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

‘De kap is weer knap…’

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
7 wo 3:36 11:54 16:00
8 do 0:14 4:16 12:44 16:36
9 vr 1:06 4:49 13:34 17:11 VM
10 za 1:30 5:26 14:14 17:46
11 zo 1:55 5:58 14:30 18:19
12 ma 2:14 6:35 14:25 18:55
13 di 2:50 7:05 15:04 19:25
14 wo 3:36 7:38 15:50 19:59

BOOM

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers
Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744
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Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Nu ook
Pedicure

Voorjaar in Egmond

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing… Voor een passende uitvaart met



een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’

De kap zit er weer op, het aanzicht is terug… (Redactie)

          
      

      


    



  

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 ondernemersvereniging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

De kap wordt geplaatst
onder grote
belangstelling
Bridgeclub
Egmond
aan
Zee + Nog een

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Woning VERKOPEN?
BelDORPSGENOTEN
dé Kruijff onder de makelaars
072-5070818
ZOEKT EEN

ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

Voor het tweede
Dag en nacht bereikbaar
wel!
06-49412728 of 072-5115238

SERIEUZE
BEZORGER

info@kruijffmakelaardij.nl

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
klein
stukje…. (Cor Mooij)
zentschoonheidssalon@gmail.com

Nieuwe kap op de Koffiemolen op zijn plaats

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
Voor uw gehele administratie
44,76
5.Cees
Imming
enen
Theo
vGulik
6.Bep Dekker
Thea
Rosendaal
Na 50
jaar van
verval
ruim
2 jaar41,67
van renoveren
wasenhet
afgelopen
vrijdag 2 juni zover dat de molen van Berk40,63
hout, bij de meesten bekend als ‘de Koffiemolen’, eindelijk zijn nieuwe kap kreeg. Administratiekantoor
Onder grote belangstelling van
zowel publiek als media maakte de kap de molen weer (een stuk meer) compleet. De werkzaamheden namen een
groot deel van de dag in beslag, maar het weer zat mee. De Koffiemolen is weer een stukje completer en Egmond
- Verwerking
bedrijfsaan den Hoef
zijn2017
karakteristieke aanzicht van de bekende molen daar aan deVoor:
duinrand
terug. Dat
was wel
WEEKEND
1 EN heeft
2 APRIL
administraties en samenstelling jaarglaasje champagne
waard! In– de
voormalige
is door uitbater Wim
Göbel
opnieuw
een
gezellig
H.een
Margaretha
Maria Alacoque
Egmond
aan korenmolen
den Hoef: Zaterdag
rekeningen - belastingaangiften
‘Petituur
Grand
Café’ gevestigd,
als inNico
de jaren
19.00
Eucharistieviering
metnet
pastor
Mantje'60.
m.m.v. Hoeverture.
- adviezen op fiscaal en
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zonbedrijfseconomisch terrein
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
En10.00
verder
deze week
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag
uur Eucharistieviering
met in
Tel. Dorpsgenoten:
072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
- Nieuwe ideeën voor het brinkje in
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia
Ossewaarde
Palsma
Egmond-Binnen

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

WINTER

Kerkdiensten

Opheffingsuitverkoop!
Egmondse Almanak

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

Drogisterij

Parfumerie
Bijna 5000 euro voor
Roparun
- Mountainbike streetrace bij 43e
EXPOSITIE
Kijk
verder
in
de
krant
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15Egmond
juli.
op zijn Kop
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend,
Het aan
Gebouw,
- Hulde voor voetbalkampioenen
Egmond
zee 10u
Voorstraat
Wo 29 Toneelgroep Spiegel
in de114
Schulp 20.15u
Tel 072 506 11 74
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u bij de jeugd

€

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
DORPSGENOTEN
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
Karen Admiraal
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie
E-B 17u is sinds kort het team
bij CharonEgmond/Zee,
uitvaartbegeleiding
komen
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis,
10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen,
versterken.10u
Karen vervangt Mara en
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen
Karin, die15u
in de Goorn en HeerhugoWoe 5, Kienen, de Schulp, 14u
waard voor zichzelf begonnen zijn.
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Met
Kerk,deze
19.30u
aanvulling is Charon weer
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u
op volle sterkte en hoopt u met veel
aandacht, liefde en respect en vooral
tijd te mogen begeleiden in een van de
moeilijkste tijden van een mensenleven.

