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Hoever Dorpsfeest

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
14 wo 3:36 7:38 15:50 19:59
15 do 4:16 8:15 16:30 20:39
16 vr 4:56 9:00 17:15 21:35
17 za 5:46 9:53 18:10 22:34 LK
18 zo 6:24 11:16 18:54 23:45
19 ma 7:34 12:14 20:30
20 di 0:52 8:35 13:26 22:15
21 wo 1:51 10:00 14:25 23:25

(van de redactie) Het was alsof de duvel er mee
speelde: op vrijdagmorgen waren twee regenpakken nog te kort om jezelf droog te houden
en maandagmorgen (eigenlijk zondag later op
de avond al) was het winderig en een stuk killer.
Maar alle tijd die daartussen lag, speelde de organisatie van het Hoever Dorpsfeest in de kaart.
Prachtig weer voor sport, spel en vertier. Dat
maakte het allemaal wel een stuk aangenamer.
De Hoever Huis- en Hof-toer was bij voorbaat al uitverkocht met 100 deelnemers en ook voor de volgende
1. Roofvogelshow op de ruïne (foto redactie)
editie is het zaak snel te bestellen. Deze rondtocht langs
een aantal bijzondere panden in Egmond aan den Hoef is vanaf de eerste editie al een groot succes. Dankzij de
deelnemende bewoners van die panden werd ook dit jaar opnieuw alles uit de kast gehaald om iets bijzonders te
bieden. Kunst, cultuur en gemeenschapszin gaan hier
hand in hand.
Een aantal nieuwe onderdelen bleek eveneens een schot
in de roos: de roofvogelshow op zaterdag op de ruïnes
van het kasteel trok veel belangstelling en ook de intocht
van (meer en minder) historische tractoren trok veel
bekijks. Steeds meer wordt tijdens dit weekend vooral
veel van de historie van en het leven in de Egmonden en

2. Hoever Highland Games op andere plek
(Foto Cor Mooij)
omgeving benut om mensen een aangenaam weekend te
bezorgen. En daar ligt een belangrijk deel van de formule
van het succes. Nieuw was dit jaar ook de ‘dierenkeuring’
waarvoor mensen hun huisdier mochten laten keuren
door een vakkundige jury. Op verschillende onderdelen
waren prijzen te winnen voor de eigenaren: Wie had de
mooiste staart, wie was de mooiste oudste hond, welk
dier was het best verzorgd… (zie verder pag. 2)

3. Teams met ‘opruimopdrachten’ in actie
(foto redactie)
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En verder in Dorpsgenoten
Brand verwoest bollenbedrijf
Geen aanpassingen in ontwerpbestemmingsplan fusielocatie
Nicole Weijling Nederlands kampioen met record
Visserijdag staat er aan te komen

Woning VERKOPEN?

BOOM

Bel dé Kruijff onder de makelaars

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

072-5061201 of info@belleman.nl

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

Opheffingsuitverkoop!

Voor een passende uitvaart met
een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’

Kijk verder in de krant

Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238

Egmond aan zee
Voorstraat 114
Tel 072 506 11 74

DORPSGENOTEN

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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Vervolg Hoeverdorpsfeest

DANKBETUIGING

Ik ben weer thuis.
Hiermee wil ik iedereen bedanken voor de vele mooie kaarten
en bezoekjes in het ziekenhuis en Westerhout.
Dank jullie wel.

4. Mooiste staart voor husky Thor
(foto redactie)
Op de zondag waren twee rivaliserende
groepjes kinderen uit de regio druk bezig
met allerlei ‘opruimopdrachten’ die werden
gefilmd en begeleid à la Zapp televisie voor
de kinderen. De zondag stond uiteraard
ook in het teken van de rommelmarkt,
waarvan de route dit keer wat was verlegd
richting Julianaweg oost en de Weg naar
de Oude Veert, om ook de Hoever Highland
Games de nodige aandacht te geven.
Voor deze tweede editie van die Hoever
Highland Games had een 16-tal teams zich
ingeschreven om de strijd aan te gaan op het ‘battlefield’ (het weiland
langs de Weg naar de Oude Veert).

