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

Egmonders prominente rol

WATERSTANDEN

EGMOND LÉÉFT

Aanstaande vrijdagavond zal in nieuwe podium Victorie de grootse finale van het popmuziekproject NH-Beat plaats vinden. Met een concert van Shoreline, The Vips, Memphis en de Rob Hoeke
Tribute Band wordt het verschijnen van het boek NH-Beat – Popmuziek tussen duin & polder,
geschreven door popjournalist Peter Smit luister bij gezet. In het boek wordt een beeld geschetst
van de muzikale jaren zestig en zeventig in Alkmaar en de omliggende gemeenten. Egmonders
spelen daarin nadrukkelijk hun partijtje mee, met onder meer bands als Memphis en The Vips.

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
28 wo 3:23 7:36 17:38 20:11
29 do 4:20 8:28 18:11 21:06
30 vr 5:15 9:25 18:41 21:55
1 za 6:10 10:25 19:04 23:06 EK
2 zo 6:55 11:36 20:06
3 ma 0:05 8:06 12:50 20:50
4 di 1:09 9:05 13:56 22:00
5 wo 2:15 10:10 14:50 23:00

• Activiteiten
• Diensten
• Alarmnummers
• etc.
in de 3 Egmonden

Zie de bewaar-bijlage

BOOM

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers
Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744

Het Boek NH Beat: Een must voor de liefhebber van regionale bands
Peter Smit geeft in zijn boek aan de hand van interviews, eigen en andermans herinneringen en kranten- en tijdschriftartikelen een uitgebreid beeld van de ontwikkelingen in de regionale popcultuur. Die cultuur komt niet
alleen tot leven in tekst, maar wordt ook gepresenteerd in honderden foto’s van optredens, dancings, jeugdclubs
en natuurlijk de artiesten zelf. Drie uitgebreide portretten van pioniers uit de regionale muziekscene worden
gevolgd door de beschrijvingen van vele bands en muzikanten. Het boek is een feest der herkenning voor fans
van bands als Memphis, Shoreline, The Vips, The Peps, Cardinal Point, The Rousers of een andere lokale groep uit
die periode. De introductie van zo’n boek over popmuziek doe je vanzelfsprekend niet zonder muziek. Daarom
laten de organisatoren het Alkmaarse muzieklandschap van de jaren '60 en '70 herleven, met The Vips, de immens
populaire (kermis)band Shoreline in originele bezetting (!) en Memphis, de van origine Rolling Stones coverband
die jaren '60 en '70 muziek afwisselt met bijpassende hedendaagse muziek.

Woning VERKOPEN?

Bel dé Kruijff onder de makelaars

En verder in Dorpsgenoten
- Klokkenstoel voor Adelbertuskerk
- Verbouwing Museum Egmond gesteund door gemeente
- Inloopavond voetbalfusie
- Expositie 50 jaar JOEB
DORPSGENOTEN

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl
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Iedere woensdag en donderdag
GRIEPGOLF3 gangen verrassings menu € 19,95

Bosjes Winterprei

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.

Aardbei stekken

OF
INBRAAKGOLF?

Nu ook
Pedicure

- voor al uw tuinplezier -

Centrale inkoop
“de Westrand”

Voorjaar in Egmond

Lamoraalweg
- Egmond
a/dZee
Hoef
Voorstraat
92 –65Egmond
aan
Tel: 06-10661963
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

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


Opheffings-

uitverkoop!

een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’

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

Kijk verder in de krant

          
      

Egmond
aan zee
    
 
Voorstraat 114

Tel 072 506 11 74

    

www.uitvaartverzorgingduin.nl

  

DORPSGENOTEN
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Klokkenstoel op kerkhof Rinnegom