Karen Admiraal versterkt Charon

9,-

2

BOVAG
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
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Opvang voorMooi
kinderen
vande
0-13
jaar.
zijn
herinneringen
die blijven

medisch pedicure

P

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Op
85 jarige leeftijd is in alle rust overleden, mijn lieve
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
man, per
onze
z
Opvang
uur lieve vader, schoonvader en trotse opa
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
z
Geen wachtlijsten
z

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

z

Eduardus Petrus Karels
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
Ees d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

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

KINDEROPVANG

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
Het brinkje van Egmond-Binnen, op de hoek van Herenweg en St AdelHenk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
bertusweg
is volgens
dorpsgenoten
ongezellig,
en
plaatsgenoot
Niels Braseen
enaantal
Alkmaarder
Henk Louwe
en deze onverzorgd
vervolgens ook
beslist
niet
te proberen
iets aan
te gaan
doen
nog wist
in toeristvriendelijk.
te pakken. Uitslag:Om
1. Ferry
Karssen hier
Alkmaar
2. Vincent
Beentjes
heeft
men 3.
een
initiatief
gestart
(hierna
de Brinkgroep
om te aan
Castricum
Wilfred
Knegt
Uitgeest
4. Henk
Jan Verdonkgenoemd)
senior Egmond
bespreken
wat erBras
aanEgmond
gedaanaan
zoude
kunnen
Met de
Thuiskamer,
de Hoef 5. Niels
Hoef 6.worden.
Henk Louwe
Alkmaar
7. Dirk
Dekkerambtenaren
Egmond aanvan
Zeede8.gemeente
Jarno Betlem
Krommenie
9. Chris Kemp
Egmond
enige
en met
de omwonenden,
is uitvoerig
aan de Hoefover
10. de
Ramon
van de Laarschot
Hoornom passanten een gezellig
gesproken
haalbaarheid
van de wens
plekje te bieden met de mogelijkheden gebruik te kunnen maken van de
horecavoorzieningen rond het pleintje. Het brinkje is te beschouwen als een
historisch punt tussen abdij, Adelbertusput en de van oudsher bestaande
doorgaande weg naar de omliggende dorpen. Voor de wandelaars over
het Monnikenpad zal het brinkje een ideaal rustpunt kunnen vormen. Met
alle betrokkenen was al snel overeenstemming bereikt voor het volgende
idee (zie ook de illustratie). Het plantsoen in het midden, op een bolle
verhoging, wordt weggenomen en blijft als kleiner vierkant bestaan. Ook
het bolle deel verdwijnt, het hele pleintje wordt eenkleurig bestraat. De
beplanting van de begrenzende bloembakken zal het groenblijvende
karakter blijven behouden. Rond dit kleiner plantsoentje, met behoud van
de boom in het midden, worden stenen banken gemetseld. Het ligt in de
bedoeling deze banken in de 30er jarenstijl van de abdij uit te voeren.
Enige beelden, mogelijk monniken van Jos Apeldoorn, zullen verwijzen naar
de abdij, ook wordt gedacht aan in de grond of in de banken weggewerkte
verlichting.
En fietsenrek en uiteraard een vuilnisbak kunnen de zaak completeren.
Aangezien er een mogelijkheid bestaat met een speciale subsidie een en
ander van de grond te krijgen vraagt deze brinkgroep langs deze weg aandacht in de hoop dat velen in dit dorp voorstander zijn van onze plannen
en dit aan laten merken. De foto is slechts een idee hoe het brinkje er uit
zou kunnen gaan zien. Wellicht kunnen wij dan de gemeente erop wijzen
dat Egmond-Binnen dit plan graag uitgevoerd wil zien. De brinkgroep.
Marianne Snabilie, Nel Wolf, Jaap Kramer, Peter vd Berg, Robert Haagen

GARAGE DE EGMONDEN

Groot is de leegteDE
die hij
achterliet
KINDEROPVANG
POPPENKAST

Bel me Teen!