Co de Boer – de Waard
Pieter Schotsmanstraat 4a
WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

REcoverED

5. Drukte en gezelligheid op de markt (foto redactie)
Boomstammen smijten, slepen met zware karren en kogels, kortom de
mannen en vrouwen (!) werden danig op de proef gesteld op dat weiland.
Een prachtige plek om dat te doen met veel overzicht voor de kijkers.
Inmiddels heeft de organisatie al weer nieuwe ideeën voor de volgende
editie, maar daar wilden ze nog niet te veel over kwijt…

Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

Geopend geopend donderdag t/m
zondag vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 16,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

Bollenbedrijf in de as gelegd

remibeukers@gmail.com

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

Livv

GAS - CV - WATER - RIOOL - ZINK- en DAKWERKEN

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

Persoonlijke aandacht - Ontspanning - Biologische producten

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Telefoon 5065495 - Mobiel 06-50671232
info@ijssennaggerloodgieters.nl
Prinses Margrietlaan 22 - 1934 EL Egmond aan den Hoef

Gezichtsbehandelingen
Livv
Wellness & Massage
Massage
Foto (Cor Mooij): Enorme rookontwikkeling bij brand
Voetreflex
Gezichtsbehandelingen
Persoonlijke aandacht - Ontspanning - Biologische producten

Massage
Voetreflex
Voor meer informatie of een afspraak bel:
06-53887653
Voor meer informatie of een afspraak bel:
Noorderstraat06-53887653
11, egmond aan zee
Noorderstraat 11, egmond aan zee
www.livv-boutique.nl
www.livv-boutique.nl
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Kloknieuws

Egmondse almanak

Voorjaar in Egmond
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SCHILDERS- EN
GLASZETBEDRIJF

Palsma

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

Drogisterij
Parfumerie

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKMeeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen
GOLF?
Tel. 072-5071100

EGMOND

Nu ook
Pedicure

Anna van Burenlaan 82
1934 GV Egmond aan den Hoef
Telefoon: 072 - 506 54 27
vanwonderen@quicknet.nl
www.schildersbedrijfegmond.nl
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
Mobiel: H.M.H. van Wonderen 06-51 22 39 77
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

€

06-24522085

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…



U bent van harte welkom om een kijkje te
komen nemen. Neem gerust contact met ons
op via telefoonnummer 072-5072153 of
info@kinderopvangegmond.nl. Ook kunnen
wij een berekening van de kosten voor u
maken. We helpen u graag verder!

We bieden opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12
jaar in Egmond Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond
aan Zee en Bergen
          
Meer informatie kunt u
       • Kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
vinden op onze website
• Naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar

www.kinderopvangegmond.nl
voor kinderen van 2 tot 4 jaar
    •Peuterspeelzalen

• Gastouderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar

    

Uitslag 31 mei 2017: 1. Fam.dGoede 58,3 2.Theo vGulik en Bep Dekker
54,00 3.D.dKlerck en T.Rosendaal 46,00 4.Fam.Maureau 41,7. Uitslag 6
juni 2017: 1.Fam.dGoede 60,0 2.Theo vGullik en Thea Rosendaal 56,2
3.Anneke Onrust en Herman Prins 44,0 4.Ria Vlaar en Riet Baltus 39,8

9,-

Stichting Kinderopvang De Egmonden is een actieve en springlevende organisatie voor
professionele kinderopvang. Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind en bieden
een veilige basis waarin uw kind wordt uitgedaagd om te ontplooien. Omdat kinderopvang méér
is dan opvang en verzorging terwijl u werkt!

Altijd een opvangvorm die bij u past

Zomerdrive Bridgesoos Torenduin

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

Zaterdagmiddag laat brak aan de Rinnegommerlaan brand uit bij het
bollenbedrijf van de Gebroeders Valkering. De enorme rookontwikkeling
zorgde voor groot alarm in de hele omgeving. Een sms alert ging uit naar
bewoners in de wijde omgeving met de boodschap ramen en deuren te
sluiten. Nadat de brandweer de situatie onder controle had en de brand
was geblust, werd de rampspoed duidelijk: de bollenschuren met daarin
een groot deel van de oogst en het materieel waren volledig in de as geDORPSGENOTEN
legd. De brand werd veroorzaakt doordat de gasfles van de BBQ ontplofte,
wat een steekvlam veroorzaakte die oversloeg naar de houten kuubkisten,
waarna de brand razendsnel verder om zich heen greep.
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 RavenEXPOSITIE
Hallem,wandeling
‘Onder devan
rook
van We
de abdij’,
van 1-24
juniom 08.10 uur
stein’, een mooie
16km.
vertrekken
die dag
JUNI
Wo
14
Buitenspeeldag
Egmond-Binnen
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
Woe
Handwerkcafé,
Hanswijk 14u gratis met de trein gereisd worden.
kan14
er met
het boekenweekgeschenk
Woe 14, Kerkdienst P.Hendrikstichting 15u
Vrij 14 Gezond Natuur Wandelen, Schulp, 10u
Za 17 Kerkdienst Alacoque/Hoef, 19u
Zo 18 Kerkdienst Onze Lieve Vrouw/Zee, 09u
Zo 18 Kerkdienst OK st Agnes, 10u
Zo 18 Kerkdienst Ok st Agnes baby/kleuterviering 15.30u
Zo 18 Filmmiddag in de Schulp 14.30u
Zo 18 Stiltewandeling, Nachtegalenpad, 20.30u

Voor het tweede
wel!



