
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

1  wo   3:26   7:31  15:24  19:55   
2  do   3:55   8:05  16:04  20:25   
3  vr   4:35   8:41  16:45  21:05   
4  za   5:15   9:29  17:30  22:00  LK
5  zo   6:06  10:24  18:14  23:06   
6  ma   6:44  11:46  19:15  
7  di   0:15   8:00  12:56  20:15   
8  wo   1:31   9:30  14:01  22:34   

  Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd. 
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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 
of op afspraak bij u thuis. 

Slotweg 2a, Egmond aan den Hoef
Meldnummer 24/7: 06 21 51 61 30
www.charonuitvaartbegeleiding.nl

Woning 
VERKOPEN?

Bel dé Kruijff 
onder de 

makelaars

072-5070818 
info@kruijffmakelaardij.nl

Voordracht: Lies Sluis
Orgel: Adri Steenhoek
5 augustus 20.00 uur

zie pagina 4

 

 
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 
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REcoverED
Remi + Edwin Beukers

vrijdag 3 augustus 
v.a. 20.00 u
vrij entree

Live

Cousteau Bistrobar, Boulevard 2A, Egmond aan Zee
072-5824947, info@cousteauegmond.nl

 -   ook 's zondags geopend -
Centrale inkoop “de Westrand”
Lamoraalweg 65 - Egmond a/d Hoef

Tel: 06-10661963

AARDBEI-
STEKKEN

10 voor €1,50

MUZIEK 
EN 

POËZIE
in de

SLOTKAPEL

BOOM
Wegens 

VAKANTIEautoservice

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

* 23 juli t/m 3 augustus GEOPEND van 10 - 14 uur
* 6 t/m 17 augustus GESLOTEN

Dorpsvisie voor elke dorpskern
(van de redactie/JdW)
Er zou eigenlijk een dorpsvisie moeten komen voor álle kernen in de gemeente Bergen, net zoals bij 
Egmond-Binnen is gedaan. Die gedachte vloeit voort uit het idee dat je plannen (beter) moet kunnen 
afstemmen op de lokale behoefte, aldus KIES Lokaal. Onder meer op het gebied van wonen ligt nog 
veel terrein braak, informatie over alle mogelijkheden rondom wonen kan beter en als het gaat om ‘de 
voorraad woningen’ is er een grote behoefte aan meer koop- en huurwoningen, afgestemd op lokale 
behoefte. Dat kwam al naar voren uit een van de eerste overlegrondes met de ‘werkgroep wonen’ tijdens 
de vorige raadsperiode. 

Ondanks het zomerreces is het geen 
tijd om stil te blijven zitten, vindt KIES 
Lokaal. Sterker nog, het college moet 
zo snel mogelijk méér actie onder-
nemen met betrekking tot de woon-
problematiek in onze gemeente. De 
werkgroep ‘wonen’ is een keer bij el-

kaar geweest en daar zijn zowel ‘har-
de’ als ‘zachte’ plannen besproken. 
Daar kwam uit voort dat niet alleen 
meer nieuwe koop- en huurwoningen 
gewenst zijn, maar ook dat de infor-
matie aan de inwoners over woonmo-
gelijkheden  verbetering behoeft. 

Woonzorgwijzer 
Informatie over bijvoorbeeld door-
stroommogelijkheden, het splitsen 
van een woning en het ‘semi-perma-
nent’ wonen in een zomerhuis dat 
sinds 8 maart tot de mogelijkheden 
behoort is vaak nog onbekend. Ook 
op het gebied van zorg en wonen 
is nog wel wat winst te halen. De 
‘woonzorgwijzer’ is een instrument 
om lokale beleidsvorming op het 
gebied van wonen, zorg en onder-
steuning in kaart te brengen. Janina 
Swart, fractievoorzitter KIES Lokaal: 
‘Daar wordt elders in het land al mee 
geëxperimenteerd. Op dorpsniveau 
kan de gemeente hiermee inzichtelijk 
maken aan welke typen woningen en 
(zorg)voorzieningen behoefte is en 
wat het huidige aanbod is. Daarmee 
krijg je een beter beeld waar wij als 
gemeente op kunnen anticiperen.’ 
De verantwoordelijk wethouder heeft 
de toezegging gedaan dat de ‘woon-
zorgwijzer’ wordt onderzocht voor 
toepassing in de gemeente Bergen. 
Ook om met elkaar de voortgang van 
de plannen te bespreken, dus over 
wat, waar en wanneer gebouwd kan 
worden. 

Verder in Dorpsgenoten:

- Uitgetimmerd en nu tijd voor vakantie

- Veel publiek bij ‘Loop naar de Pomp’

- Strandzesdaagse: puur afzien

- Uitruk Adriaan Hendrik

Foto (redactie)
Dorpsvisie voor alle kernen net als Egmond-Binnen?
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Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49
Bereikbaar 24/7

Petra van der Meer

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.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!