Ferry Karssen sterkste
Karen Admiraal. Foto: (aangeleverd)
bij MTB Kids & Parents
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
gewordenbrinkje
van de wekelijkseals
wedstrijd
in Akersloot om de Kids and Parents
Het
rustpunt

072-5061201 of
info@belleman.nl

Sinikka Karels-Oikkonen
GEVRAAGD:
Aarno en Riia
Snackbar medewerker
Kerttuli

liefst met ervaringPauli
18-20 jaar.
Eino
Voor een langer periode

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

T 06 538 12 076

Marja en Jan

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

TEL: 06 23610857
Emil

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Ilse en Dusty

Allergie
Acupunctuur

Lauri en Astrid
Lasse
Sanna
Anika

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

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

Egmond, 2 juni 2017
Ees is overgebracht naar het uitvaartcentrum het Oisie
te Egmond aan Zee, alwaar geen bezoek.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 9 juni
om 13.15 uur in crematorium Schagerkogge,
Haringhuizerweg 3, 1741 NC Schagen. Aansluitend is
er gelegenheid om het gezin te condoleren.
Correspondentieadres: mevrouw Karels-Oikkonen,
Herenweg 230, 1934 BG Egmond aan den Hoef

Omdat
ieder
vaarwel
bijzonder
is...
Foto impressie van hoe het kan zijn op het brinkje

Henny Stoop

Scootmobiels + rolstoelen te leen
Voor inwoners van de gemeente Bergen die slecht ter been zijn, is een rolstoel of scootmobiel gratis te leen voor maximaal een dag. Vorig jaar werd
een proef gehouden met de uitleen. Die was succesvol en daarom is deze
service nu standaard beschikbaar. De tijd tussen reserveren en uitlenen
is sindsdien veel korter. De service is er voor inwoners die een dagje uit
willen, maar niet meer zo mobiel zijn. Of mensen die overwegen om een
scootmobiel aan te schaffen, maar die eerst eens willen uitproberen. Het
is verstandig om op tijd te reserveren, minimaal een dag van tevoren. De
rolstoel of scootmobiel is te leen voor maximaal een dag. Hieraan zijn geen
kosten verbonden. De service is er ook voor niet-inwoners, maar zij betalen
dan een borg van € 50,-. De rolstoel/scootmobiel is af te halen in Bergen,
Egmond of Schoorl. De gebruiker ondertekent een gebruikersovereenkomst;
daarvoor is het nodig dat hij legitimatie meeneemt. Aanvragen kan bij de
balies van het ouderwerk in de diverse kernen: Aanvragen: bij de balies van
het ouderenwerk: Egmond; 072 5065204 of j.sijpheer@welzijnbergen.nl.
Bij het lenen van een scootmobiel worden een aantal vragen gesteld om

E.J. Potgieterweg 27 Heiloo • Telefoon: 072 532 0345

w w w. c a p e l l a - u i t v a a rt v e r z o r g i n g . n l
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NIEUW GROEPS CURSUS
SLANK EN FIT DE ZOMER IN!

te bepalen of er instructie – door een vrijwilliger - nodig is. Een vrijwilliger
maakt vervolgens een afspraak over tijd van ophalen en terugbrengen, plus
de locatie: Egmond-Binnen, De Schulp, Visweg 45; Egmond aan Zee, Prins
Hendrik, Voorstraat 41.

8 weken € 145,Incl boek en 1 beweegles

Bloemen voor verliezend finalist

Start 8 juni

Opgeven
Sandy ter Horst
info@gezondenfiter.nl
06 46 43 42 26
Www.gezondenfitter.nl

G ezond en Fi t t e r

Voedingscoa ch

g ezo nd en fit ter.n l

Huisontruimingen
en bezemschoon
opleveren

Vorige week was er geen ruimte in deze kolommen, maar dat doet
natuurlijk niets af aan de prestatie, dus nu alsnog: vriend en vijand waren
het erover eens dat vierdeklasser VR1 van WSV’30/Jisp een maatje te groot
was voor vijfdeklasser Zeevogels VR1. Na een 0-4 ruststand werd het uiteindelijk 0-5. Het team is echter trots op de bereikte bekerfinale en wil alle
supporters bedanken voor de steun in het afgelopen seizoen.

Lamoraalweg 53B
Industrieterrein de Weidjes
1934 CC Egmond aan den Hoef

www.kringlooptol.nl
06 36 33 43 33

Restaurant
d’Oude Clipper
Smidstraat 3
1931 EX Egmond aan Zee

ZENT

zoekt met spoed
medewerkers

Schoonheidssalon

BEDIENING en
AFWASHULPEN

Linda IJssennagger-Zentveld

voor vakantie- en vast werk
Tel 06-53358210

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

WOEKERPOLIS?
Check uw polissen!