  

DORPSGENOTEN
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Bridgeclub Egmond aan Zee

Kerkdiensten

Restaurant

zoekt met spoed

Egmondse Almanak
medewerkers

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
vakantieen vast
Vr 31 Toneelgroep Spiegel invoor
de Schulp
20.15u
Smidstraat 3
Vrij
31EX
Fotodag
Erfgoeddocumenten,
PostaanZee, 10u
1931
Egmond
aan Zee
Tel 06-53358210
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
WoeTijdverdrijfslaan
5 Vastenmeditatie,1 protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5Herenweg
Flierefluiters
162 jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

BEDIENING en
AFWASHULPEN

d’Oude Clipper

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

werk

Uitslag 8 juni: 1. Afra Zentveld-Tromp & Thea Rosendaal, 59%; 2. Marouschka vd Pol & Jos de Waard, 58%; 3. Ria Schut & Ina Hallewas-Zoon,
54%; 4. Riet Baltus-Bellekom & Gerard Groot, 48%; 5. Anneke OnrustGroot & Luc Mossel, 42%; 6. Hetty Zwart & Nammen Zwart, 39%.
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Schoonheidssalon

Mensendieck
Praktijk Bergen Egmond Schoorl
Linda IJssennagger-Zentveld

Mensendieck voor o.a.
houding,
ontspanning,
Zent Schoonheidssalon
ademhaling
en chronische
pijn.
Mosselaan
61
06 128 14
1934 Tel.
RA Egmond
aan115
den Hoef

SERIEUZE
BEZORGER

Nicole Weijling

Fit met06
Mensendieck!
10 82 64 29

mail mensendieckegmond@gmail.com

Nederlands Kampioen 5000 meter
met nieuw Nederlands record

Uit www.zentschoonheidssalon.nl
onderzoek
blijkt steeds vaker dat we te weinig of niet goed bewegen. Dit leidt tot
www.mensendieckegmond.nl
allerhande
klachten. Die kunnen voorkomen worden als u tijdig naar de
zentschoonheidssalon@gmail.com
Mensendieck
Egmond
oefentherapeut
gaat.Praktijk
Maar wat
doet die oefentherapeut Mensendieck eigenlijk?

Hanswijk 1a, 1934 CP Egmond aan den Hoef

U staat voor de klas, zit veel achter de computer te werken of brengt de hele dag pakketjes

rond ... Iedereen
heeft zo administratie
zijn eigen houding en manieren
van(Cor
bewegen,
maar sommige
Foto
Mooij):
Nicole WeVoor
uw gehele
gewoontes zijn niet goed voor het lichaam. Dan kunnen klachten ontstaan aan bijvoorbeeld

ijling met record Nederlands
Kampioen op 5000m.

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Administratiekantoor

rug, nek of schouder. Ook door bepaalde afwijkingen of ziekten, denk aan reuma, scoliose of
astma, kunt u problemen krijgen met uw bewegingsapparaat.

WINTER

Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode gericht op het
behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door een onjuiste houding en
beweging tijdens dagelijkse activiteiten. De oefentherapeut maakt u bewust van uw eigen
Voor:
- Verwerking
bedrijfsfysieke
mogelijkheden
en coacht
u bij het aanleren van gezond beweeggedrag. Het doel van
oefentherapie is de klachten te laten verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande
administraties en samenstelling jaarvan uw eigen mogelijkheden.
rekeningen
belastingaangiften
Gezond
bewegen?- Kies
voor oefentherapie Mensendieck!