Achterom 1

Verdrietig om zijn heengaan, maar met een dankbaar 
gevoel dat verder lijden hem bespaard is gebleven, nemen 
wij afscheid van mijn lieve man, onze vader en trotse opa

Cornelis Johannes Geel
Kees

Amsterdam,                                            Egmond aan Zee, 
30 april 1937                                                  28 juli 2018

 Annie Geel – Zwart

 John en Lisette
 Sybren, Lauren

 Marc en Veronique
 Dion, Sepp

Julianastraat 51
1931 CB  Egmond aan Zee

Er is gelegenheid tot condoleren woensdagavond 
1 augustus van 19:00 tot 19:45 uur in het 
“Verenigingsgebouw Egmond”, Julianastraat 5, 
1931 CA Egmond aan Zee.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 
2 augustus om 15:00 uur in crematorium “Westerveld”, 
Duin en Kruidbergerweg 2-6, 1985 HG Driehuis. 
Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren.

Laat nu de vakantie maar beginnen!
(van de redactie/JdW)

Zowel in Egmond aan den Hoef als in 
Egmond-Binnen startte de vakantie 
met het traditionele timmerdorp. Een 
week lang helemaal uit je dak gaan, 
hutten bouwen, spelletjes doen, een 

vrijmarkt houden en feesten met el-
kaar. Met veel enthousiaste vrijwil-
ligers, de  dankbare steun van veel 
sponsors en vooral extreem mooi 
bouwweer maak je in drie, vier da-
gen de mooiste bouwwerken. En wat 
vooral meehielp was het vele  mooie 
bruikbare hout…  Voor de vele ‘werk-
lieden’ – net als voor de vrijwilligers 
- begint nu écht de vakantie!

Strandzesdaagse: bloedheet en afzien
(tekst en beeld Cor Mooij) 

De strandzesdaagse van Hoek van 
Holland naar Den Helder zit er weer 
op. De weergoden hadden geen me-
delijden met de 800 deelnemers; met 
temperaturen boven de 35 graden 
was het puur afzien voor de lopers 
langs het strand. Door deze zware, 
soms tropische, omstandigheden 

werden twee etappes zelfs ingekort: 
zo vertrokken de lopers niet vanaf 
IJmuiden maar vanaf Wijk aan Zee en 
van Egmond liepen ze niet helemaal 
naar Petten maar naar Camperduin. 
Daarna werden de lopers met bussen 
vervolgens naar de juiste aankomst-
plek vervoerd. Janneke uit Utrecht: ‘Ik 

ging om vier uur s ‘nachts lopen, dan 
was het nog 22 graden. Maar dat was 
wel beter uit te houden dan lopen in 
die brandende zon.’
Bij Egmondia kon men op de donder-
dag een heerlijke frisse douche nemen 
en de tenten opzetten op het B- en C-
veld. De 800 deelnemers (dit aantal 
was kleiner dan anders i.v.m. de vei-
ligheid) genoten van de locatie en de 
gastvrijheid waarmee de vrijwilligers 
van Egmondia hun gasten ontvingen. 
In de loop van de avond vielen nog 
een paar spetters water, maar dat was 
de moeite voor de verkoeling niet. Het 
is mooi dat dit soort evenementen bij 
Egmondia plaats kan vinden. Dat is 
belangrijk voor de club en het dorp. 

Net voor het onweer uit…
(van de redactie/JdW)

Het zat er al even aan te komen, maar 
afgelopen donderdag leek het dan 
toch echt te gebeuren: onweer. Of 
tenminste enige regen van beteke-
nis. Het liep echter allemaal (letterlijk) 
met een sisser af, want er viel niet 
meer dan een paar druppels. Later 
dit weekend kwam er wel wat meer 
regen, maar vooralsnog staat alles te 
scheuren van de droogte. Die donder-
dagvond was er in ieder geval nog 
tijd genoeg om een mooi plaatje van 
het strand te maken bij de naderende 
zonsondergang.

Wat Now!
“Araait, wat ben jai vroog! Ik loopt 
nag in me ponnetje. Wat is ’t er lôôs?”
”Me- kind, ik bin lêêglaifs van ois 
‘egaen. Die van main is de dôivel. Ai 
ken me wel wirrege. Ik eb kwessie mit 
die van main en ik ‘eb ‘m ezââd weer 
of ’t op staet en ai mag now mit de 
dôivel in ze laif lope, dat ken me niks 
skêêle.”
”Mââd, weer eb jai ’t ôover?”
”Oôver de voebalvelde. Ik zaan dat ‘k 
blaid was as die voebalvelde iet an de 
Egmonderstreetweg kwame. Ik zag al 
de bolletjes verdwaine en deer was 
ie kôôkend van naid eworen. Ik mag 
gieniens m’n aage mening ewwe, 
now vraeg ik je! Ai wil die velde deer 
wel ewwe. Ik iet! Eeuwig zongde en ’t 
êele oitzicht op derp is verwaerloosd. 