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

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Natuurbeleving
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

P

TEL.
072-507 0200

KINDEROPVANG

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

Op 9 en 10 juni nemen De Hanswijckers je tijdens de musical “Footloose”
mee naar het kleine plattelandsdorpje Bomont. Ren komt vanuit de grote
stad in het kleine dorpje wonen en hij komt er al snel achter dat er voor de
jeugd nogal wat leuke dingen verboden zijn in het dorp. Lukt het Ren om
de wetten die dansen en moderne muziek verbieden aan te vechten? Het
team van De Hanswijckers is er ook dit jaar weer in geslaagd om een eigen
én moderne musical neer te zetten voor jong én oud. De voorstellingen
vinden plaats op vrijdag 9 juni om 20:00 uur en op zaterdag 10 juni om
15:00 uur en om 20:00 uur in theater De Beun in Heiloo. Meer informatie
over De Hanswijckers en over de kaartverkoop kunt u vinden op www.
hanswijckers.nl.

Mijlpaal Jozefschool 225e leerling

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Kampioenen (1)

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

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

De Hanswijckers met FOOTLOOSE

Toch wel een mijlpaal voor de St Jozefschool Egmond aan den Hoef.
Onlangs mochten zij Amelie Broek in het zonnetje zetten, omdat zij de 225ste leerling is, die daar op school komt. In de maand mei kwamen er maar
liefst 5 nieuwe kinderen bij, zodat het aantal kleuters in de 3 kleutergroepen bijna op 70 komt. ‘s Morgens is er een klein feestje van gemaakt met
de ouders van de groepen 1A en 1B op het plein voor de ingang.

06 20 100 550

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

•
•
•
•
•
•
•

Foto (Monica van Hemert): Toch nog lachende gezichten
bij de Zeevogels-vrouwen na de verloren bekerfinale

Jeugdteam Zeevogels kampioen! Het lijkt al weer eeuwen geleden, maar
ook deze kampioenen willen graag hun ‘moment of glory’.

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket
in de Egmonden!

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Voor al uw bloem-,
rouw- en trouwstukken
Lid van de Euroflorist

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
in- en verkoop of zoekopdrachten.

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

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

Iedere woensdag en donderdag
3 gangen verrassings menu € 19,95
Op de foto: Maxim Jansen, Luca Bout, Juul vd Kolk, Tim
Zentveld, Tygo Zwart, Myrthe Faber, Finn van Ginneken, Daniël Res en Benk Heeres. Teamleiders: Michael
Jansen en John Res.

DORPSGENOTEN
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Kampioenen (2)
De jeugd bij Egmondia doet het
uitstekend, waarbij het plezier in het
voetbalspelletje voorop staat. Voor
de jongens onder 12 en 13 gaat het
echter wel ‘om de knikkers’. Met veel
inspanning en strijdlust is het team van
Job Zwart en Jos Wijker dit seizoen voor
de tweede keer kampioen geworden,
zowel in de winter en in de lente, een
prachtige prestatie. De kampioenen
Art, Mink, Kick, Sil, Bas,Casper, Floortje,
Max, Klaas, Mees, Owen, Ilyah, Sam,
Jordy met hun trainers Jos en Job, glommen op onderstaande foto van oor tot
oor. Het zou wenselijk zijn om dit team
ook voor het komend seizoen bij elkaar
te houden.

De kampioenen van Egmondia.Foto: Cor Mooij

Mountainbike streetrace
bij 43e Egmond op zijn Kop

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn allang begonnen en 18, 19 en 20 augustus is het zover! Voor
de 43ste keer zal Egmond-Binnen compleet op z'n Kop staan. Ook dit jaar weer met de grijze markt, kerkmis op
de Adelbertusakker en gezellig samen eten op zaterdag avond. U kunt zich nog inschrijven voor de grijze markt
via onze website. Voor het eerst organiseren wij een streetrace op zondag 20 augustus waarbij de deelnemers een
parcours moeten afleggen op een mountainbike. Er is een open inschrijving dus iedereen kan meedoen! Ook hiervoor kunt u zich inschrijven via onze website. Binnenkort zullen wij het complete programma voor de AONix teams
en horeca bekendmaken, dus houd www.egmondopznkop.nl en de Facebook-pagina in de gaten!

