
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

15  wo   4:46   7:19  17:26  19:45   
16  do   5:05   8:05  17:56  20:32   
17  vr   5:15   8:58  18:10  21:25   
18  za   5:54   9:49  18:30  22:20  EK
19  zo   6:34  10:49  19:16  23:15   
20  ma   7:36  12:05  20:06  
21  di   0:34   8:36  13:25  21:10   
22  wo   2:00   9:55  14:46  22:46   

  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

BOOM Wegens 

VAKANTIE
autoservice

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

* 6 t/m 17 augustus GESLOTEN

Voordracht: Edward Kooiman
Piano: Marianne Butijn

Dwarsfluit/traverso: Horst Hausen
19 augustus 20.00 uur

zie pagina ????

MUZIEK 
EN 

POËZIE
in de

SLOTKAPEL

Beschonken automobilist stort van talud
(tekst en beeld Cor Mooij)
Brandweer, politie en ambulance werden donderdag met grote spoed opgeroepen voor een 
ernstig ongeval op de Burgemeester Nielestraat in Egmond aan Zee. 
Een beschonken automobilist reed 
met zijn BMW met hoge snelheid door 
de bocht en ramde eerst de gepar-
keerde auto van de snackbareigenaar 
en vloog vervolgens dwars door een 
stalen hek, om daarna van het talud 

van de ondergrondse garage naast de 
snackbar te storten. Een omstander 
wist te melden dat de bestuurder op 
zijn rem wilde trappen, maar in plaats 
daarvan vol gas gaf. Brandweerman 
Clemens de Graaff die met zijn gezin 

in de snackbar zat te eten, schrok zich 
het apezuur toen hij de BMW door 
de lucht zag vliegen recht op hen af. 
‘Gelukkig lag deze kelder daar, anders 
hadden er doden kunnen vallen, want 
de snackbar zat vol met mensen die 
wat zaten te eten.’ Als brandweerman 
snelde hij naar de kazerne om de 
brandweerwagen te halen waarvoor 
de hulp reeds was opgeroepen. Een 
gezin uit Woerden dat buiten liep kon 
nog net op tijd wegkomen. De poli-
tie heeft de bestuurder meegenomen 
voor een bloedtest en de camerabeel-
den van Hotel Zuiderduin zijn opge-
haald.

Foto (Cor Mooij) - Ravage 
na het ongeval aan de Burg. 
Nielestraat. De BMW 
eindigde naast het talud en 
de brandweer moest eraan 
te pas komen om de zaak 
weer op te ruimen.

Slapen op de slotruïne geen succes, 
maar bierfestijn des te meer…
(van de redactie/JdW)
Het slapen op de slotruïne was iets waar menigeen wekenlang naar uitkeek. Uitgerekend die vrijdag was 
het weer (voor even) omgeslagen. Harde wind en soms onweer voorkwamen dat de nacht kon worden 
doorgebracht op de historische plek. 
‘Zeker toen een tweetal tenten van 
‘die hards’ die het toch wilden pro-
beren in het water van de slotgracht 
verdween, was de lust om daar te 
kamperen helemaal verdwenen’, al-
dus Martijn Mulder, voorzitter van 
Historisch Egmond, de initiatiefnemer 
van dit festijn in het Lamoraal-jaar. 
‘Toen hebben we maar besloten om 
de nacht door te brengen in Huys 
Egmont. De activiteiten waren er niet 
minder leuk om. ’s Morgens hadden 
Paul en Mirjam van ’t Slotje vervol-
gens een heerlijk ontbijt klaar en 
werd het toch een memorabele over-
nachting… De kinderen zullen deze 
avond even goed niet snel vergeten 
denk ik’, aldus Mulder.
Het Zottegems Bierfestijn op de zon-
dag werd – juist doordat het weer 
opnieuw in goeden doen was – een 
gezellige bijeenkomst. Wat er precies 
Zottegems aan was, is mij niet hele-
maal duidelijk geworden. Anders dan 
dat er gasten van Zottegem waren en 
de stadsvlag in de top hing, was het 
‘gewoon’ een topmiddag, met veel 
zon. Het bier was goed en de gezel-

ligheid groot, mede door de swin-
gende muziek van The Asghgrove. 
Veel nieuwsgierigen kwamen een 
kijkje nemen en bleven hangen om te 
genieten van het weer, het bier en de 
muziek.

Foto’s (redactie) - Volop sfeer 
tijdens bierfestijn voor Huys 
Egmont

Iedere maandag inloopspreekuur van 
10 tot 12 uur op Slotweg 2, Egmond a/d Hoef. 