Ai was in iene pier opsternaet. Ai was 
zo lêêlijk op me dat ‘k er iet meer têe-
ge kon. Ai zit ammaer te skelde. Ik wil 
d’r gien woord meer an vôil maeke.”
”Me- kind, alle ochende ‘ewwe nag 
gien eevende. Leet ‘m maer een bêê-
tje in z’n ientje oetele, dat werrekt 
nag ’t beste. Ai zel last van de hitte 
ewwe.”
”Jaadet,  ai doet ôitêêms, maer ai oeft 
iet zo onbespaalig te wêêze.”
”Je mot iet nee ‘im loistere mit z’n 
grôôte mongd. ’t Laikt pier wat, maer 
’t is aigelijk een grôôte windklover.”
”Kom,ik zel d’r is een koppie voor je 
maeke. Jai bin op ekaauwd van de 
zêênewe. Weer is  ‘ai now mââd?”
”Nee de strangt, de wind dôôd lope. 
Ai liever as ik mit die hitte. ’t Is te-

met 30 grade. ‘t Is zo heet boite , een 
mens zaauw van z’n  zelf gaen. Wat 
zââde je now van zain? ‘A je dat now 
van ‘ím edocht?”
”Nêên, maer mââd, ai trekt wel bai. 
As ’t die van main was ad ik ‘ezaan 
“Lik me nêêp!! Äi doet wel as of ie 
errig vêêl te vertelle ‘eb maer ’t zaan 
allegaar woorde as worste, maer iet 
zo vet.”
”Zo is ’t me-kind. Praet ‘r maer iet 
ôôver, mit gien mens. Je ‘ oor nag wel 
weer van me ‘oor!”
”Now  mââd, as ’t goot loopt den 
slêêp  ik je wel deer de zelling êên.”
”Bedankt oor. Ik gaat mit me biene 
voor de mast legge lekker bin’ois.”

Wandeling door de Wimmenummerduinen
De maandelijkse IVN-wandeling in het 
Egmondse duingebied start op zon-
dag 5 augustus om 10.00 uur bij het 
Sportcentrum aan de Watertorenweg. 
De route loopt door het zeedorpenland-
schap. Hoe staat de natuur erbij na de 
extreme droogte en de hoge temperatu-
ren van de afgelopen weken? De wan-
deling wordt geleid door een natuurgids 

en duurt ongeveer 2 uur. Men dient zelf 
te zorgen voor een toegangskaart van 
PWN. Goede schoenen aanbevolen! Ie-
dereen is welkom, van te voren aanmel-
den is niet nodig. Een donatie (richtlijn 
2,50 euro) wordt op prijs gesteld. Voor 
nadere inlichtingen kunt u mailen: han-
neke@jpdg.nl bellen: 072 5337601. 
Foto (aangeleverd) - De landgeit

Foto’s (aangeleverd)
Zowel in Egmond-Binnen als in Egmond aan den Hoef 

was het een prachtige timmerdorp-week.

Foto’s (Cor Mooij)
Afzien bij deze editie van de strandzesdaagse… 

Foto (redactie) - Zonsondergang bij een mooie zomeravond met de dreiging van onweer…
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Erkend of 
herkend? 
 
Doordat wij vak-
technisch erkende 
bedrijven zijn, 
wordt 
bij het zien van de 
camerabeelden ook 
nog eens de  
persoon herkend... 
 

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  

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl
  ZIE  rijschoolkarels.nl
              072-506 1226

KARE LS
AUTORIJSCHOOL

    Rijles? of
           Rijtest?

Skyline Egmond aan Zee aangepast
Komende week is het 500 dagen 
geleden dat werd begonnen met de 
sloop van de oude bowling in Egmond 
aan Zee. Het appartementencomplex 
met restaurant doen de 23 jaar lange 

leegstand van de bowling snel verge-
ten. De skyline van Egmond aan Zee 
is aangepast, het is een imposant ge-
bouw dat stoer boven de zeeduinen 
uitkijkt. En in het licht van de onder-

gaande zon lijkt het gebouw zelf wel 
licht te geven.

Foto (Sjef Kenniphaas) 
Stoere skyline

Egmondse matrozen

Na een zeer succesvol optreden van 
de Egmondse Matrozen onlangs op 
het Pompplein in Egmond aan Zee, zal 
in het kader van “loop naar de Pomp” 

op zaterdagavond 4 augustus 
wederom een op treden verzorgd 
worden. Dit optreden begint om 
19.00 uur en zal eindigen om 21.00 

uur. Zeemansliederen, bekende liedjes 
uit de oude doos aangevuld met ei-
gentijdse  songs staan op het reper-
toire. Het zeven mans meezingkoor 
staat onder de bezielende leiding van 
een vrouwelijke dirigent, die tevens 
de muziek verzorgt. En mocht u on-
verhoeds verhinderd zijn, geen nood 
want op 18 augustus treden ze weer 
op tijdens een festival op de Zaanse 
Schans in Zaandam georganiseerd 
door het wel bekende Kapiteinskoor. 

Foto (aangeleverd) 
Egmondse matrozen

Bloembakken zorgen voor vrolijke sfeer
De bloembakken in de Voorstraat van 
Egmond aan Zee die aan iedere lan-
taarnpaal boven het publiek uitreiken, 
bloeien fantastisch.  Regelmatig komt 
de sproeiwagen langs om de planten 
te verzorgen, zodat ze er goed bij blij-
ven staan/hangen… Goed voor een 
vrolijke sfeer. 