Nicole Weijling-Dissel is tijdens
de Nederlandse atletiekkampioenschappen Masters in Gouda
Nijverheidsweg 31d
Nederlands Kampioen geworden
- adviezen op fiscaal en
Wilt u meer
informatie
of wilt
u zich opgeven? Tel. 06 128 14 115, mail
1851
NW
Heiloo
bedrijfseconomisch
terrein
op haar eerste 5000 meter. De
mensendieckegmond@gmail.com
of www.mensendieckegmond.nl
T 072
42Hanswijk
18 1a, 1934 CP Egmond aan den Hoef
Mensendieck
Praktijk532
Egmond,
Egmondse wereldkampioene
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
F 072
4206-124
19 58 904
Tel. 072-506
90 89 532
• Mobiel:
op de 800 en 1500 meter won
E
info@TR-assurantien.nl
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
met overmacht van haar directe
concurrenten Agnes Schipper
Palsma
van Hellas Utrecht en Frederique
Drogisterij
Versluis-Burkin van AV de WieParfumerie
lingen. Volgende week zal Nicole
deelnemen aan de Gouden Spike
Schoonheidssalon
in Leiden in een internationaal deelnemersveld en zal zij een poging doen
Linda IJssennagger-Zentveld
jaren eenop
vertrouwd
adres
voornaam
uw te
APK
en onderhoud.
hetAl
wereldrecord
de 800 meter
op haar
zetten.
Het zou een
Zent Schoonheidssalon
mooie prestatie zijn om daags na haar vijftigste verjaardag dit record in
Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
Mosselaan 61
handen te krijgen. In ieder geval heeft zij het Nederlands record Masters op
1934 RA Egmond aan den Hoef
in-al en
verkoop
of en
zoekopdrachten.
de 5000 meter
op haar
naam staan
waar zij ontzettend blij mee is.
06 10 82 64 29
Egmonderstraatweg
• 1934
Egmond aan op
dendeHoef
‘HetNieuwe
is een enorme
prestatie om in12
haar
eerstePA
kampioenschap
5000
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com
meter
meteen het goud te pakken.
Na twee ronden moest• Tel.
ik haar
al wat
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl
072-5061228
rustiger aan laten doen, maar een tijd van 17.31.49 is een super tijd’, aldus
Frans Thuijs, haar trainer. Nicole gaat eind juli naar het EK in Denemarken
KINDEROPVANG
DE POPPENKAST
voor
de winst op drie afstanden.

072-5061201 of
info@belleman.nl

ZENT

€

9,-

GARAGE DE EGMONDEN

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

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

Zomerdrive
Bridgeclub Egmond
DORPSGENOTEN

ZENT

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
Het
stondHet
onlangs
in degeworden
krant: we met
krijgen
er aan
binnenkort
nog een inzageweest.
is prachtig
dank
onze ondernemersvereniging, de dorpsbelangenvereniging,
bloembollenkwekers,
Johnvast
Swart
melcontainer
bij thuis. Voor plasticde
deze
keer. De derde. Maar
nietende
dochters,Geen
Jan de
Waard
Bloembollen
en Cees Apeldoorn.
laatste.
idee
waarenikApeldoorn
dat ding moet
laten. Natuurlijk
is het goed om
afval gescheiden in te zamelen en zoveel mogelijk te recyclen, maar wordt
het inmiddels niet eens tijd om op een andere manier in te zamelen? Om
een
alternatief
bedenken
voor
al die containers
ergens
op jeenerf
Uitslag
23 maartte2017:
1.Henk
Apeldoorn
en Fenny die
Brusnu60,42
2.Piet
moeten
staan58,33
(of bij3.Mar
de buren
op het
erf). Of
denken
ze dat
iedereen
even
Ditte Greeuw
en Nico
Imming
54,17
4.Petra
en Bert
Maureau
44,76behuisd
5.Cees is?
Imming
Theo vGulik nou
41,67
Dekker
en Thea Rosendaal
ruim
Is hetenbijvoorbeeld
zo6.Bep
gek om
te bedenken
dat het
40,63
misschien
zou kunnen met grote(re) ondergrondse verzamelcontainers
waar je dan even heenloopt om je diverse soorten afval te deponeren? Of
iemand even laat heenlopen om jouw zak heen te laten brengen als je daar
zelf
niet meer
in staat
bent. Dat gebeurt toch ook bij flats en apparteWEEKEND
1 ENtoe
2 APRIL
2017
H. Margaretha Maria
AlacoqueDat
– Egmond
aan ook
denalHoef:
Zaterdag
mentencomplexen
en dergelijke?
gebeurt toch
met glasinzamel19.00 uur Eucharistieviering
Mantje
Hoeverture.
containers
die periodiek doormet
GPpastor
GrootNico
(of wie
dan m.m.v.
ook) worden
geleegd?
Onzedat
Lieve
Onbevlekt
– Egmond
aandeZee:
ZonZou
niet Vrouw
uiteindelijk
ook niet Ontvangenis
goedkoper zijn?
Lijkt me wel
moeite
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
van het uitzoeken waard, toch?
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde
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BOVAG