Kerkdiensten

Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde
Er werd gepraat en
gezocht en na bemiddeling van Albert Kramer
EXPOSITIE
met
woningstichting
Hanswijk; Aad
Peetoom
Kennemer
Wonen
steldeen Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART
Woede29kerkVastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
deze
gratis
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
klok van de gesloopte
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Noordergeestkerk
Do 30 Toneelgroepuit
Spiegel in de Schulp 20.15u
Heiloo
beschikbaar.Spiegel
Cor in de Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep
Tervoort
had
aangeVrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
boden
er een klok
Vrij 31 als
Verstillende
wandeling v.a. De Abdij 13.00u
beschikbaar
komen hij de
klokkenstoel wel
wilden maken.
Vrij 31 Lezingzou
pelgrimstocht
Lourdes-Santiago,
PostaanZee,
19u Waarna
APRIL
Za 1met
Toneelgroep
Spiegel aan
in dedeSchulp
hij
samen
Fred Houtenbos
slag is20.15u
gegaan, de voorbereidingen
Za 1gedaan
Kerkdienst
Alacoque,
Egmond/Hoef,
19uwaarna het buiten verder werd
zijn
in de
garage van
Cor Tervoort
Zo 2 ‘TafelenDeze
voor de
Vastenactie’, Pastorie
E-B 17u in een fotoboekje. Dank
afgebouwd.
werkzaamheden
zijn vastgelegd
Zo
2
Kerkdienst
OLV
Onbevlekte
Ontvangenis,
Egmond/Zee,
10u Bouwbedrijf
aan Woningstichting Kennemer Wonen voor de
klok, Tervoort’s
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
voor het beschikbaar stellen van het hout e.d. en loon- en aannemingsbeDi 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
drijf
Hes BVde
voor
het transport.
Ook dank aan alle vrijwilligers die hebWoeJan
5, Kienen,
Schulp,
14u
ben
meegeholpen
om
dit
tot
stand
te
brengen.
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk,
19.30uDe klokkenstoel is onlangs
geplaatst
en wordt
gewijd op 1 juli 2017
door Pastor
Johan Olling, om dan
Woe 5 Flierefl
uiters jubileum-uitvoering,
Hanswijk,
20.15u
na ruim 52 jaar weer te luiden bij een uitvaart.

Egmondse Almanak

Egmond
Experience
van start
Ferry Karssen
sterkste
Het is zover: de Egmond Experience gaat van start. Proef de geschiedenis van
bij
MTBDe Egmond
KidsExperience
& Parents
de
Egmonden!
neemt je mee door de rijke cultuurhis-

Verdrietig om haar heengaan, maar vol trots en met respect
voor de wijze waarop zij haar ziekte heeft gedragen, geven wij
u kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw en
onze moeder en oma, en onze (schoon)zuster

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

SERIEUZE
BEZORGER

Salon
voor Bionome
Zent Schoonheidssalon
huidverzorging
Mosselaanen
61Pedicure

Marijke Burges ~ Nouwens

acne,
rosasea
eczeem
1934psoriasis,
RA Egmond
aanen
den
Hoef
diabetische en reumatische voet
06 10 82 64 29
Iedere
dinsdag
koopavond
18.30
19.30
www.zentschoonheidssalon.nl uur

Amsterdam, 21 juni 1946

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

mail2zensitive@gmail.com

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE
Stephen en Marianne
Carice
Maarten

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
Nijverheidsweg 31d
- adviezen op fiscaal en
1851 NW Heiloo
bedrijfseconomisch
terrein

Romana en Chris †
Otto en Elly

072-5061201 of
info@belleman.nl
Bas † en Dini
Romana

T 072 532 42 18

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
F 072
4206-124
19 58 904
Tel. 072-506
90 89 532
• Mobiel:
E
info@TR-assurantien.nl
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

Correspondentieadres:
Egmonderstraatweg 4
1934 AC Egmond aan den Hoef

Palsma

- ‘gewoon’ goed
Drogisterij
- moderne middelen
Parfumerie

- een stabiele basis
- veilig en vertrouwd

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

Marijke is thuis alwaar gelegenheid is om afscheid te nemen en
te condoleren op woensdag 28 juni van 19.00 uur tot 20.00 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 29 juni
Alhet
jaren
een crematorium
vertrouwd adres
voor uw APK
en onderhoud.
in
Yarden
Schagerkogge,
Haringhuizerweg
3
te Schagen.

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

Kom kijken en laat u informeren.
Maak een afspraak: 072 5061661
info.driemaster@isobscholen.nl

9,-

€

U wilt toch ook het beste voor uw kind?

Tijd van samenkomst om 12.00 uur.

Na
afloopEgmonderstraatweg
is er gelegenheid tot
en samenzijn
Nieuwe
12 condoleren
• 1934 PA Egmond
aan deninHoef
de koffiekamer van het crematorium.

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

Graag willen we iedereen
bedanken
KINDEROPVANG
DE POPPENKAST

Bel me Teen!

voor
belangstelling,
Opvang
voor alle
kinderen
van 0-13 jaar.

bloemen, kaarten en
P
felicitaties
die
we
hebben
ontvangen
z
Dagopvang
met
ons 60-jarig huwelijksfeest.
z
Buitenschoolse
opvang

medisch pedicure

Bel voor een afspraak

Tieneropvang met huiswerk begeleiding
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
z
Geen wachtlijsten
z

06-1057 8724

De Poppenkast
Henk en Corrie van Duin-Hardeman

RUIMTE
per m 3

Organiseert op zaterdag 1 juli

SnackbarWEDSTRIJD
medewerker
WITVIS

voor jeugd
en dames
op de Slotgracht
vanjaar.
14.00-15.30.
liefst
met ervaring
18-20
Prijsuitreiking in 't Rode Hert.