Foto (Sjef Kenniphaas) 
Bloeiende bloemen zorgen 
voor sfeer

Een luchtig slot
Zondag 5 augustus a.s. kunt u komen 
genieten van een kort programma van 
poëzie en muziek in de prachtige Slot-
kapel te Egmond aan de Hoef. Het is 
de tweede avond in een serie van vier 

met als thema: “Houd me vast, laat 
me gaan”. De gedichten worden af-
gewisseld met orgelmuziek. Het orgel 
wordt bespeeld door Adri Steenhoek 
die verrassende muziek bij de gedich-

ten zal laten klinken! Samenstelling 
en presentatie van de poëzie: Lies 
Sluis. Na afloop is er koffie en thee. 
Aanvang : 20u. De kapel is open om 
19.30u.

Uitruk reddingsboot Adriaan Hendrik
Woensdagochtend om 02.50 uur 
krijgt de bemanning van KNRM sta-
tion Egmond alarm voor een vaartuig 
in problemen. Een kleine 15 minuten 
na het alarm is de reddingboot Adri-
aan Hendrik onderweg. 
Het begon onschuldig. Het anker 
wordt opgehaald en de jongens 
proberen de buitenboord motor te 
starten, diverse pogingen volgen 

maar zonder resultaat. Dan beseffen 
de opvarenden dat ze op de stroom 
steeds verder van de kust raken! Wel-
licht was het toch niet zo'n goed idee 
om midden in de nacht een onbekend 
vaartuig te "lenen" voor een vaar-
tocht. 
naar de onfortuinlijke opvarenden en 
ligt enkele minuten later langszij. De 
beide opvarenden worden aan boord 

genomen van de reddingboot. Een 
van de opstappers start na enkele 
pogingen de buitenboordmotor en 
vaart het bootje terug naar de kant. 
Een klein uur na het alarm keren de 
redders huiswaarts. Voor de beide op-
varenden volgt nog een kort gesprek 
met de politie.

Andere Verdonk-telg wint in Akersloot
Wim Verdonk uit Egmond aan den 
Hoef heeft er voor gezorgd, dat er 
nog een Verdonk in staat is de we-
kelijkse donderdagavondwedstrijd 
in Akersloot om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbikecup 
te winnen. In de vierde omloop van 

twee kilometer ging Wim Verdonk, 
wellicht om toch de familietraditie 
in ere te houden, op avontuur en 
liet zijn volgers geen kans. Hij kon 
zijn zelfgeplande en gekozen klus tot 
zijn grote voldoening klaren om pas 
na de streep zijn tegenstanders weer 

te zien. Uitslag: 1. Wim Verdonk, Eg-
mond aan den Hoef 2. Henk Louwe, 
Alkmaar 3. Koen Jansen, Schagen. 

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 
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notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

 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

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

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

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

E info@TR-assurantien.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

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

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

Margreth Kool
Gediplomeerd 
pedicure | manicure

Profiteer dit jaar 
2018 nog van de
6% BTW regeling

Tevens 10%
Winterkorting op 
al het binnenwerk

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

WOEKERPOLIS?
Check uw polissen! 

Effe lekker baggeren…
(van de redactie/JdW)
Het is het begin van de zomerva-
kantie, het is bloedheet en wat zie 
je dan? Een soort varende bulldozer 
in de Hoevervaart bij de Weg naar 
de Oude Veert die de boel daar eens 
flink uitbaggert. Voeg daarbij een 
vrachtwagen met een ‘happer’ en al 
je kinderwensen zijn vervuld. Warmte, 
water en prut… erg veel mooier gaat 
het leven niet worden. 

Foto (redactie):
Warmte, water en prut… 
wat wil je nog meer?

Visclub De Egmonden
Zondag 29 juli was de tweede wed-
strijd op de kleine jagers, de baars. 
Voor deze wedstrijd kwamen 12 vis-
sers opdagen. Na het lenen van de 
mestpiertjes bij de buurman begon 
voor de meeste vissers de wedstrijd 

om 8 uur. Er is echter altijd wel ie-
mand die de wintertijd nog aanhoudt 
(J). In totaal werden er 112  baarzen 
uit de slotgracht naar boven gehaald: 
1e werd Thomas v Wanrooi met 23 
baarsjes, 2e broer Mathieu met 21 

stuks, 3e eindelijk weer aanwezig 
Marcel de Waard met 15 stuks. Ge-
deeld 4e waren Theo en Kees 11 
stuks. De volgende wedstrijd is op 12 
augustus in de grote vijver. Dan gaan 
we vissen op aantal. Het bestuur.