D B

al v.a.

uBBeL
oeT
oor

€ 5,50
per m 3

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Bands bij 50 jaar JOEB

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Peter Gaarthuis Band

De muziek van deze band laat zich
het best omschrijven als instrumentale
rock, een favoriete stroming van de
naamgever. Maar ook het combineren
van diverse technieken en muziektheorieën is iets wat gitarist Peter
Gaarthuis altijd al heeft geboeid, wat
ook al op zijn debuutalbum 'Exhibit
A' uit 1998 te horen is. Na 30 jaar
gitaarspelen voelt hij zich sterker dan
ooit op zijn instrument, en het 50-jarig
bestaan van JOEB is een prachtig podium om dit te vieren en met publiek
te delen. Met een geweldige band
bestaande uit: Marco Verhoogt (bas),
John Wijnker (drums) en Bram van de
Reep (gitaar), belooft dit optreden een
waar muzikaal spektakel te worden!
JOEB 50 jaar 8 juli in Egmond-Binnen.

Peter Gaarthuis en Marco Verhoogt

Gezond Natuur Wandelen jubileert
Gezond Natuur Wandelen viert haar jubileum. Al een jaar lang is er dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers
elke week een gratis, aantrekkelijke wandeling langs groene routes in Egmond-Binnen en omgeving. Elke vrijdag
staan er om 10.00 uur vrijwilligers klaar om vanuit Dorpshuis De Schulp te vertrekken. De wandelingen zijn in de
eerste plaats bedoeld voor mensen die meer willen bewegen, maar iedereen die wandelen met een groep leuk
vindt, is van harte welkom. Er wordt gewandeld in een rustig tempo. Twee vrijwilligers begeleiden de wandeling.
De route varieert. Er wordt ook kort iets verteld over de natuur waar we langs lopen onderweg. Deelname is gratis
en je hoeft je niet van tevoren aan te melden. De wandelingen zijn gratis, voor de koffie moet wel worden betaald
(gereduceerde prijs). Meer informatie op www.gezondnatuurwandelen.nl.

LaNk
eTer
roNwaTer

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

wasserij
Dorpshuis dubbelblank

Hanswijk

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Hoeverdorpsfeest zondag 11 juni 2017
Ca.
-11.00 uur Opening met
Micheline Dance Studio
-11.30 uur Presentatie teams
HoeverHighlandGames
-12.00 uur Lamoraal van Egmont
-13.15 uur Mini Playback show
Jeugdbelangen
-13.45 uur Edwin Glas
-16.00 uur The Maniacs ( coverband)
-16.45 uur Prijsuitreiking
HoeverHighlandGames
-17.00 uur The Maniacs
Afsluiting ca.18.30 uur
Bij het podium is een terras met bar en
barbecue aanwezig.
Speciaal Koffietent: koffie met huisgemaakt gebak! Muzikale begeleiding van Ab
Glas!

Het podiumprogramma wordt mede mogelijk maakt
door de Bloembollenbedrijf Fa. J. Hopman en Zn,
Dorpsraad Egmond aan den Hoef
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Roparun levert circa 5000 euro op

Goed uit elkaar, samen scheiden?
Het beste voor de kinderen!
Maak een afspraak met onze mediator
mr. Win-Yi Lam
MfN-registermediator
Gespecialiseerd in
echtscheiding
085-0020809
info@pieterdorhout.nl
www.pieterdorhout.nl
Mosselaan 67 | 1934 RA Egmond aan den Hoef

t
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De muziekschool voor alle leeftijden,
beginners, gevorderden, klassieke-,
jazz- en popmuziek

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

Gitaar•Piano•Zang
slagwerk•Keyboard
Blokﬂuit•Viool

€

06-49704045

http://muziekwerkplaatsegmond.nl

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

MU ZI e k W e r

9,

-

Op het moment dat we elkaar spreken heeft Jacco Walta
nog maar net de balans opgemaakt van de ‘parkloop’
voor de Stichting Roparun: het ziet er naar uit dat de
scholieren in het Slotpark ongeveer 5000 euro bij elkaar
hebben gerend. Jacco Walta: ‘Om precies te zijn staat de
teller nu (dat was donderdagavond 1 juni om 20 uur)
op 4763 euro, maar het gaat nog wel even door. Veel
kinderen hebben zich laten sponsoren per ronde en die
hebben nog niet alles opgehaald.’ Die sponsors kunnen
overigens nog wel eens flink schrikken, want er is veel
en hard gelopen. Walta: ‘We gaan bij het ‘begroten’ uit
van ongeveer 4 rondjes van 1,4 km op het parcours per
deelnemer. Dat bleek echter wat aan de bescheiden kant
te zijn. Er zijn veel deelnemers die meer hebben gelopen,
6 of 7 rondjes was echt geen uitzondering.’ Hoeveel het
uiteindelijk wordt, maakt Walta niet veel uit: ‘Het gaat
om het idee dat de kinderen actief bezig zijn voor een
goed doel.’ In totaal deden dit jaar zo’n 300 scholieren
mee (maar ook diverse leerkrachten en wethouder Hugo
Snabilie renden hun rondjes mee tussen de kinderen),
tegenover de vorige editie, twee jaar geleden, ongeveer
336. ‘Als we dan zoveel geld ophalen kan ik alleen maar
erg trots zijn op alles en iedereen die zich heeft ingezet.’