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
z

Buitenschoolse
opvang
Hoever
Dorpsfeest, een
viswedstrijd en schitterend weer, wat wil je nog
z
Tieneropvang
met
huiswerk
begeleiding
meer. Baars vangen, want
daar ging
het om. Altijd lastig die kleine jagers,
z
Opvang per uur
diez
lieten
zich
deze
dag
niet
bepaald
massaal vangen. Dat Jan Walta voor
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
vierz
op
een
rij
ging
is
niet
gelukt,
hij
werd
4e met 3 baarsjes. Het was een
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De1ePoppenkast
wedstrijd
2 keer 1 uur met een kwartier pauze.
werd Henk Konijn
z
Geenvan
wachtlijsten
z

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

06 20 100 550

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

Ferry Karssen sterkste
bij
MTB Kids & Parents
KINDEROPVANG
DE POPPENKAST

Alkmaarder
Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
geworden
de wekelijkse
wedstrijd
Akersloot
ﬂexibele envan
incidentele
opvang mogelijk.
Actieve,in
betrokken
en om de Kids and Parents
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.
Bikeschool
(KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
Henk
Jan Verdonk
senior, van
die vanuit
kansloze positie wist op te stomen naar
Opvang
voor kinderen
0-13 jaar.
•
Dagopvang
plaatsgenoot
Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
•
Buitenschoolse opvang
PBeentjes
TEL.
nog
in te pakken. Uitslag: 1. Ferry
Karssen Alkmaar 2. Vincent
• wistPeuterspeelzaal
•
Natuurbeleving
Castricum
3. Wilfred Knegt Uitgeest
4. Henk
Jan Verdonk senior Egmond aan
072-507
0200
•
Ruime openingstijden
de•HoefGeen
5. Niels
Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
wachtlijsten
•
Flexibel en incidentele
mogelijk
Dekker
Egmond
aan Zee opvang
8. Jarno
Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
aanWWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL
de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn
De Poppenkast
KINDEROPVANG

KINDEROPVANG
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met 9 stuks (klasse), 2e M.v.Wanrooi met 6 en 3e Ron Groot, 5 stuks.
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
De vacature
voor secretaris is nog niet ingevuld voor volgend jaar. Heren
vissers, wie heeft er interesse? Volgende wedstrijd is op 25 juni op brasem
in de slotgracht. Denk ook even aan de dames/kinderwedstrijd op 1 juli,
beetje hulp is welkom, waarna we op 2 juli weer tegen onze zoutwatervrienden de strijd aanbinden.

SCHILDERSBEDRIJF

GEVRAAGD:
VAN DE GIESEN Online
Snackbar
medewerker
Inschrijving Timmerdorp
Foto (aangeleverd):
Tim- ervaring
liefst met
merdorp Egmond aan
Voor
een langer
den Hoef

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee
Telefoon 072-5064590
06-53696278
www.schildervandegiesen.nl
Mosselaan
53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net

BOVAG

Wij zijn iedere
zondag open!

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

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

18-20 jaar.
periode

Van maandag 24 juli t/m
TEL: 06 23610857
donderdag 27 juli is weer
het timmerdorp in Egmond
aan den Hoef. Traditioneel
wordt het timmerdorp op
donderdagavond 27 juli afgesloten met een vrijmarkt. Het thema is dit jaar “Circus”. Alle kinderen
vanaf 6 jaar t/m groep 8 van de basisschool kunnen zich online
inschrijven op www.timmerdorpegmondaandenhoef.nl. De deelnemersbijdrage is €15,00 en minimaal 1 ouderhulpdag per kind. We noemen
het ouderhulp, maar ook ooms en tantes, broers en zussen (vanaf 18 jaar
en ouder) of andere verzorgers zijn welkom. Verdere informatie zoals het
programma, tijden, voorwaarden etc. is te zien op de website. Let op: De
inschrijving gaat in volgorde van aanmelden. Er kunnen maximaal 180
kinderen meedoen. Meer informatie: Jakob Pronk jacobpronk@quicknet.nl
of Jon Houtenbos jon.houtenbos@gmail.com.

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

GARAGE DE EGMONDEN

P

Visclub
Dagopvang De Egmonden

medisch pedicure

Van 08.00 - 20.00 uur.