Zomeravondconcerten in St. Agnes

Het zesde concert is dit keer op-
nieuw een ‘OrgelPLUS’ –concert, 
één van de drie van dit seizoen 

door het befaamde ‘Duo Riboli- 
Poiecz’. De beide artiesten Giovanna 
Riboli uit Italië (orgel) en Sabine 

Poiesz (viool) staan garant voor een 
boeiend programma. De combinatie 
orgel en viool is een vrij onbekend fe-
nomeen! Zowel de barok, de roman-
tiek en de negentiende eeuw komen 
ruim aan bod. Werken van Giacomo 
Rossini, - uit de Barbier van Siviglia, 
Mozart,- Le Nozze di Figaro, George 
Bizet,- uit Carmen, Vincenzo Bellini- 
uit Norma en Giuseppe Verdi- uit Na-
bucco passeren de revue. Maandag 
6 augustus, aanvang 20.30 uur, 
toegang is gratis (met een aan-
beveling voor een donatie...). 

Foto (aangeleverd)
Het Duo Riboli-Poiesz

INGEZONDEN: Overlast 
Wat ben je als ouder waard als je niet weet waar je 15/16-jarige zoon zich ’s nachts tussen 3 en 4 uur 
bevindt en wat hij doet? Al weken wordt er in Egmond aan Zee ’s nachts huisgehouden door een vijftal 
15/16-jarige jongens uit Egmond aan Zee.

Op een rijtje:
Barbecueën in een gortdroge berm op 
het trainingsveld van Egmondia en de 
gloeiende kolen achter laten op het 
veld;
Voetballen/ fietsen in pas ingezaaide 
doelgebieden van bedoeld trainings-
veld;
Lopen op daken van De Wal en Eg-
mondia met daardoor schade aan 
dakbedekking en luchtfilters. (De 
mannen staan keurig in beeld op de 
camera die hangt bij De Wal);
Bekladden van het witte paard aan 
het begin van Egmond aan Zee;
Schijnen met een laserpen in de ogen 
van een motorrijder die daardoor bij-
na in aanrijding kwam met een boom;
Drie nachten lang (woensdag-, don-

derdag- en vrijdagnacht) een jeugd-
tennisgroep (8- tot 17- jarigen) die 
kampeerde op het Egmondia-terrein 
van 02.00 uur tot 04.00 uur uit hun 
slaap houden door te laseren en her-
rie te schoppen;
De meisjes van de groep lastig te val-
len als ze naar de toilet wilden.
Aannemelijk is ook dat zij verant-
woordelijk zijn voor eerdere gro-
tere vernielingen in Egmond aan Zee 
(brandblusser naar beneden gegooid 
van bouwwerk voormalige Bowling) 
en de eerdere bekladding van het 
witte paard. 
De openingszin spreekt boekdelen. 
Met mijn 43 jaar recherche-ervaring 
weet ik als geen ander dat door dit 
gedrag van hun ouders (geen gezag 

en het niet bijbrengen van normen 
en waarden) een stevige basis wordt 
gelegd voor verdere grote problemen 
bij hun kroost. Drugsgebruik, school-
uitval, veel voorkomende criminaliteit 
(vernieling en inbraak) om door te 
schieten naar mishandeling en zwaar 
geweld. Dus einde oefening voor een 
mooi maatschappelijk bestaan. 
Ik heb me voorgenomen om bij de 
volgende vernieling bij Egmondia de 
“mannen” met naam en toenaam 
te noemen. Als hun ouders het niet 
kunnen of willen moet de gemeen-
schap beschermd worden door ze uit 
de anonimiteit te halen.  Jan de Jong, 
Secr. VV Egmondia       

 

63e Badgastentoernooi TC Egmond aan Zee

Het badgastentoernooi van Egmond 
aan Zee kent inmiddels een hele 
lange traditie. Alweer 63 jaar geleden 

vond dit evenement voor de eerste 
keer plaats. Ook dit jaar weer hebben 
veel deelnemers en toeschouwers ge-

noten van spectaculaire wedstrijden 
met vele hoogtepunten. Dit bijzonde-
re toernooi in Egmond aan Zee trekt 
ieder jaar weer vele toppers uit het 
hele land in de categorieën twee tot 
en met vijf. In een zon overgoten en 
fantastische ambiance zijn er de afge-
lopen week prachtige wedstrijden ge-
speeld. Alle deelnemers waren het er 
over eens: geweldige organisatie en 
we komen volgend jaar zeker terug! 

Foto (aangeleverd) - 
De winnaars van het 
badgastentoernooi

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!

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
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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

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

06 20 100 550
Tijdverdrijfslaan 1

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

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

 

 
Stichting Welzijn Bergen 

Jeugdbelangen  
Egmond a/d Hoef 

 
 

 
 

Timmerdorp Egmond a/d Hoef 2018 
is weer een daverend succes geworden! 