Rennen voor geld voor Stichting Roparun levert bijna 5000 euro op.

Expositie Kinderportretten in Huys Egmont

In de jaren 30 van de vorige eeuw, verbleef de Duitse kunstschilder Erwin Bowien enige tijd in Nederland. Hij woonde
op Slotweg 44, in het historische Slotkwartier te Egmond
aan den Hoef. Begin 1938 kreeg Bowien van de toenmalige
gemeente Egmond-Binnen de opdracht om alle hier eind
1937 en begin 1938 geboren kinderen te portretteren. Het
resultaat, 20 kinderportretten, werd gebundeld en aangeboden aan het koningshuis, ter gelegenheid van de geboorte
van prinses Beatrix. Stichting Historisch Egmond heeft contact gezocht met het Koninklijk Huisarchief en de beschikking gekregen over hoge resolutie scans van deze portretten,
waarna we van alle geportretteerden (of hun nabestaanden)
toestemming hebben gekregen om deze portretten voor
het eerst in 80 jaar te exposeren. Deze bijzondere expositie
maakt deel uit van het zomerexpositieprogramma van Huys
Egmont en is gratis te bezoeken vanaf het tweede weekeinde van juni tot en met september 2017.

Egmondse

Kinderportretten

door Erwin Bowien 1937-1938

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

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

HUYS
EGMONT

Slotweg 46-48 Egmond aan den Hoef
Iedere zaterdag en zondag 1400 - 1700u
gedurende juni t/m september 2017

Egmondse kinderportretten in expositie Huys Egmont

De Ochtenden: Het Strandvondstenmuseum

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

In de serie De Ochtenden kunt u op donderdag 15 juni om 10.30 uur in de bibliotheek in Egmond komen luisteren
en kijken naar een lezing van Menno Twisk over het Strandvondstenmuseum. Toegang is gratis. Aanmelden via
de website www.bibliotheekkennemerwaard.nl via de agenda of bij de Klantenservice in de bibliotheek. Naast de
ingang Zanderij van het Noord-Hollands Duinreservaat staat het Strandvondstenmuseum waarin, naast het strandjutten, ook veel aandacht geschonken wordt aan Streekhistorische thema’s. In het museum worden rondleidingen
en presentaties gegeven, dit gebeurt ook steeds vaker op locatie. De presentatie bevat naast filmpjes, nieuws en
wetenswaardigheden, strandingen en strandvondsten, ook een flink aantal leuke waargebeurde anekdotes, onder
andere van het strand. Er zullen ook wat attributen van het museum meegebracht worden. Bibliotheek Kennemerwaard, locatie Egmond organiseert regelmatig een programma voor senioren met als titel: De Ochtenden. Deze
ochtenden staan in het teken van cultuur en informatie, maar ook gezellig samenzijn en nieuwe mensen ontmoeten.

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…

Open dag bij heemtuin De Wielenmaker

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Jonge scholeksters bij de poel in de
heemtuin. Foto: Ingrid Siegenbeek van
Heukelom
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Koor Erato bij PostaanZee
Zaterdagmiddag 10 juni komt koor
Erato optreden bij ontmoetingscentrum
PostaanZee. ‘Erato Egmond’ is opgericht in
2012, onder leiding van dirigente Marlies
Meiners-Bras en met pianobegeleiding van
Elena Skorobogatova. Het koor bestaat uit
30 leden, dames en heren die vierstemmig zingen. Het repertoire is veelzijdig,
van licht klassiek tot pop en musical. Het
optreden begint om 16.00 uur en duurt
twee keer een half uur met een korte
pauze. Kom op tijd voor een mooi plaatsje.
De zaal is vanaf 14.30 open.