Zomer in de Wimmenummerduinen

Zondag 2 juli van 10.00 -15.00 uur is er een straatrommelmarkt op het
Amaliaplein [Mosselaan] en de Bisschopskroft in Egmond aan de Hoef.
Vorig jaar was het een groot succes, de weergoden waren met ons. De
zolders worden leeggehaald en er komen de mooiste en leukste spullen
tevoorschijn. Voor de een is het meuk en voor u is het leuk; voor een leuke
prijs kan je de mooiste dingen op de kop tikken. Wil je zelf ook staan?
Voor 3.50 euro kan je een ruime plaats krijgen (voor opgeven, zie de
advertentie). Voor de kinderen is er een springkussen en de ballonnenpiraat
komt van 12.00-13.30u. Dan maakt hij weer de fraaiste beesten voor de
kleintjes. We zien jullie graag op zondag 2 juli tot dan.

Voor een langer periode

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan
a/d Hoef •www.wiegers.net
Mosselaan53,
55Egmond
• 072.30.30.344
info@welbox.nl

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door: Café 't Rode Hert,
SportraadTEL:
Bergen,06
Rabo23610857
Beweegfonds, Rabobank

U IT VA A RT VE RZO RG I N G

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Pieter Dekker
Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

Vraag gratis uw
laatste-wensenmap aan

• Iedere uitvaart op maat

Dag en nacht bereikbaar via

• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

EGMOND

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

072 - 589 54 53

of via: pieter@uitvaartdekker.nl

• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking
• Transparant

WINTER

* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
Voor: - Verwerkingpakketten
bedrijfs-

administraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH

Kerklaan
11, 1935072-5812331
EV Egmond-Binnen
Telefoon
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

DORPSGENOTEN

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

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

3

28 JUNI 2017 - NR. 640

Openingsconcert Concertenseizoen met ‘Een ZOMERSE BACH’

Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio

DORPSGENOTEN ZOEKT EEN

SERIEUZE
BEZORGER

Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

Het openingsconcert, ‘Een Zomerse Bach’, in de Oud-Katholieke St.
De hele week door Essentrics
en Pilates. No nonsense sfeer,
Agneskerk vindt dit jaar plaats op maandagavond 3 juli a.s. om 20.30 uur
vriendelijke prijzen, kleine
aan de Voorstraat 112. De in deze streken heel bekende Naardense
groepen, voor iedereen
organist, Gert-Jan Mostert, speelt het eerste van de negen contoegangelijk, alle leeftijden met aandacht
certen, dit keer een zgn. OrgelPLUS –concert met de panfluitist
Wellness
&
Massage
voor klachten en blessures!
Mattijs Koene en de bariton Job Hubatka. Deze drie artiesten
NOG-ENKELE
PLAATSEN
VRIJ!!!!!!
Persoonlijke aandacht
Ontspanning
- Biologische
producten
www.wilma-pilates.nl
staan garant voor een heel boeiend programma waar in Johann
tel:0725066145 of 06-21287899
Seb. Bach in al zijn hoedanigheden aan bod komt.

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Livv

Gezichtsbehandelingen
Livv
Wellness & Massage
Massage
Voetreflex
Gezichtsbehandelingen
Persoonlijke aandacht - Ontspanning - Biologische producten

Goede verdiensten,
kom eens langs

Massage
Voetreflex

072-5061201 of info@belleman.nl

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

Zondag 2 juli is er een

SCHILDERSBEDRIJF

STRAATROMMELMARKT

VAN DE GIESEN

op de Mosselaan en Bisschopskroft.
Een plaats kost 3.50 geef je op bij

Hetty tel. 072 5061597 - h.ulaga@quicknet.nl
Thea tel. 06 23785936 - thea_groot@hotmail.com

U hoort een aantal solostukken voor orgel door Gert-Jan, en de fluitsonate BWV 1035, dit keer vertolkt door Matthijs Koene op de panfluit. De
‘Zomerse Bach’ vindt u ook terug in de vertolkingen van de solocantate
BWV 82 ‘Ich habe genug’ voor bas-bariton en delen uit de veel gehoorde
Cantate 147 ‘Jesu, joy of man’s desiring’ gebracht door de inspirerende
bariton Job Hubatka. Verder zijn te beluisteren de orgelsolo ‘Wachet auf,
ruft uns die Stimme’ en een galante ‘Badinerie’ uit de orkestsuite BWV
1067. De toegang is gratis met een aanbeveling voor een vrije gift aan het
einde van de avond. (Zie ook www.egmond.okkn.nl voor het uitgebreide
programma en www.egmond.nl)

MTB Kids & Parents

HOUTENBOS

Bij Jumbo Egmond aan Zee
Door Gezond en Fitter voedingscoach.