Of op afspraak. Tel. 06 21 51 61 30 (24/7)
Charonuitvaartbegeleiding.nl  

Pas als je de keuzes 
kent, kun je kiezen.
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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!

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

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

  ZIE  rijschoolkarels.nl
              072-506 1226

KARE LS
AUTORIJSCHOOL

86% kans dat 
je slaagt! bron: CBR

Suzan Tervoort
Mosselaan 57, 1934 PJ  Egmond a/d Hoef

06 21 83 47 93
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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... 
 

Nieuwbouw op z´n kop?
EGMOND-BINNEN Tijdens Egmond 
op z’n Kop zal er ook een marktkraam 
aanwezig zijn die bezet zal worden 
door allemaal dorpsbewoners. Zij 
willen u vragen mee te denken over 
de nieuwbouw voor dorpsbewoners, 
zodat verdere vergrijzing afneemt en 

de vitaliteit toeneemt (denk aan ver-
enigingsleven, school, winkelbestand 
enz.). Wilt ook u uw wensen kenbaar 
maken? Vul dan de kleine enquête in, 
die u bij deze marktkraam wordt aan-
geboden. Hopelijk komt u even langs 
voor de enquête en een praatje.

Muziek en poëzie in de Slotkapel
Op zondag 19 augustus wordt er weer 
een muzikale poëzieavond gehouden 
in de Slotkapel onder de titel: "Een 
Luchtig Slot". Het thema is dit jaar 
"Hou me vast, laat me gaan". Over 
vasthouden en loslaten; over liefde 
en scheiding; over leven en dood. De 
gedichten zijn van de hand van ‘grote’ 
dichters zoals Maria Vasalis, Martinus 
Nijhoff, Annie M. G. Schmidt en Hans 

Andreus en worden gepresenteerd 
door Edward Kooiman. De muzikale 
omlijsting wordt verzorgd door Mari-
anne Butijn (Piano) en Horst Hausen 
(dwarsfluit en traverso). Ingrid Zwart 
zal met materiaal uit de natuur weer 
voor een bijpassend natuurkunstwerk 
zorgen. Deur open om 19.30 uur. Er 
is geen entree. Wel staat er een col-
lectebus.

Open dag De Wielenmaker
Op zondag 19 augustus is heemtuin De Wielenmaker voor bezoekers 
geopend. Natuurlijk is de droogte van de afgelopen weken ook hier 
zichtbaar. De amfibieënpoel is bijna opgedroogd: alleen op het diep-
ste stukje staat nog water. Daar hebben alle groene en bruine kikkers 
zich verzameld om te overleven. De geel geworden hogere gedeelten 
herstellen zich altijd weer en volgend jaar bloeien daar misschien 
andere bloemen. 
Een heemtuin is een natuurlijk sy-
steem waar nooit wordt gesproeid. 
Het bloemrijke grasland is in het 
voorjaar gemaaid en staat er nu fris 
en groen bij. ’s Morgens is het nat 
van de dauw en vlinders doen zich te 
goed aan de druppeltjes. Er bloeit best 
nog veel, zoals kattenstaart, rolklaver, 
beemdooievaarsbek en watermunt. 

Kom tussen 12.00 en 16.00 uur zelf 
kijken aan de Adelbertusweg 38. De 
natuurgidsen hebben een rondwan-
deling door de tuin uitgezet met infor-
matiebordjes over de flora en fauna. 
Om 14.00 uur wandelt u met een 
van de gidsen naar de duinen en de 
Adelbertusakker. Toegang gratis, een 
donatie wordt op prijs gesteld.

 

‘De Heer is mij tot hulp en sterkte;  
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.’ 
              Psalm 118: 5a (berijmd) 

 

Met groot verdriet en diepe dankbaarheid berichten 
wij dat toch nog onverwacht is thuisgehaald mijn innig 
geliefde man en onze zorgzame vader 
 

Teunis de Vries 
‘Ton’ 

 24 augustus 1942                          † 11 augustus 2018 
 

Riet de Vries - Stafleu 
 

Bert 
 

Marc 
 

Voorstraat 15, 1931 AG Egmond aan Zee 
 

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 16 
augustus van 19.00 tot 20.00 uur in de Protestantse 
Kerk, Trompstraat 2 te Egmond aan Zee. 
 

De dienst van danken en gedenken zal worden 
gehouden op vrijdag 17 augustus om 11.00 uur in 
voornoemde kerk. Aansluitend begeleiden wij Ton 
naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraaf-
plaats te Egmond aan Zee. 
 

Daarna kunnen we elkaar ontmoeten in het Verenig-
ingsgebouw, Julianastraat 5 te Egmond aan Zee. 
 