Erato bij PostaanZee

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

• Ouderwets gerookte MAKREEL
• Verse STOOFSCHOL

heel kilo € 5,50

MOOIE DIKKE

• Verse SALADES zalm, krab of makreel
p/bakje € 2,00
3 bakjes € 5,00

Warm gebakken

KIBBELING

47e Rommelmarkt Eensgezindheid

2 voor € 4,50

p/st vanaf € 3,00

250 gr € 4,-

Muziekvereniging Eensgezindheid uit Egmond-Binnen houdt zaterdag 10 juni voor de 47ste achtereenvolgende
Alleen tegen inlevering van deze bon
keer haar jaarlijkse grote rommelmarkt. Deze markt vindt plaats op het Kerkplein waar ongeveer 2500 m2 vol
heerlijk gekruid
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
mogelijke opbrengst voor de muziekvereniging. Als speciale service worden de gekochte (grote) spullen tegen een
geringe vergoeding thuisbezorgd in de regio Haarlem - Den Helder! Zaterdag 10 juni 2017 in Egmond-Binnen. Kilo 12.50
Grote rommelmarkt op het Kerkplein. Aanvang verkoop 09.00 uur.

2e half pond € 1,50

Los gevroren

GAMBA’S zonder kop
per kilo € 19,95

Alleen tegen inlevering van deze bon
max . 4 kilo per klant

per kilo € 12,50
Oude LUXE KAAS
500 gram 3,95
Kilo  10.00 De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Bridgeclub Egmond
Uitslag Zomerdrive: 1. Thea Rosendaal & Afra Zentveld-Tromp 56,25%; 2. Riet Baltus-Bellekom & Lus Mossel
52,08%; 3. Ria Schut % Ina Hallewas-Zoon 52,08%; 4. Marouschka van de Pol & Jos de Waard 39,58%.

GRASKAAS
OUDE BOERENKAAS

30 plus KAAS lekker belegen

Hoeverdorpsfeest gaat los dit weekend
Nu dit weekend het Hoeverdorpsfeest weer helemaal los gaat met Hoever Highland Games, de Historische markt,
de Hoever Huis- en Hoftoer, de rommelmarkt en tal van andere activiteiten in en rond het dorpshuis, laat ook het
dorpshuis zelf zich niet onbetuigd. Ook dit jaar biedt het dorpshuis de Hanswijk de bezoekers van het Hoeverdorpsfeest weer een leuk en afwisselend programma aan. Zo is er als gebruikelijk een presentatie van een aantal
groepen die in het dorpshuis hun thuisbasis hebben. Lamoraal van Egmond treedt rond het middaguur op met een
concert en een drietal deelnemers aan de Mini Playbackshow laten op het podium hun act nog eens zien waarmee
ze veel succes hebben gehad. Het middagprogramma start met de Egmondse zanger Edwin Glas die garant staat
voor een gezellige sfeer. De middag wordt – wegens groot succes - afgesloten met de coverband De Maniacs. Tussen de optredens door zullen eerst de teams van de Hoever Highland Games worden voorgesteld en later krijgen
zij daar de prijzen uitgereikt. Zie het volledige programma elders in dit blad.

Viswedstrijd botenvereniging De Werf
Het weer en het tij was met ons, zodat wij met een Caribische ZO wind het ruime sop konden kiezen. Alvorens te
starten hebben wij op zee een minuut stilte gehouden voor onze helaas veel te vroeg overleden visvriend Bernard
Harms. Dit was een indrukwekkende en emotionele start van onze eerste bootviswedstrijd van dit seizoen. Nadat
de eerste vislijnen waren geworpen, bleek dat de scharren zeer happig waren. Dit resulteerde in goed gevulde
zakken met maatse vis. Op het paviljoen aangekomen zorgden de zon, gekoelde dranken, verse haring en mooie
prijzen voor een gezellige afsluiting van een zeer geslaagde visdag. Dit met speciale dank aan Peter en Anita voor
de inschrijving en catering, Angelique voor de creatief ingepakte loterijprijzen, Cees als spreekstalmeester en Luuk
voor zijn humorvolle lootjestrekkerij. Hierbij de uitslag van de haringrace van 27 mei. 1: Paul Glas en Jan Groot,
14,92 kg; 2: Cees Kager en Arie Groen, 10,94 kg; 3: Lex en Philip Stam, 9,52 kg; 4: Aris Blaauboer en Sirik v/d
Berg, 9,18 kg; 5: Rob Stam en Rob Zwart, 9,06 kg; 6: Jos Wijker en Stefan Burges, 8,06 kg; 7: Theo Minneboo en
Patrick Niwczijk, 7,92 kg; 8: Luuk Konijn en Adriaan Dekker, 7,78 kg; 9: Sven en Harry Harms, 7,68 kg; 10: Jan en
Vincent de Jong, 6,40 kg; 11: Hessel den Boer en Pieter de Jong, 6,38 kg; 12: Frans en Peter Boendermaker, 5,14
kg.