Voor meer info:
www.gezondenfitter.nl
Wil jij er bij zijn?
Geef je op info@gezondenfitter.nl.

Foto (aangeleverd): Zomerse concerten in OK Kerk st Agnes

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

Donderdag 6 Juli laatste supermarkt
rondleiding voor de zomervakantie.

Henk Verdonk junior (Egmond aan de Hoef) werd uiteindelijk toch weer de
winnende man in de wekelijkse donderdagavondkoers in Akersloot om de Kids
and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Het begint er echter steeds
meer naar uit te zien, dat de concurrentie meer grip gaat krijgen op de dadendrang van Henk Verdonk junior. Uitslag: 1. Henk Verdonk junior Egmond
aan de Hoef 2. Erwin Krom Limmen 3. Jan Langeveld Bakkum 4. Henk Louwe
Alkmaar 5. Femke Mossinkoff Akersloot (eerste vrouw) 6. Chris Kemp Egmond
aan de Hoef 7. Martin Meijer Heerhugowaard 8. Eva Langeveld (tweede
vrouw) 9. Ad van Rijn Uitgeest 10. Lars van den Wijngaard (Akersloot)

ALUMINIUM
&
RVS LASSEN
Pieter Schotsmanstraat 7
1931 AS Egmond aan Zee
Tel. 072-506 1241 - Mob. 06-1965 1152
www.houtenboslassen.nl

REcoverED

Visclub de Egmonden
Het was een wedstrijdje op brasem deze keer. Een grote slijmerige vis
die over het algemeen weinig tegenstand bied, maar wel leuk is om te
vangen. De opkomst was 9 vissers die de strijd aanbonden met elkaar. Het
was goed om te zien dat onze oudgediende Nico Groot ook weer de weg
naar de waterkant wist te vinden. In totaal werden er 5 brasems gevangen
waarvan Jan Walta er 2 ving. Hij werd daarmee 1e, J. Koopman, A. Dekker
en K. Glas moesten de tweede plaats delen met 1 brasem. Zaterdag 1 juli is
de dames/kinderwedstrijd waar we een beetje hulp bij verwachten. Zondag
erop gaan we de strijd aan tegen Nacht en Ontij waar we natuurlijk allemaal bij willen zijn.

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra

Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

info@overwegendnotariaat.nl

remibeukers@gmail.com

www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Zomerdrive Bridgesoos Torenduin

Allergie
Acupunctuur

Ook voor ramen en kozijnen

Uitslag 13 juni 2017: 1.Fam.Maureau 58,25 2.D.dKlerck en T.Rosendaal
54,20 3.A.Onrust en H.Prins 45,80 4.R.Baltus en R.Vlaar 41,75. Uitslag
20 juni 2017: 1.Fam.Maureau 60,25 2.D.dKlerck en T.Rosendaal 50,25
3/4.R.Vlaar en R.Baltus 44,75 3/4.Fam.dGoede 44,75

Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?
Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

JOOOI

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

wekelijkse column van KD de Bocht

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Zouden er nog vacatures zijn bij de afdeling juridische zaken bij de
gemeente? Ik denk dat ze wel hulp kunnen gebruiken. De laatste tijd is er
nogal eens wat aan de hand. Worden we niet teruggefloten door commissaris van de koning, Johan Remkes, dan is het wel door de Raad van State
of vergelijkbaar instituut. Dat er eens een keer wat zaken zijn die discussie
opleveren, oké. Maar je mag toch veronderstellen dat ze op zo’n afdeling
precies weten wat mag en vooral wat móet. We kunnen ons hier geen emailaffaire á la Hillary Clinton veroorloven, moeten ze gedacht hebben. We
leggen gewoon in een aantal gevallen/projecten niets vast. Hebben we er
ook geen last van. Wat je niet ziet is er ook niet. Maar dan zijn er natuurlijk
weer van die mensen die precies willen weten wat er dan niet is. Lastig
hoor…
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

VISCLUB
DE EGMONDEN
GEVRAAGD:

WE HEBBEN NOG

€ 5,50

Straatrommelmarkt

KINDEROPVANG

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

al v.a.

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
Hoe
de Hoef
wisselwerking
en omstandigheden
ook uitpakt,
aan de
10. Ramontussen
van denatuur
Laarschot
Hoorn
het is altijd boeiend om daar eens goed naar te kijken. Dat doen we op
zondag 2 juli om 10 uur tijdens de maandelijkse IVN-wandeling. Door
het uitblijven van regen maakt het duin een schrale indruk met kleine lage
plantjes, die niettemin soms prachtig bloeien. Ook de bramen staan al in
bloei en de eerste kleine vruchten zijn al zichtbaar. Wat zal daarvan terecht
komen? De afspraak om op de paden te blijven, geldt des te meer, nu het
gewas zo kwetsbaar is. We beginnen om 10 uur bij Sportcentrum De Watertoren in Egmond aan Zee. Van te voren opgeven is niet nodig, wel zelf
zorgen voor een toegangskaart voor het Noord-Hollands Duinreservaat van
PWN (zie PWN.nl). Een donatie (richtlijn 2,50 euro) wordt op prijs gesteld.
Voor nadere inlichtingen kunt u mailen, hanneke@ivnnkl.nl, of bellen
(072)5337601; kijk ook eens op kijk ook op www.ivn.nl/nkl .

