wat. Nêên, dat ik 
d’r kwam om ellef ier lag ze nag te 
bed! Te wachte of d’r een zustertje 
kwam om d’r te hellepe ankleje. Over 
doeze zalle ‘t maer iet ewwe! As d’r 
taid over is, den ken et, âars iet, now 
vrâag ik je!! En wat zai et allerake-
ligst vind is dat d’r alle kere een âar 
mâadje komt. Ze wete soms taid van 
toete nag blaze. Moet zai ze zegge 
oe of d’r biene in e’zwachteld motte 
worre. Das toch gien ârde. Die mââd-
jes worde in e’roosterd dêer zo een 
menneger. Die verzinne alles achter 
d’r lois buro. Ze wete amper wat of d’r 
op de werkvloer lôôs is. Sommige oize 

ewwe wel 4 of meer van zokke loi! 
Ze wete soms taiden gien eens wie of 
d’r de baas is! Die mââde worre tu-
reluurs van alles wat of ze op motte 
skraive. Ze lôôpe d’r aige ongelokkig, 
maer taid voor de mense ewwe ze iet. 
Gien iens voor een prâatje. En den dat 
êete! Smaak nag kraak en zai is de 
leste wêer ze d’r prak komme brenge. 
Wat denk je? Kââuwd is t’den , gier 
barst an. De pêentjes benne net snot 
en êêuweg êerappelen puree. Kaik, 
ze mot wel êete, maer zo kraig je van 
zellef gien trek meer. Zai is zo mager 
as ’n elmtêek.’s Evens zit ze maer te 
wachte in d’r rolstoel tot er ientje 
komt om d’r nee bed te ellepe. Ik vin 
et een nakend skandâal.  Wat’n lêeve. 
Zellef ken ze iet overend komme. Ien 
keer eb ze dat e’dêen maer toen is 
ze gevalle. Ik doet et gien meer zâan 
ze, aars breek ik me pôte nag en den 

ben ik vêêrder van ois. Mââd, je zel er 
maer wêêne! Dat ik of nokte kwam 
d’r een broeder. Ze ad de borst nag 
nooit e’zien! Now, ik ben e’gâan. Ik 
ken d’r iet têege. Zo begrôôtelek voor 
die mense. Ewwe zai d’r om e vrôo-
ge’? Maer now is d’r een menister en 
die zel d’r’ wat an doen. Ik ôorde n’ 
et voor de tillevisie. ‘t zal Goddomme 
taid worre datte de mense vóór de re-
gels gaan. Kenne die mââde aindelek 
voor die stakkers zerrege. Effies een 
prâatje, een skouerkloppie, dat mot 
toch kenne! T’is te wense datte ze die 
malligââd de deer oit doen. Afschaffe 
die andel!”
”Zo is et me-kind.”
”Leet mai maer dôôd gaan in me 
boetje. Ik gaat, t’zel main taid wel 
diere.” 
H.

INGEZONDEN
Derper column
Wat goed, dat er wekelijks in Dorpsge-
noten weer een echte Derper column 
is verschenen, met de titel " wat now 
!". Dat is voor mij een reden om het 
blaadje meteen uit de brievenbus te 
rukken, zodra het er in gestopt wordt. 
De bezorger krijgt niet eens de kans 
om het fatsoenlijk los te laten. Terwijl 

het eerder heel vaak ongelezen bij het 
oud papier belandde, sorry, sorry. Het 
doet mij denken aan vervlogen tij-
den, toen ons aller Jaap Eeltink " wat 
zegge we..." uit zn pen toverde. Wat 
hebben we daar met z'n allen van 
genoten.... Compliment voor de ge-
heimzinnige schrijver/schrijfster H, die 
mij ( en velen met mij ) telkens weer 

een vrolijk moment bezorgt. Ik leest 
het regelmatig voor aan mijn man, en 
we liggen dan allebei gestrekt van het 
lachen. Mijn jonge collega's verstaan 
het Derps niet, en vragen zich vertwij-
feld af waar opeens die hilariteit van-
daan komt.... Ga aub hier mee door! 
Antonia

De karper liet zich niet beetnemen
Zondagochtend 27 mei was het tijd 
voor de karperwedstrijd van Visclub 
De Egmonden in de vijver aan de 
Beatrix. Na drie tekenbeten en de 
schoenen onder de hondenstront 
konden acht vissers door het hele 
hoge gras de walkant bereiken. Maar 
ja, dat is het bermbeleid van ge-
meente Bergen. Het is dat je hengels 
zag, want de vissers zaten volledig 

verstopt. Op karper vissen is toch wel 
een aparte tak van de visserij. Je moet 
als visser altijd al geduld hebben, 
maar hierbij helemaal. Na een paar 
brasems, was het tijd voor de vis waar 
het om ging. Het was Jeroen die er 
een aan de haak had geslagen, maar 
de vis is pas gevangen als die op het 
droge ligt. En dat is nou net wat er 
niet gebeurde. Door elke keer weg te 

duiken onder de halve boom die in de 
vijver ligt, wist de vis zich te ontdoen 
van de haak. Jammer Jeroen, het was 
leuk geweest als nieuwkomer. Dus 
zoals gezegd, de karper liet zich niet 
beetnemen. Op zondag 10 juni gaan 
we vissen op baars ook in deze vijver. 
Graag zien we weer een grote op-
komst. Het Bestuur.

Grote rommelmarkt Eensgezindheid
Zaterdag 2 juni houdt muziekvereni-
ging Eensgezindheid voor de 48ste 
achtereenvolgende keer haar jaar-
lijkse grote rommelmarkt. Deze markt 
vindt plaats op het Kerkplein waar on-
geveer 2500 m2 vol gezet wordt met 
spullen van uiteenlopende aard. De 

leden van de muziekvereniging en tal 
van vrijwilligers zullen de koopwaar 
vanaf 9.00 uur aan de man/vrouw 
proberen te brengen met maar één 
doel voor ogen, een zo hoog moge-
lijke opbrengst voor de muziekvereni-
ging. Er wordt naast de rommelmarkt 

voor voldoende vertier en versterking 
van de inwendige mens gezorgd: 
pannenkoeken voor de liefhebbers, 
broodjes, soep en een bar met koffie/
thee en verfrissingen. Aanvang ver-
koop is 09.00 uur.

Avondvierdaagse in Egmond aan den Hoef
Op 5 juni 2018, start alweer de ne-
genendertigste editie van de avond-
vierdaagse in Egmond aan den Hoef. 
De wandelaars kunnen kiezen tussen 
vijf en tien kilometer. De 10 kilome-
ter wandelaars vertrekken dagelijks 
tussen 18.30 uur en 18.45 uur. De 
5 kilometer wandelaars vertrekken 

dagelijks tussen 18.45 uur en 19.15 
uur. Het startpunt is Dorpshuis Hans-
wijk te Egmond aan den Hoef. Voor-
inschrijving voor € 5,- is mogelijk, op 
zaterdag 2 juni tussen 14.00 uur en 
15.00 uur, in het Dorpshuis te Eg-
mond aan den Hoef. Inschrijving bij 
de start is mogelijk op 5 juni voor € 

6,- vanaf 18.30 uur in het Dorpshuis 
Hanswijk te Egmond aan den Hoef. 
Informatie: Kees Bruin tel. (06) 46 30 
71 00 of stuur een e-mail: egmond-
sea4d@hotmail.nl