Postduivenvereniging de Toekomst Egmond-Binnen
Zondag 04-06-2017 stonden de duiven in het Franse plaatsje Roye, waar de duiven om 07.00 uur gelost konden
worden. De eerste duif arriveerde om 11.08.05 uur met een gemiddelde snelheid van 84 km per uur. Aantal duiven
mee 116, afstand 347,5 km, aantal deelnemers 8.1e Comb. Apeldoorn, 4e J.W.J. Hoekstra, 9e Comb. Zentveld en
van de Berg, 11e Arie Tromp, 27e Anton Stam, 28e P.C. Sentveld. Donderdag 08-06-17 inkorven voor een vlucht
vanuit het Franse Vierzon 626 km, en vrijdag 09-06-17 inkorven voor een opleervlucht jonge duiven vanuit Zevenhuizen bij Haarlem.

JOOOI

500 gram
500 gram
500 gram

Bij aankoop van 1 kilo kaas

2,95
4,95
3,95

e

✄

SCHILDERSBEDRIJF

GRATIS CULINAIRE VERRASSING

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Pizza snacks
Saucijzenbroodjes
Frikandel broodjes
Appelflappen

3 voor € 1,2 voor € 1,2 voor € 1,2 voor € 1,-

Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een afbak ciabatta
cadeau!!!

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

kilo € 1,00
GROTE HOLLANDSE KOMKOMMERS 2 voor € 1,00
GROTE KROP SLA
€ 1,00
HOLLANDSE TOMATEN

Actie geldig bij inleveren bon

REcoverED

✄

Voor het tweede
wel!

Tijdens de Open Dag op 11 juni staan de vrijwilligers van heemtuin De Wielenmaker weer klaar met informatie
over de tuin, natuurlijk tuinieren en over het inrichten
en onderhouden van een ecologische moestuin. De
heemtuin, een kleinschalig natuurontwikkelingsproject
(5000 m2 met meer dan honderd wilde plantensoorten)
is dan op zijn mooist. De gevarieerde flora is aantrekkelijk voor tal van amfibieën, vogels, vlinders en insecten
(zie ook www.wielenmaker.nl). Tussen 12.00 en 16.00
uur bent u van harte welkom aan de Sint Adelbertusweg 38 in Egmond-Binnen voor een bezoek aan de
tuin. Voor de liefhebbers wordt om 13.00 uur en om
15.00 uur een wandeling georganiseerd in de omgeving. Een bezoek aan de nabijgelegen Adelbertusakker
vormt onderdeel van deze wandeling. We hopen u te
mogen verwelkomen. Koffie, thee en iets lekkers staan
voor u klaar.

Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

remibeukers@gmail.com

wekelijkse column van KD de Bocht
Ik las laatst ergens dat er een wespenplaag zit aan te komen. Dat was zo
omdat er nu al zoveel wespen zijn te zien. Nou kan het aan mij liggen,
maar ik heb ze nog niet gezien. Maar goed, laten we eens aannemen dat
ze er wel zijn en dat we er dus last van gaan krijgen. Lijkt me niet het
ergste in deze wereld: last van wespen. Wie er een beetje op let, kan er zelf
best iets aan doen om te voorkomen dat ze je het leven al te zuur gaan
maken. Inderdaad: een schoteltje citroenwater met (flink wat) kruidnagels
schijnt zo’n huismiddeltje te zijn. Daar hebben ze een pesthekel aan, naar
verluidt. Dat probleem is in ieder geval makkelijker op te lossen dan uit te
vinden wie die drie Duitse gasten onlangs hebben mishandeld, want dat
schiet nog niet zo op. Daar heb ik nou weer een pesthekel aan…
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

Thee-aanbieding april en mei

ALLE SOORTEN

THEE € 0,25 KORTING
per verpakking

Alleen tegen inlevering van deze bon
Stem ook op Wereldwinkel De Egmonden
http://rabo.nl/nkl/raboclubkas2017

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 € 3,-. 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 11.00 uur.