Het was geweldig.

z

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

Alkmaarder
Ferry Karssennatuur
is donderdagavond
metlandschappen
overmacht winnaar
torie,
de ongeëvenaarde
en de bijzondere
van de Eggeworden
van
de
wekelijkse
wedstrijd
in
Akersloot
om op
de elk
Kidsgebied:
and Parents
monden. De Egmond Experience biedt arrangementen
natuur,
Bikeschool (KPB)
was‘easy
echter
hetAan
optreden
van
cultuurhistorie
enmountainbikecup.
landschap. Zowel Weergaloos
sportief als de
way’.
het eind
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
van
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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.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • info@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

DORPSGENOTEN
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OPHEFFINGSVERKOOP!
KOLBERTS

JACKS

V-HALS PULLOVERS

ook grote maten en
lengtematen

korte en lange modellen in de
modekleuren

vele modekleuren

59,- 89,- 119,-

69,- 89,- 129,-

KATOENEN
ZOMERPANTALONS

59,90

zeer aantrekkelijke prijzen!

2 voor

49,90

98,-

Egmond aan zee
Voorstraat 114
Tel 072 506 11 74
Palsma

Gymvereniging Spirit

€

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

Drogisterij
Parfumerie

9,-

Foto (aangeleverd): Succesvolle onderlinge wedstrijd
Wat hebben onze kinderen uit Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen
goed hun best gedaan tijdens de jaarlijkse Onderlinge Wedstrijd op 21
juni in de Schulp te Egmond Binnen. De allerkleinsten, van 2,5 tot ± 5 jaar
hebben alle klim-, klauter-, rol-, en balansoefeningen aan hun (groot)ouders
getoond. En wat was het leuk dat alle ouders ook even wat oefeningen op
de lange mat moesten doen van onze trainster Sandra Karisik. De wat oudere
leerlingen van 5 tot ± 6 hebben al echte turnelementen laten zien en hadden
een mooi diploma en medaille zeker verdiend. De oudste leerlingen van 6 jaar
en ouder hebben zeer sportief gestreden naar een 1e plaats. De lenigheid op
de balk en de Arabier op de lange mat waren zeer imposant, alsmede de oefening aan de ringen. Wat ons betreft als vereniging een topmiddag! Nieuwe
leden zijn altijd welkom; mail naar info@spritigym.nl of kijk op spiritgym.nl
voor 2 gratis proeflessen. En wilt u als ouder(s) meer betrokken zijn bij deze
fantastische sport in uw eigen dorp; wij zoeken nog bestuursleden!

69,90

POLO’S - VESTEN SWEATSHIRTS

lange en korte mouw
diverse merken

2 voor

2 voor

39,95

MODIEUZE SHIRTS
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PV de Toekomst Egmond-Binnen
Zaterdag 24-06-2017 stonden de oude duiven in de Franse plaats Bourges
, waar de duiven om 09.00 uur gelost konden worden. De eerste duif arriveerde om 16.21.00 uur met een gemiddelde snelheid van 86,5 km per
uur. Aantal duiven mee 70, afstand 636 km, aantal deelnemers 6. 1e J.W.J.
Hoekstra, 2e Comb. C.&J. Apeldoorn ,9e Arie Tromp, 11e Comb. Zentveld en
van de Berg, 13e Dirk van de Reep, 18e Anton Stam. Zaterdag 24-06-2017
was ook de eerste jonge duiven vlucht vanuit Roosendaal, afstand 125 km.
Na een aantal jaren niet mee te kunnen doen vanwege verbouwing en het
stichten van een gezin, had Wim Apeldoorn zijn oude hobby weer opgepakt, en laat nou zijn 007 James de 1e prijs pakken! 2e werd Arie tromp,
3e Pietje Sentveld, 9e Comb. C&J Apeldoorn, 10e Dirk v/d Reep.
Donderdag 29-06-17 inkorven voor een vlucht vanuit het Franse Morlincourt/Noyon, en vrijdag 30-06-17 inkorven voor een jonge duivenvlucht
vanuit Duffel (België).