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

Praat mee in het Dorpsraad café
Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

Woensdag 21 juni wordt door de Dorpsraad Egmond a.d. Hoef het laatste
Dorpsraad café voor de zomervakantie gehouden. Ook nu is er weer de
mogelijkheid voor de inwoners van Egmond a/d Hoef om zaken betreffende hun leefomgeving onder de aandacht te brengen. De wijkcoördinator van de gemeente zal wederom hierbij aanwezig zijn. Het café is vanaf
20.00 uur open in De Hanswijk.

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

Duinweg 4 - Telefoon 072-5065077
mail2zensitive@gmail.com

DORPSGENOTEN
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Egmondia naar derde klasse KNVB
Een droomscenario is vorige week alsnog werkelijkheid geworden.
WSV uit Wormerveer won met 2-3 bij HSV sport uit Hoorn onder
toeziend oog van de gehele selectie van VV Egmondia. Door deze
overwinning promoveert Egmondia naar de 3e Klasse KNVB.
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- ‘gewoon’ goed
- moderne middelen
- een stabiele basis
- veilig en vertrouwd

Kom kijken en laat u informeren.
Maak een afspraak: 072 5061661
info.driemaster@isobscholen.nl
U wilt toch ook het beste voor uw kind?

Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio
Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

Foto (Cor Mooij): Vreugde bij Egmondia
Een mooier afscheid konden trainer Peter Tania en zijn staf Jan Wijker, Kees
Hottentot en Engel Gul niet wensen. Op sportpark de Lange Plas werd nog
lang feestgevierd met spelers en supporters. Promotie naar de derde klasse
was een droom van trainer Peter Tania die uitkwam, al was het wel nagelbijten voor de trainer die vertrekt uit Egmond en naar ADO’20 vertrekt. Een
mooier afscheid kon hij zich niet wensen.

Zeevogels JO9-1 gaat internationaal

De hele week door Essentrics
en Pilates. No nonsense sfeer,
vriendelijke prijzen, kleine
groepen, voor iedereen
toegangelijk, alle leeftijden met aandacht
voor klachten en blessures!
NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ!!!!!!
www.wilma-pilates.nl
tel:0725066145 of 06-21287899

Ervaar de waarde
van uw tuin!

D B

notaris:

uBBeL
oeT
oor

mr. Erica van NimwegenDijkstra
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
BOOMVERZORGING

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

SCHILDERSBEDRIJF

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

STOPCONTACT

BEUKERS IN
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

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

BADKAMER?

wasserij
dubbelblank

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Foto: Boven; Jerry Bout (Leider/Trainer), Bob Vosman, Runar Dusseau, Tije Dusseau, Sieb Zwanenburg, Dean Bout
Onder; Yiannis van Dasselaar, Ties Keijzer, Stijn Rijke
Gezamenlijk met JO11-1 hebben de spelers van Zeevogels JO9-1 (zie
bijgaande foto) in het Hemelvaart weekend onder zeer tropische weersomstandigheden een internationaal toernooi gespeeld om de zogenaamde
Strijthagencup 2017 in Landgraaf (Limburg). Er werd gestreden tegen
zowel Nederlandse als Duitse verenigingen, om na dag één in de poule
als derde te eindigen. Op dag twee werd in de verliezerspoule uiteindelijk
de eerste plaats behaald. Een leuk, gezellig en leerzaam weekend, mede
mogelijk gemaakt werd door de Club van 100, Vrienden van Zeevogels.

Bands bij 50 jaar JOEB: Van Leer

LaNk
eTer
roNwaTer

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Kijk dan eens in uw
groepenkast:
Zit daar geen
Aardlekschakelaar
(s) van 0,03 A?

ap.beukers@quicknet.nl

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Dan wordt het
hoog tijd om met
ons contact op te
nemen!

Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen
Tel. 072-5071100
06-24522085

Ook voor ramen en kozijnen

PASFOTOSERVICE
Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Al enige jaren is Van Leer een graag geziene gast in JOEB en ook op 8 juli zal
de Egmondse formatie het feets luister bijzetten. De coverband, bestaande uit
leadzangeres Mara Duivenkate, Linda de Groot (saxofoon en yukelele), gitarist
Sjaak Sentveld, drummer Theo Leuring en bassist Richard Wester, onderscheidt
zich door een zeer divers repertoire. Van ska tot Quo, van Tina tot Amy en van
Elvis tot Marco: als Van Leer op het podium staat wordt iedere doelgroep bediend. Naast het repertoire is ook de samenzang prima verzorgd en is het plezier van de band terug te horen in de sound. Ter ere van het 50-jarig jubileum
van JOEB op 8 juli brengt Van Leer onder andere een medley van Elvis Presley
en de Ska versie van ‘I would stay- Krezip’ ten gehore, dit wilt u niet missen!