 
Jeugdbelangen Egmond a/d Hoef  
dankt mede namens alle timmerdorp kinderen: 

 
onze Hoofdsponsors: 

Bouwbedrijf G. Schotvanger  
Bouwbedrijf JC de Groot 

Buro Noordzee  
Hotel Zuiderduin 

  

Hoveniersbedrijf Rotteveel  
Loonbedrijf vd Oord 
Tervoort Egmond  

Kinderopvang De Poppenkast 

 
en alle andere sponsors: 

Administratiekantoor Wiegers 
Beelen  

Beentjes Judo-Sport 
B&J Autoservice 

Boldewijn Brandbeveiliging  
Boom autoservice 

  Bouwbedrijf S. Schotvanger  
 Camping De Markies 

 Drukkerij Belleman/Dorpsgenoten  
E.Koster Art&Therapie 

Eg-Mondhygiëne Praktijk 
Fit by Valenteijn 

Fysiotherapie Ronde De Egmonden  
Garagebedrijf de Egmonden 

 

Gemeente Bergen / Stichting Welzijn 
Haardenspecialist De Schouw 

Hair at Rixta’s 
Hubo Egmond  

Logistiekcentrum Stad Alkmaar  
Manege A.Groot 

Overwegend Notariaat 
Paul Bras Klusservice  
Poortopslag P.Bras 

Restaurant Smakelijk 
 Schildersbedrijf Bont 

Schildersbedrijf Bas Kramer 
VWS Bloembollenexport 

Zonneveld Allround Service 
 

 
Verder danken we de velen die hout en ander materiaal hebben geschonken, 
 de Jozefschool en de Slotkapel voor het gebruik van ruimte en materialen  

en natuurlijk alle ouders en de vele vrijwilligers die belangeloos hebben meegewerkt. 
 

Voor foto’s van Timmerdorp zie website timmerdorpegmondaandenhoef.nl 
 

 

Fietstocht en boekenmarkt

Aanstaande donderdag 2 augus-
tus is weer de eerste donderdag van 
de maand en wordt er vanuit Postaan-
zee een fietstocht georganiseerd van 
circa 25 kilometer. Start 13.30 uur. 
Onze vrijwilligers Reijnoud de Haan 
en Wanda van Leeuwen hebben een 
mooie fietstocht van circa 25 kilome-
ter uitgezet met een snelheid van 15 
kilometer per uur. Iedereen is van har-
te welkom met fiets of E-Bike. Neem 
zelf een duinkaart mee en drinken 
voor onderweg. Halverwege is er een 

korte pauze. Voor deelname wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd en 
aanmelding is niet nodig. Vrijdag 3 
augustus is vervolgens de boeken-
markt bij PostaanZee in de Voorstraat. 
Van 13.30 uur tot 16 uur is er gele-
genheid rond te kijken en dat ene 
boek aan te schaffen. Daarmee steunt 
je ook de activiteiten van PostaanZee. 
Foto (aangeleverd) - Fietsen in een 
rustig tempo, genietend van de omge-
ving en de dag erna de boekenmarkt.

Bezichtiging Slotkapel

Op de maandagen 6 en 20 augustus en op maandag 3 september is 
de Slotkapel te Egmond aan den Hoef geopend voor bezichtiging, 
van 11 tot 15 uur. Ook op de Open Monumentendagen, zaterdag 8 en 
zondag 9 september is de kapel vrij toegankelijk, van 11 tot 17 uur. 
U wordt ontvangen en rondgeleid 
door Jos Hof, bij uitstek een kenner 
van de geschiedenis van de kapel en 
het vroegere Slot op den Hoef met 
haar bewoners, de heren en graven 
van Egmont. En die geschiedenis is 
indrukwekkend: het geslacht Van Eg-
mont is één van de oudste en mach-
tigste geslachten uit onze vaderlandse 
geschiedenis met vertakkingen in zo’n 
beetje alle Europese koningshuizen en 

hoven. Het Slot op den Hoef was één 
van de grootste kastelen die ons land 
heeft gekend en uiteraard de Slotka-
pel zelf met al haar kunstschatten en 
historische wetenswaardigheden. Een 
bezoek aan het historische hart van 
Egmond aan den Hoef is alleszins de 
moeite waard. En, er is koffie / thee 
verkrijgbaar. 
Foto (redactie) - Slotkapel 
open om eens binnen te kijken

Egmondse almanak
EXPOSITIES
Expositie Andrez, De Kapberg, tot en met 12 augustus
Expositie ‘De Heeren van Egmont en het Vechtvolk’, Huys Egmont, t/m 31 au-
gustus 
Expositie ‘Achter de schermen’, Hoeve Overslot, t/m 31 augustus
Expositie ‘Roeland Koning & de Derpers’, Museum Egmond, t/m 4 november.

AUGUSTUS
Do 2, Repair Café, Pr. Hendrik, E/Zee, 13-15u
Do 2 fietstocht PostaanZee, E/Zee, 14u
Vrij Boekenmarkt PostaanZee, E/Zee 13.30u.
Za 4 Egmondse Matrozen, Pompplein, E/Zee, 19u
Zo 5 Muziek en Poëzie, Slotkapel, E/Hoef, 20u
Zo 5 The Bretels, Pompplein, E/Zee, 18u
Zo 5 IVN-wandeling, Sporthal E/Zee, start 10u
Zo 5 Luchtig Slot, Slotkapel, E/Hoef, 20u
Ma 6 Bezichtiging Slotkapel, E/Hoef
Ma 6 Zomeravondconcert St Agnes, E/Zee, 20.30u
Za 11 Steeldrums Emotions, Pompplein, E/Zee, 14u
Zo 12 Samba Tropicals, Pompplein, E/Zee 14u
Vrij 17-zo 19 Egmond op zijn Kop. E/Binnen
Zo 19 Muziek en Poëzie, Slotkapel, E/Hoef, 20u 
Zo 19 Kunstmarkt, rondom Koffiemolen E/Hoef, 11 uur
Zo 19 Veerman, Veerman & Verman, Pompplein, E/Zee 18u
Ma 20 Bezichtiging Slotkapel, E/Hoef
Zo 26 Memphis, Pompplein, E/Zee 18 uur
Vrij 31 Stiltewandeling, Abdij Egmond, E/Binnen, 13.30u