Kerkradio in de zomer

ZENT
Schoonheidssalon

Bridgeclub Egmond

Linda IJssennagger-Zentveld

Uitslag zomerdrive: 1. Marouschka vd Pol – Jos de Waard, 57,50%;
2. Thea Rosendaal – Afra Zentveld-Tromp, 55%; 3. Alie te Bück – Niek te
Bück, 51,25%; 4. Ria Schut – Ina Hallewas-Zoon, 48,96%; 5. Hetty Zwart
– Nammen Zwart, 47,50%; 6. Iemkje Dijk – Jan Dijk, 46.25%; 7. Schäffler
– Roos, 43,75%.

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

DORPSGENOTEN

In de zomer zendt de kerkradio van RTV80 herhalingen uit van eerder
uitgezonden programma’s. Zo kunt u op zondag 2 juli van 9-10 uur
luisteren naar de uitzending waar Rudolf Scheltinga in gesprek is met
hoofd krijgsmachtpredikant Klaas Henk Ubels. Ubels heeft zelf de muziek
uitgekozen en vertelt hoe hij tot deze keuze is gekomen. De uitzending is
te beluisteren op Radio 80 (105.9 fm of 96.5 kabel). Deze uitzending wordt
maandagavond herhaald na het nieuws van 20.00 uur.

Timmerdorp Egmond-Binnen…
Om alle kinderen uit Egmond-Binnen de kans te geven zich in te schrijven
voor het Timmerdorp, is er een extra avond om in te schrijven. Alle kinderen
van 5 tot 12 jaar uit Egmond-Binnen kunnen zich maandag 3 juli van
19:00 - 20:00 inschrijven in JOEB, Herenweg 69. Het inschrijfformulier kan
gedownload worden van onze website: www.timmerdorpegmondbinnen.nl.
Daar staat ook het hele programma. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-. Het
timmerdorp start 18 juli. Het thema voor dit jaar is GAMES.
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…en timmerdorp Egmond aan Zee
Zoals de rest van de wereld ontkomt ook Timmerdorp Egmond aan Zee er niet aan. Met een compleet vernieuwde
website waarbij het vanaf nu zelfs mogelijk is om uw kinderen digitaal in te schrijven en een mobiele app kan het
gezelligste dorp van Nederland u nog beter op de hoogte houden van de laatste informatie. Van 7 t/m 10 augustus
organiseren wij weer ons gezellige Timmerdorp. Dit jaar toveren wij onze locatie in de duinen om in een prachtig
ruimtedorp. Je kunt je nu inschrijven via de app of op de website: www.timmerdorpegmondaanzee.nl. Als je dit
vóór 17 juli doet krijg je er een mooi T-shirt bij. Wil je op de hoogte blijven? Download dan snel onze app voor IOS
of Android en like onze Facebook pagina!

Toeristisch overstappunt in Egmond-Binnen
Namens alle bewoners van
De Zorgcirkel, locatie Prins Hendrik,
worden alle onderstaande sponsoren
hartelijk bedankt voor hun bijdrage
aan de loterij. U heeft weer gezorgd
voor een geslaagde Visserijdag 2017.
Willems Vissuper, Drogisterij Palsma
Croissanterie “De Pompadour”,
Bakkerij Kerssens, Slijterij/Wijnhandel Meijer,
Grand Café “t Wapen van Egmond”, Boekhandel
Dekker& Dekker, Restaurant “De Parel van
Egmond”, Café Restaurant “De Klok”
Winckeltje Noten en Kaas, Strandpaviljoen
De Uitkijk, Strandpaviljoen De Schelp,
Bloemenshop De Duinroos, Kapsalon Renée

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
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.

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

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Sinds deze maand heeft de gemeente Bergen twee Toeristisch Overstappunten, waaronder het
parkeerterrein Oude Schulpweg in Egmond-Binnen. De fiets- en wandelliefhebber kan vanaf nu hier
terecht voor het ontdekken van de mooiste plekjes in de gemeente Bergen. Hiermee wordt het netwerk uitgebreid naar acht toeristische overstappunten in de regio. Een TOP is een informatiepaal
met daarop wandel-, fiets- en vaarroutes en informatie over de omgeving.
Een TOP is goed bereikbaar met de auto, beschikt over voldoende parkeergelegenheid en er is vaak horeca in de
buurt. Het is dus het perfecte startpunt voor iedereen die van wandelen en fietsen houdt. De TOP’s zijn te herkennen als een groene vierkante paal van 2,50 meter hoog en een kleine meter breed. De TOP in Egmond-Binnen is
te vinden op het PWN-parkeerterrein aan de Oude Schulpweg in Egmond-Binnen en is in samenwerking met PWN
geplaatst. Vanaf deze TOP kan onder andere het Monnikenpad worden gewandeld, dat veel interessante punten in
de drie Egmonden met elkaar verbindt. De route is 8,6 kilometer en deels onverhard.