“ Onze dank gaat uit naar het personeel en vrijwilligers 
van afdeling ‘Karveel’ van de Prins Hendrikstichting 

voor de liefdevolle zorg die Ton heeft mogen 
ontvangen”. 
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De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

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

Oude LUXE KAAS 500 gram 3,95

NOORD HOLLANDSE extra pittige  500 gram  3,95

BLACK LABEL  500 gram  3,95

Primeur GRASKAAS 500 gram 2,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

TOP-KWALITEIT

• Hollandse Nieuwe MAATJES HARING
   p/st € 2,-    3 voor € 5,50     6 voor € 10,-
            65+ 3 voor € 5,-

VERSE 

ZALM FILET’S
van kilo € 25,-

Alleen tegen inlevering van 
deze bon

kilo € 15,95

mooie dikke
• Ouderwets gerookte PALING
   van 500 gr € 25,-
            DEZE WEEK            500 gr € 15,-

✄

✄
    

WARM GEBAKKEN 

LEKKERBEK
2 voor € 7,50

Alleen tegen inlevering van 
deze bon

3e GRATIS

DE LEKKERSTE

(van KABELJAUW)

Actie geldig bij inleveren bon

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Super lekkere GAILA MELOEN     3 voor € 2.50
Mooie Hollandse AARDBEIEN    2 pond € 3.00
WATERMELOENEN (4 kilo)        per stuk € 3.50

✄

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

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

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

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

notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl
Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.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

Caraïbisch weekend op het Pompplein (Tekst Cor Mooij)
Vrijdagavond begon het Caraïbisch 
weekend in de Zuiderstraat in Eg-
mond aan Zee niet helemaal lekker, 
het waaide hard en de regen viel af 
en toe met bakken uit de lucht. Dat 
kon niemand echter wat schelen, een 
topische regenbui hoort er ook bij. Za-
terdag en zondag werd op het Pomp-
plein vanaf twee uur in de middag 

het feest voortgezet met Arubaanse 
en Surinaamse musici, aangevuld 
met twee mooie limbodanseressen 
tot groot vermaak van het publiek en 
de jeugd. De kinderen werden overal 
in betrokken en het weer leende zich 
uitstekend voor dit Caraïbische spek-
takel: niet te warm en een beetje be-
wolking. De horecagelegenheden die 

dit mogelijk hebben gemaakt waren 
dik tevreden en kunnen terugkijken 
op een geslaagd weekend.

 
Foto’s (Cor Mooij) - Geslaagd 
Caraïbisch weekend. Jong en 
oud worden betrokken bij 
het swingende feest.
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 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

 

 
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 
 
	
	

 

 

 

 

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  

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

Bloembinderij De Duinroos
Voorstraat 118 - Egmond aan Zee - duinroos@quicknet.nl - 072-8883070

Dinsdag 14 augustus zijn we 
weer GEOPEND 
en tot uw dienst!!

Lid van de Euroflorist

Achterom 1

zondag open
van 10:00-14.00

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 o ns p l e i n  3b ,  1851  LN He i l oo
(072 )  532  46  00 ,  06  29  044  945  
sh l@lvmdes i gn .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)

Zomeravondconcert met Dirk Out
Het achtste van de Zomeravondserie bestaat uit een solo orgeloptre-
den van de bekende Haarlemse organist Dirk Out. 
Hij opent met een klassieke Barokke 
Bach, een van diens meesterwerken – 
de Fantasie en Fuga in g. - BWV 542. 
Na deze inspirerende opening  hoort 
u diens koraalvoorspel  ‘Ich ruf zu Dir, 
Herr Jesu Christ’. Wolfgang Amadeus 
Mozart komt aan bod met zíjn Fanta-
sie in f klein, - KV 594  en horen we 
uit de Messe des Couvents een drietal 
onderdelen o.a. het  ‘Offertoire sur les 
grands jeux’,  van de Franse meester 
François Couperin. De romantiek uit 
de twintigste eeuw laat zich op het 
Adema-orgel weer prima vertegen-
woordigen door Alexandre Guilmant 
met het lieflijke ‘Prière et Berceuse’, 
een rustpunt in het programma. Een 
programma dat  een groots slot krijgt 
met de vertolking van drie delen uit 
de symfonieën VI, IV en tot slot een 
markante afsluiter met de Toccata 

uit symfonie nr. V deel 5.  Maandag 
20 augustus, aanvang van het pro-
gramma is 20.30 uur, de toegang is 
gratis met een hartelijke aanbeveling 
voor een vrije gift aan het einde  van 
de avond. 