Primera Het Hoekstuk

Wij zijn iedere
zondag open!

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

Van 08.00 - 20.00 uur.

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

Het Hoekstuk 4
1852 KX Heiloo
Tel. 072 - 533 52 58

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

...even naar Primera

www.primera.nl

DORPSGENOTEN
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Visserijdag in Egmond aan Zee
Zaterdag aanstaande staat de Visserijdag in Egmond aan Zee op het programma. Vanaf een uur of
10 gaat de dorpsomroeper door het dorp om met gongslagen een ieder op te roepen deze dag te
vieren. Op verschillende locaties in het dorp zijn allerlei activiteiten. Op de nautische markt rond
het Pompplein zijn diverse facetten van de visserij en visserij gerelateerde zaken te bewonderen
en ook de KNRM laat veel zien van wat zij allemaal kan. Voorafgaand is er de vrijdag ervoor om
19 uur een herdenkingsbijeenkomst bij het vissersmonument gevolgd door een bijeenkomst vanaf
19.30 uur in de Oud Katholieke Kerk.
Foto (aangeleverd): Leden van
de nieuwe klederdrachtgroep
zijn klaar voor de Visserijdag
komende zaterdag. V.l.n.r.: Bob
Kos, Sandra Duif, Jan de Waard,
Kniertje de Waard-de Graaff, Ada
Schol-Zwaan en Cor Schol. Foto
Frits van Eck.

Tekenbureau
Nieuwbouw

Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen
Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772
E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl

Verbouw
Renovatie
Onderhoud

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis
Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW), Persoonsgebonden
Budget(PGB) en Particuliere Thuiszorg
Neem voor een vrijbljivend kennismakingsgesprek contact op met A-zorg Arina,
Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706
info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

Zaterdag zijn er uiteraard allerlei
optredens en andere activiteiten te
bewonderen, al dan niet onder het
genot van een hapje en een drankje
bij een van de vele gelegenheden
die Egmond aan Zee rijk is. Nog een
bijzonderheidje: In de Smidstraat is om
11.00 uur een presentatie van de pas opgerichte klederdrachtgroep. Daarna gaat het gezelschap richting de Pinck
op het strand en vervolgens naar het Museum van Egmond in de Zuiderstraat. Ook bij de herdenking vrijdagavond
om 19.00 uur bij het vissersmonument en om 19.30 uur in de Oud-katholieke kerk zullen ze op bescheiden wijze
aanwezig zijn. Hiermee wordt een traditie voortgezet die op het punt stond om te verdwijnen. De groep die een
eigen onderkomen heeft in de Prins Hendrik, is heel dankbaar voor alles wat al aan kleding en hoofdbedekking is
binnengekomen. Bijzonder was een rechte omslagdoek, gemaakt van mollenvelletjes en een aantal werkmutsjes
van de hand van Arendje Gouda-van der Pol. Ook schoeisel, hoofddeksels en andere oude attributen zijn welkom.
Wie iets heeft, of wie de groep wil komen versterken bij volgende gelegenheden, kan bellen met Lia de Vries:
072 - 5061318, of mail naar b.kosmindef@gmail.com. Voor het volledige programma van de Visserijdag, zie www.
egmondse-visserijdag.nl.

OPHEFFINGSVERKOOP!
KOLBERTS

JACKS

V-HALS PULLOVERS

ook grote maten en
lengtematen

korte en lange modellen in de
modekleuren

vele modekleuren

59,- 89,- 119,KATOENEN
ZOMERPANTALONS
van Traffic

nu

59,90

69,- 89,-

129,-

MODIEUZE SHIRTS
lange en korte mouw
diverse merken

2 voor

2 voor

49,90

98,-

Egmond aan zee
Voorstraat 114
Tel 072 506 11 74

DORPSGENOTEN
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2 voor

39,95

69,90

POLO’S - VESTEN SWEATSHIRTS
zeer aantrekkelijke prijzen!
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let op

Elke donderdag op het pleintje in
Egmond aan Zee van 8.00-14.00 uur

let op

Hollandse Nieuwe Haring

Botervet p.st. € 2,20 5 voor € 10,- (Altijd vers voor u schoongemaakt)
de lekkerste

maximaal 5 kilo per klant

Ouderwets ger. ZALMBUIK van kilo € 17,50
mooie grote, als paling gelijk

Voorspeelmiddag Muziekwerkplaats
Foto (aangeleverd): Voorspeelmiddag
Muziekwerkplaats Egmond

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Kilo 12.50

Afgelopen zaterdag was voorspeelmiddag
bij Muziekwerkplaats Egmond. In de aula
van de Sint Jozefschool luisterden ouders,
familie en vrienden naar de vorderingen van
de leerlingen. Op het programma stond muziek voor gitaar, slagwerk, zang, keyboard,
dwarsfluit en piano. Alle muziekstijlen van
pop en blues tot klassiek kwamen aan bod. Deze voorspeelmiddag was een van de twee jaarlijkse uitvoeringen
van Muziekwerkplaats Egmond waarbij de leerlingen podiumervaring op kunnen doen.