WandelenaanZee op de maandagochtend
In de zomer tot en met maandag 28 augustus vertrekt een wandelgroep iedere maandagochtend om 09.30 uur
(verzamelen 09.15 uur) vanuit ontmoetingscentrum PostaanZee. Dit zomerrooster voert PostaanZee in vanwege
de te verwachten warme dagen in deze periode. De wandelgroep kent vier verschillende afstanden: ‘De gang erin'
(8+km), ‘Lekker wandelen’ (7 km), ‘De paden op’ (5 km) en 'Rondje om' (3+ km). We wandelen allemaal 1,5 uur
en na afloop sluiten we af met koffie en thee bij PostaanZee. PostaanZee vraagt voor de koffie en thee een vrijwillige bijdrage. Vertrek bij PostaanZee aan de Voorstraat 82a te Egmond aan Zee.

Verbouwing Museum Egmond
De helft van de kosten voor de verbouwing van Museum Egmond wordt gedragen door een subsidie van de gemeente Bergen. Met deze uitbreiding kan meer aandacht worden gegeven aan het
cultureel erfgoed van Egmond en de schilders van de Egmondse School. Het gaat om een bedrag
van 40.000. Het verzoek van het museum sluit goed aan bij de ambities uit de cultuurnota om cultureel erfgoed zichtbaar te maken op locatie en het culturele aanbod over de kernen te spreiden.
Wethouder Odile Rasch: ‘Egmond aan Zee heeft een rijke geschiedenis als vissers- en vakantiedorp. En net als
Bergen heeft Egmond een eigen stroming in de schilderkunst. Met de verbouwing heeft het museum de ruimte om
dit allemaal tentoon te stellen. En wat is nu een betere plek hiervoor dan Egmond zelf! Cultureel erfgoed moet je
laten zien op de plek waar het vandaan komt.’

Zomerfeest bij kinderopvang
De Poppenkast

KINDEROPVANG

Wat was het 23 juni gezellig op het schoolplein aan de Prinses Marijkelaan in Egmond aan den
Hoef! Stichting Kinderopvang De Egmonden organiseerde een geweldig zomerfeest voor alle
kinderen uit de Egmonden. Natuurlijk was het feest om de zomer in te luiden, maar ook om het
25-jarig bestaan te vieren van ons kinderdagverblijf De Bereboot.
Foto (aangeleverd): Zomerfeest bij
kinderdagverblijf

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

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

Voor de allerkleinste was er een springkussen, een raceauto parcours en natuurlijk
heerlijk spelen met emmers, scheppen en
zand. De grotere kinderen vermaakten zich
met een reuze twister, de negerzoenenklapper of een potje sjoelen. En in het park werd
gevoetbald en trefbal gespeeld o.l.v Tim
Baltus, onze begeleider van de sport BSO.
Kortom, genoeg te doen en als je trek of
dorst had was er voldoende lekkers te snoepen of oneindig limonade te tappen bij ons
limonadekabouter. Iedereen heeft genoten
van een feestmiddag op het plein. Niet alleen kinderen en ouders maar zeker ook de
pedagogisch medewerkers van De Stichting!
Interesse in kinderopvang? Kijk op onze
website: http://www.kdvegmond.nl.

Inloopavond voetbalfusie Egmonden

06 20 100 550

DORPSGENOTEN
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Inschrijven Hogedijk Open kan nog
Vorig jaar werd het 40-jarige jubileum van tennisvereniging TC
Hogedijk uit Egmond uitbundig gevierd en bijna al die jaren wordt
ook al ons open toernooi georganiseerd. Al jaren staat het toernooi in de wijde omgeving bekend en trekt veel deelnemers uit de
regio. Natuurlijk zijn er grootse tennisprestaties geleverd in al die
tijd, maar de combinatie van sportiviteit en enorme gezelligheid
is voor veel deelnemers juist de reden om weer mee te doen. Die
sfeer zullen we ook deze week zowel op de banen als in de kantine/op het terras weer promoten bij deelnemers en supporters.
Dit jaar zal het toernooi beginnen op 8 juli en de finalewedstrijden zullen
op zondag 16 juli gespeeld worden. Door het spelen in poulevorm weten
de deelnemers dat ze meerdere wedstrijden kunnen tennissen en ze niet na
één wedstrijdje al klaar zijn! Via www.toernooi.nl kan er worden ingeschreven in enkel, dubbel en mix-onderdelen in de speelsterktes 5 t/m 8 en
ook de 35+ categorie ontbreekt niet. Inschrijven kan nog tot en met
zaterdag 1 juli, maar de poort staat tijdens het toernooi uiteraard voor iedereen open die van gezelligheid houdt.