Egmondia uitgeput terug uit Gasselte
(Tekst en beeld Cor Mooij)
Uitgeput kwamen de jeugdspelertjes 
van Egmondia terug uit Gasselte van 
het jeugdtrainingskamp. Dit jaar was 
de hitte de grote spelbreker met tem-
peraturen tot wel 40 graden, waarbij 
het programma aangepast moest 

worden aan deze tropische om-
standigheden. Het voetballen vond 
meestal in de ochtenden en ‘s avonds  
plaats en er werd veel gezwommen. 
Met de huifkar werden dan tocht-
jes gemaakt richting zwembad. De 

halve finales en de finale werden in 
de avonduren gespeelt, wanneer de 
zon achter de bomen was verdwenen. 
De spelersgroep van Egmondia heeft 
zich uitstekend vermaakt zonder ook 
maar enige wanklank, iedereen was 
enthousiast. De organisatie bedankte 
alle deelnemers en vond ieder team 
geweldig. De organisatoren Jan ten 
Cast, Joey Spiegelaar en Saskia van 
Bruggen werden samen met de an-
dere vele vrijwilligers door de Egmon-
dianen bedankt voor een geweldige 
week. Vrijdagmiddag kwam de bus 
van Van Diepen aan bij snackbar 
Egmond waar de jongens werden 
getrakteerd op een lekkere snack. 
De leiders Patrick, Phillip en Patrick 
waren afgepeigerd van een zeer ver-
moeiende week in Gasselte. 

Foto (Cor Mooij) - Afgepei-
gerd weer terug in Egmond

DORPSGENOTEN                                                                                       6                                                                    1 AUGUSTUS 2018 - NR. 697

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Luxe MUFFINS vanille of chocolade                                                4 voor € 3,-
Alle FOCCACCIA (Pizza,rozemarijn,salami,pesto enz)                           4 voor € 5,-
                                                                                                          en 10 voor € 10,-
BITTERKOEKJES,vanille nootjes,kleine cocos,weespermoppen 
                                                                                                 allemaal 20 voor € 3,-
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 4 american Cookies rozijnen cadeau!!!!!!

Luxe MUFFINS vanille of chocolade 4 voor € 3,-
Alle FOCCACCIa (Pizza,rozemarijn,salami,pesto enz) 4 voor € 5,- en 10 voor € 10,-
BITTERKOEKJES,vanille nootjes,kleine cocos,weespermoppen allemaal 20 voor € 3,-
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 4 american Cookies rozijnen cadeau

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Noord Hollandse GRASKAAS 500 gram 2,95

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

Oude LUXE KAAS 500 gram 3,95

Ons Merk 30+  500 gram 3,95
NOORD HOLLANDSE extra pittige  500 gram  3,95

Nieuw- en verbouw  / Onderhoud / Reparaties
Kantoor: Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail: hoetjesbouw@hetnet.nl

 

• Hoogeweg 54b • 1851 PJ Heiloo • T 06 1299 8058

w w w. s c h i l d e r b o l t e n . n l

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

PB 26 1850 AA Heiloo
Tel. 072 5331875 Mob. : 06 53458623

HOOFDDEPOT BENEGAS
Butaan/Propaan, Industriële gassen, Campinggaz, 
Propaangas tankinstallaties

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

De Omloop 24, 1852 RJ Heiloo - Postbus 124, 1850 AC Heiloo
Telefoon 072 535 55 53, fax 072 535 55 51

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

Tel.: 072 533 16 12
Fax: 072 533 16 20

E-mail: info@kleinvarnebroek.nl www.kleinvarnebroek.nl

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

Tel.072-533 51 87 
Mobiel 06-120 56 375

Voor al uw sierhekwerk,
toegangspoorten, 
schoorsteenkappen.
Tevens verkoop van
hekwerkonderdelen

Molenlei 1i, 1921 CX Akersloot
www.smederijhageman.nl

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

gas- en waterinstallaties, verwarming 
riolering, dak- en zinkwerk

De Hoefsmid 33 G Vredenoord 169
1851 PZ Heiloo 1852 WP Heiloo

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

Strammerboogh 4 - 1921 WN Akersloot - Tel. 0251 500225 - 
Fax 0251 500225 - Mob. 06 22576832 - E-mail: info@vincentkeijsper.nl 

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

Eerste plaatsing € 30,00 
Tweede plaatsing 
€ 20,00 ex. BTW.

Plaatsing op deze pagina is op contractbasis.
Tussentijds veranderen/opzeggen van 

advertentie is niet mogelijk.