Kilo  10.00

P.V. De Toekomst Egmond-Binnen
Zaterdag 10-06-2017 stonden de duiven in de Franse plaats Vierzon, waar ze om 06.30 uur gelost konden worden. De eerste duif arriveerde om 13.51.43 uur met een gemiddelde snelheid van 85 km per uur. Aantal duiven
mee 84, afstand 626 km, aantal deelnemers 8.
1e Dirk van de Reep, 2e Comb. C.&J. Apeldoorn, 3e Comb. Zentveld en van de Berg, 8e J.W.J. Hoekstra, 17e P.C.
Sentveld, 20e Arie Tromp. Donderdag 15-06-17 inkorven voor een vlucht vanuit het Franse Pont S.t. Maxence
400 km, en vrijdag 16-06-17 inkorven voor een opleervlucht jonge duiven vanuit Zevenhuizen.

Geen aanpassingen in ontwerp-bestemmingsplan
De gemeente heeft 149 inspraakreacties en zeven vooroverlegreacties binnengekregen op het
voorontwerp bestemmingsplan voor de locatie voor de voetbalfusie aan de Egmonderstraatweg.
Alle reacties zijn samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie in de Nota van beantwoording inspraak en
overleg. Het college heeft afgelopen dinsdag ingestemd met deze nota. Naar aanleiding van de inspraakreacties
wordt het ontwerpbestemmingsplan niet aangepast. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie NoordHolland heeft formeel laten weten dat zij instemt met het voorontwerp bestemmingsplan. ‘Dit is een uitermate
belangrijk besluit gelet op de diverse raakvlakken met provinciaal beleid’, aldus wethouder Peter van Huissteden.
Vanaf 15 juni 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter visie. De planning is dat de gemeenteraad op 9 november 2017 het bestemmingsplan vaststelt en definitief besluit de gronden aan te kopen.

Hollandse GATENKAAS
OUDE BOERENKAAS
30 plus KAAS belegen

500 gram
500 gram
500 gram

Bij aankoop van 1 kilo kaas

2,95
4,95
3,95

e

GRATIS BAK GERASPTE KAAS

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Grote Kaasuienkruier
€ 2,00
Spakenburgs Krentenbrood met of zonder spijs
€ 2,50
Dagverse Slofjes appel kaneel, kersen en aardbeien 4 voor € 5,- en 9 voor € 10,00
Volop American Cookies
5 voor € 2,50 en 10 voor € 3,50
Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt 2 CALZONE KAAS, TOMAT, SALAMI CADEAU!!!

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

MAROC HAND- EN PERSSINAASAPPELS 3 kilo € 2,50
MOOIE WILDE PERZIKEN
3 pond € 2,50
ZOETE ANANASSEN
2 voor € 2,50
Volop Hollandse aardbeien voor veiling prijzen
Actie geldig bij inleveren bon

Twintig jaar Seasingers
Op woensdag 21 juni tijdens de tweede braderie van
dit seizoen is er een Gospelinstuif met de Seasingers
onder muzikale begeleiding van Mariëlle TrompZentveld,Teresa Takken en Jorn Wilms. De Seasingers
bestaan dit jaar 20 jaar, reden voor een feestje EN om
de sterren van de hemel te zingen tijdens de instuif die
om 19.30 begint in de OKK in de Voorstraat in Egmond
Zee. De entree is gratis, vrijwillige giften komen ten
goede aan het onderhoud van onze prachtige
monumentale kerk. Welkom iedereen !

10 voor € 10,00
heel kilo € 10,00
deze week kilo € 12,50

✄

Verse SLIPTONG

op=op

✄

Warm gebakken SLIPTONG 5 voor € 5,50

✄

6e GRATIS

alleen tegen inlevering van deze bon
op=op
alleen voor 65+ 3 voor € 5,- met bon

Colofon Dorpsgenoten

Foto (aangeleverd): De jubilerende Seasingers

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.