Expositie “50 jaar JOEB”

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

TOPKWALITEIT DE LEKKERSTE

Hollandse Nieuwe Haring
p/s € 2,-

6 VOOR € 10,-

3 voor € 5,50

altijd vers van het mes

65+ 3 voor

Warm gebakken SCHOL mooie dikke p/st € 2,-

€ 5,-

3 voor € 5,50

6 voor € 10,00

deze week kilo € 4,95

Verse STOOFPOON of STOOFSCHOL

Verse Hol. KABELJAUWFILET Grote GAMBA'S (zonder kop)
van kilo € 20,- op=op

van kilo € 17,50 op=op

alleen tegen inlevering van deze bon

alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 14,95

Op zondagmiddag 2 juli 15 uur wordt in het JOEB-gebouw aan de
Herenweg 69 te Egmond-Binnen de expositie ‘50 jaar JOEB’ geopend. De expositie met o.a. foto’s en krantenartikelen geeft een
Kilo 12.50
overzicht van de rijke geschiedenis van het sinds 1967 florerende
SCHILDERSBEDRIJF
jongerencentrum in Egmond-Binnen.
Kilo  10.00

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

kilo € 13,50

De Woerdense Kaasboer

GRASKAAS
Boeren OUD

Bij u op de markt

500 gram
500 gram

BLACK LABEL

500 gram

Bij aankoop van 1 kilo kaas

2,95
4,95
3,95

e

✄

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

De gemeente houdt op woensdag 5 juli 2017 van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan voor het nieuwe voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef. De inloop is van
19.30-21.00 uur in de voetbalkantine van voetbalvereniging Egmondia, Sportlaan 5 in Egmond aan Zee. U kunt
gewoon binnenlopen. Medewerkers van de gemeente en het planologisch adviesbureau Rho geven een toelichting
op het ontwerpbestemmingsplan, de beantwoording van de inspraakreacties en het verdere proces. Daarnaast
geven medewerkers van de gemeente en HB Adviesbureau een toelichting op het voorlopig ontwerp van het nieuwe
voetbalcomplex. Het ontwerpbestemmingsplan, de bijhorende planMER en de ‘Nota van beantwoording inspraak
en overleg’ liggen sinds 15 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis van
Bergen, of digitaal op www.bergen-nh.nl, of op www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID: NL.IMRO.0373.BPG09014fusieegmnd-B001.

GRATIS CULINAIRE VERRASSING

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Foto (aangeleverd): Tropical Weekend in JOEB (2003)

Luxe Muffins, vanille of chocolade
Pizza broodjes, kip of rode ui
Grote slagroom Soesjes
SUPER KNALLER Panini's
Boeren appeltaart

De expositie is de week daarna elke avond van 20.00 tot 22.00 te bezichtigen en wordt afgesloten op zaterdag 8 juli waarna vanaf 13.00 uur
een groots festival voor en in het JOEB gebouw zal plaatsvinden om het
jubileum te vieren.

EXPOSITIE 50 jaar JOEB, 2 juli – 8 juli. JOEB-gebouw
JUNI Woe 28 Handwerkcafé, Hanswijk 14u
Zo 25 kerkdienst OK st Agnes, 10u
Vrij 30 Gezond Natuur Wandelen, Schulp, 10u
Vr 30 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
JULI Za 1 Loop naar de Pompfestival, Pompplein 18u
Za 1 Kerkdienst, Maria Alacoque, E/Hoef 19u
Zo 2, straatrommelmarkt, Amaliaplein E/Hoef 10u
Zo 2 Kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 09.00u
Zo 2 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Ma 3 Zomeravondconcert OK St Agnes, 20.30u

Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt een ZAK AFBAK BROODJES CADEAU!!!

TE HUUR
vanaf 1 juli

Recreatiewoning
info: 06-23032956

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

PITLOZE WITTE DRUIVEN
pond € 1,00
GROTE ANANAS (SWEET)
per stuk € 1,00
ZOETE KERSEN
heel pond € 2,50
NIEUWE OOGST HOL. AARDAPPELS
2 kilo € 2,50
Actie geldig bij inleveren bon

STOPCONTACT

Restaurant

IN
BADKAMER?

d’Oude Clipper

Kijk dan eens in uw
groepenkast:
Zit daar geen
Aardlekschakelaar
(s) van 0,03 A?
Dan wordt het
hoog tijd om met
ons contact op te
nemen!

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

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

✄

Egmondse Almanak

4 voor € 3,00
6 voor € 2,50
20 voor € 3,00
4 voor € 1,00
nu € 2,50

Smidstraat 3
1931 EX Egmond aan Zee

zoekt met spoed
medewerkers

BEDIENING en
AFWASHULPEN

voor vakantie- en vast werk
Tel 06-53358210

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.