De plaatsingsdata worden door ons bepaald. 
Eventuele volgende plaatsingen zijn gratis. 

De advertentie wordt minimaal eenmaal per maand
geplaatst. Voor inlichtingen en opgave:

Drukkerij Uitkijkpost, De Hoefsmid 5, Postbus 68, 
1850 AB Heiloo Tel. 072 5330175, Fax 072 5335644

S ta t i onsp le in  3b ,  1851  LN He i l oo
(072 )  532  46  00 ,  06  29  044  945  
sh l@lvmdes ign .n l ,  www. l vmdes ign .n l

OPENINGSTIJDEN
DI. WO.  DO. 08.30-17.30 UUR
VRIJDAG 08.30-20.00 UUR
ZATERDAG 08.30-12.30 UUR

ADRES
Zevenhuizerlaan 59
1851 MS Heiloo
tel. 072 533 19 28
www.kapsalonbijwaard.nl

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

Heiloo
Voor dames en heren, schakel en automaat
Hoogeweg 17
1851 PG Heiloo
072-5054662
06-514 80 504

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

Ma. t/m vrij. van 8.00 - 12.00 uur.
(9-12 uur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

op=op

TOP-KWALITEIT

• Hollandse Nieuwe MAATJES HARING
per stuk € 2,-    3 voor € 5,50    6 voor € 10,-

WARM GEBAKKEN LEKKERBEK
2 voor € 7,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

3e GRATIS
mooie grote

• Diverse soorten SALADES
   zalm, krab of makreel             per bakje € 2,-
                                         3 voor € 5,50

• Verse STOOFPOON of 
DIKKE SCHOL     Heel kilo € 4,95

✄ ✄
    

JOOOI
Lees ik in de krant dat er wat moet worden gedaan aan de aantrekkelijkheid van deze regio voor verblijfsrecreanten. 
In 2030 moet het hier dé place to be zijn voor die toeristen, volgens een of andere Visie Verblijfsrecreatie. Zouden we 
niet gewoon eerst wat gaan doen om het hier aantrekkelijker te maken voor onze eigen inwoners, zodat jongeren niet 
van pure ellende hoeven weg te trekken naar elders? Volgens mij verblijven wij hier het hele jaar en niet die toeristen.

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

wekelijkse column van KD de Bocht

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. redac-
tie kunt u alleen per e-mail aanleveren. Deadline is maandag 12.00 uur.

Actie geldig bij inleveren bon

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Nieuwe oogst AARDAPPELEN                          4 kilo € 2.95
FUYI APPELS                                                        3 pond € 2.95
AARDBEIEN FRAMBOZEN BOSBESSEN BRAMEN 
                                                       voor veiling prijzen op=op op =op

✄

Super PERSSINAASAPPELS vol sap 3 kilo € 2.50 
Delmonte sweet ANANASSEN 2 voor € 2.50 

Wilde PERZIKEN heel kilo € 2.50
Volop Hollandse KERSEN voor veiling prijzen

KERKDIENSTEN AUGUSTUS
Woe 1 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 09.00 u
Zo 5 kerkdienst Prot. Kerk, Egmond-Binnen, 10u
Zo 5 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 10.00 u
Woe 8 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 09.00 u
Zo 12 kerkdienst Prot. Kerk, Egmond aan Zee, 10u
Zo 12 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 10.00 u
Woe 15 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 09.00 u
Zo 19 kerkdienst Prot. Kerk, Egmond aan Zee, 10u
Zo 19 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 10.00 u
Woe 22 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 09.00 u
Za 25 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 19.00 u
Zo 26 kerkdienst Prot. Kerk, Egmond aan Zee, 10u
Zo 26 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 10.00 u
Woe 29 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 09.00 u

Loop naar de pomp met veel publiek
(Tekst en beeld Cor Mooij)
De rockband ‘De Hijgende Herten’ is 
samengesteld uit oude rotten uit het 
vak en speelt muziek uit de sixties van 
o.a. Elvis Presley, Roy Orbison, Peter 
Koelewijn, the Beach Boys, The Rolling 
Stones. Deze rockers trokken afgelo-
pen weekend enkele honderden men-
sen naar het Pompplein in Egmond 
aan Zee. De muzikanten speelden 
in topbands als Rob Hoeke, Shore-
line, Ekseption, de Shithouse band en 

Country fair. Het publiek ging uit z’n 
dak bij het horen van de oude rockers, 
vooral bij het nummer van Ekseption 
door Dick Remelink, destijds een grote 
hit. Bassist en zanger Willem Schoone 
zwiepte met gitarist Robin de Ruiter 
en zang van Ger Kruijer en organist 
Henk Pepping het publiek extra op 
met een geweldige show. Een stel in 
rock ‘n roll kleding danste er lustig op 
los. De regenbui die werd verwacht 

dreef gelukkig over, zodat iedereen 
bleef staan (of zitten op een terras) en 
gezellig zijn drankje dronk. Het initi-
atief van de Egmondse ondernemers 
duurt nog tot eind augustus. 

Foto’s (Cor Mooij) - De oude 
rockers van de Hijgende 
Herten laten het pompplein 
swingen