Foto (aangeleverd) - Dirk Out

Visclub De Egmonden
Afgelopen zondag konden we ‘wit-
vissen op aantal’ in de grote vijver. 
Met nog drie wedstrijden voor de 
boeg bonden dertien vissers de strijd 
met elkaar aan voor het puntenklas-
sement. Deze vissers haalden bij el-
kaar 483 vissen uit het water. Grote 
verschillen in de vangst deze keer, 1e 
Jan Walta had er maar liefst 92, terwijl 
de laatste (namen noemen we niet) er 
maar twee ving.  Als 2e eindigde Mat-
theu v. Wanrooi met 66 vissen, de 3e 
plaats was voor de altijd rustig maar 
gestaag door vissende Henk Konijn 

met 58 stuks. Op de 4e plaats ein-
digde Theo Minneboo die zijn vriendin 
Wil nipt voor bleef met 3 visjes meer, 
50 om 47. Alle andere vissers kregen 
er 6 punten bij voor het klassement, 
waar de eindstand nog steeds niet 
zeker is. Dus gaan we op 26 augus-
tus weer de aanval inzetten voor de 
bovenste plaatsen, dan is er een com-
biwedstrijd in vijver op de Weidjes. 
Omdat het daar niet zo ruim is, word 
aangeraden om op tijd te komen. 

Het Bestuur.

Kunstmarkten bij de Koffiemolen
De vierde kunstmarkt bij de Koffie-
molen te Egmond aan den Hoef vindt 
plaats op zondag 19 augustus. (bij 
restaurant Smakelijk aan de Egmon-
derstraatweg 34). Er komt een breed 
assortiment aan bod; te bewonderen 
zijn schilder- en tekenwerk, sieraden, 
beelden, keramiek, textiel en glas. Te-

vens is er live muziek, verzorgd door 
het muzikale duo de Zwagers uit Hei-
loo. Voor een lekkere versnapering is 
er een mooi terras naast het restau-
rant alsmede een sfeervol ingerichte 
koffiemolen. Kom gerust langs, alles 
staat voor u klaar. De laatste markt 
wordt op 9 september gehouden.

Zeevogels klusdag 
Zeevogels verwacht zaterdag 18 au-
gustus alle leden, vrijwilligers, suppor-
ters etc. om gezamenlijk het complex 
weer helemaal klaar te maken voor 
het nieuwe seizoen. Kom ook want 
vele handen maken licht werk. Er is 
genoeg te doen: van schilderwerk 

en straatwerk, tot schoffelen, hagen 
snoeien & zagen, schoonmaken en 
velden speelklaar maken. Zaterdag 18 
augustus om 09.00 uur op sportpark 
Hogedijk. Je kunt niet de hele dag? 
Een paar uur ’s morgens kan ook!

Egmondse Almanak
EXPOSITIES
‘De Heeren van Egmont en het Vechtvolk’, Huys Egmont, t/m 31 augustus 
‘Achter de schermen’, Hoeve Overslot, t/m 31 augustus
‘Roeland Koning & de Derpers’, Museum Egmond, t/m 4 november.

AUGUSTUS
Do 16 en Vrij 17 wandelen met PostaanZee, E/Zee, 13.30u - Zo 19 Veerman, 
Veerman & Verman, Pompplein, E/Zee 18u - Ma 20 Bezichtiging Slotkapel, E/
Hoef - Ma 20 Zomeravondconcert St Agnes, E/Zee, 20.30u

JOOOI
Het is toch eigenlijk te gênant voor woorden: lees ik in de krant dat een aantal 
bewoners van de Eeuwigelaan en Buerweg in Bergen een miljoenenclaim indie-
nen tegen de gemeente, omdat ze ‘te veel beperkt worden in hun bouwmoge-
lijkheden’ op het perceel waar zij eigenaar van zijn. De gemeente wil namelijk 
dat maximaal 2200 m3 aan bouwvolume op de percelen aldaar gerealiseerd 
wordt, waar volgens het oude bestemmingsplan in principe nog volumes tot 
25.000 m3 mogen worden gebouwd. Die 2200 m3 is veel te weinig vinden die 
bewoners en – vooral - het vermindert de waarde van het perceel. Uiteraard, 
de onderliggende drijfveer van veel redeneringen. Weet u hoeveel 2200 m3 is? 
Het is ongeveer 4 tot 5 keer het volume van een normale rijtjeswoning. En dat 
terwijl veel jongeren/ouderen hier niet aan de bak komen om überhaupt aan 
een passende woning te komen. Voor sommigen is het leven net rupsjenooit-
genoeg…

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

wekelijkse column van KD de Bocht

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 


