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

Expositie 90 Jaar Contact met de Egmonden:

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
5 wo 2:15 10:10 14:50 23:00
6 do 3:05 11:30 15:36 23:50
7 vr 3:49 12:25 16:15
8 za 0:41 4:30 13:05 16:56
9 zo 1:15 5:06 14:06 17:25 VM
10 ma 1:24 5:39 13:57 18:01
11 di 2:00 6:11 14:05 18:35
12 wo 2:30 6:48 14:44 19:09

Behoud van Egmonds eigen karakter
(van de redactie) Wie anders dan Gerard Belleman, hét nog steeds rondwandelende contact met
alle Egmonders, kun je vragen om de opening te verrichten van de expositie 90 jaar Contact met
de Egmonden in Huys Egmont? En Belleman deed het met de gebruikelijke verve. Hij liet veel
medewerkers en anekdotes uit het verleden de revue passeren, waarbij Jaap Eeltink toch wel een
bijzonder plek werd toebedeeld. Hij was het die met zijn legendarische rubriek ‘Wat zegge we…’
alle (vooral gemeentelijke) bijzonderheden in de Egmonden op zijn geheel eigen kritische en humoristische wijze op de hak nam.

Foto (Cor Mooij): Huidige en oud-medewerkers aan Contact met de Egmonden,
(op schilderij) Jaap Eeltink: onlosmakelijk verbonden met Contact

AUTORIJSCHOOL

BOOM

KARE LS

Natuurlijk had Belleman ook aandacht voor anderen die hebben bijgedragen aan de historie van ‘het kontakkie’.
Hij nam er de tijd voor om ze allemaal – bijna persoonlijk – te bedanken voor hun inzet die ze hebben getoond
om het mogelijk te maken zijn passie te kunnen vervullen. Martijn Mulder, voorzitter van de Stichting Historisch
Egmond: ‘Mensen als Gerard Belleman laten de historie in de Egmonden (her)leven. We merken heel erg dat dat
trekt, dat het leuk is. Dat zien we ook bij onze andere activiteiten. Evenementen, exposities, het draagt er allemaal
toe bij dat de Egmonden hun eigen karakter blijven behouden. Het toeval wilde, dat toen we bedachten een
expositie over 90 jaar Contact met de Egmonden te gaan opzetten, precies op de dag van de officiële start van de
expositie voor het publiek, 1 juli, het ook daadwerkelijk 90 jaar geleden was dat de eerste uitgave verscheen. Dat
kan geen toeval zijn….’ De opening had een bijzonder hoog reünie-gehalte; veel oude bekenden zagen elkaar
weer en de verhalen kwamen al snel los. Het Contact met de Egmonden: wie is er niet mee opgegroeid…?

autoservice

Guus regelt
het wél

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

BOVAG

ABA

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

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Bosje preiplanten 25 voor € 2,00,

En verder in Dorpsgenoten:
JOEB ziet Abraham
Copa del Egmond bijna verregend
Uiteindelijk bijna 7000 euro voor Roparun
Fusielocatie blijft aandacht vragen

50 voor € 3,00

Knoflook € 4,00 per kg om te planten of te eten
Gerookte knoflook € 7,00 per kg
- voor al uw kerstplezier - ook 's zondags geopend -

Centrale inkoop “de Westrand”
Lamoraalweg 65 - Egmond a/d Hoef - Tel: 06-10661963

Allergie
Acupunctuur

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

Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238

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

www.uitvaartverzorgingduin.nl

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Woning VERKOPEN?

Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818

Iedere maandag inloopspreekuur van 10.00-13.00 uur
Slotweg 2a, Egmond aan den Hoef
Meldnummer 24/7: 06 21 51 61 30
www.charonuitvaartbegeleiding.nl
Charon Uitvaart Inspireert!

info@kruijffmakelaardij.nl

DORPSGENOTEN
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JOEB ziet Abraham
Bij een vijftigjarige verjaardag hoort een feest, groot dan wel
klein. Dat geldt ook voor JOEB. Het begon allemaal in 1967, en
wordt zaterdag 8 juli op grootse wijze gevierd. ‘We hadden ons
vijftigjarig bestaan graag in het nieuwe JOEB-gebouw bij De
Schulp willen vieren’, zegt vrijwilliger van het eerste uur Fred
Valkering. ‘Maar helaas heeft de bouw een tijd stil gelegen, dus
dat gaat helaas niet lukken. Gelukkig werd begin juni bekend dat
we verder kunnen. We hopen het nieuwe gebouw eind van dit
jaar te kunnen openen.’
Zaterdag 8 juli wordt het vijftigjarig bestaan van JOEB gevierd. Dit wordt
een dag voor een ieder die zich jong voelt. Kinderactiviteiten, bandjes, DJ's,
expositie (hoe was het, hoe wordt het), een leuke quiz, Fake or Real en nog
veel meer staan die dag op het programma. Het begint om 13.00 uur voor
de kinderen met 'Emmer & Emmer' die samen met de kinderen een concert
op emmers zullen instuderen en uitvoeren. Vanaf 14.00 uur begint het
muzikale deel, dat tot ongeveer 20.00 uur zal duren. Daarna gaat het feest
met dj's door in het JOEB-gebouw. De bands die optreden zijn Van Leer,
This Side Up, Kiss Tribute Band, Peter Gaarthuis Band, Wavezero, So Be it,
21 Grams, The Third Wheel en Wet T-shirt Contest. Een week eerder wordt
de expositie '50 jaar JOEB' in het JOEB gebouw geopend.

De vele kaartjes, de lieve brieven,
de mooie bloemen,
uw aanwezigheid en medeleven

Thee-aanbieding april en mei

ALLE SOORTEN

THEE € 0,25 KORTING

Wij voelen ons gesteund, dit heeft ervoor gezorgd dat
we met een fijn gevoel terug kunnen kijken op het
afscheid van mijn man, vader, schoonvader en opa

per verpakking

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

Eduardus Pertrus Karels

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

Sinikka Karels – Oikkonen

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

Kinderen en kleinkinderen

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

Grote opkomst bij jeugdtrainingen

MU ZI e k W e r

Foto (Cor Mooij): Grote
opkomst gezamenlijke
zomerjeugdtrainingen
voetbalclubs

Egmond aan den Hoef, juni / juli 2017

UITVAARTBEGELEIDING

t
k p La a S

Ongeacht waar en of u verzekerd bent (24/7)

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

De grote profclubs zijn al
in training gegaan voor het
nieuwe seizoen 2017-2018 en
de amateurclubs gaan zo rond
augustus weer in training. De
jeugd van St. Adelbert, Egmondia en Zeevogels zijn echter
onder leiding van Arie-Hendrik Visser van Oosterbaan en coördinator Bert
Zwart van de trainersacademie op de Adelbertusakker in Egmond Binnen
al volop met techniek- en baltraining bezig. Liefst 180 kinderen hebben
zich opgegeven. De jeugdtrainers die in twee groepen werken op di- en doavond van 18.30- 19.30 uur en van 19.30 – 20.30 uur hebben zelfs hulp
gekregen van Maarten Gozeling, jarenlang verbonden aan AZ en nu aan
PSV. Twee keer per week wordt er getraind: op de dinsdag- en donderdag
avonden. De trainingen lopen tot aan de grote schoolvakantie.

Gitaar•Piano•Zang
slagwerk•Keyboard
Blokﬂuit•Viool
06-49704045

http://muziekwerkplaatsegmond.nl

Wij hebben ruime ervaring in uitvaartbegeleiding

WONINGRUIL
AANGEBODEN

5 kmr hoekwoning Limmen
grote tuin, oprijlaan 2 auto's.
Huursubsidie mogelijk.
GEVRAAGD
Wellness & Massage
kleinere woning/appartePersoonlijke aandacht - Ontspanning - Biologische producten
ment in Egmond aan Zee.
06 48619002

Zoet tegen zout…

Livv

Zondag 2 juli was het zover: de jaarlijkse wedstrijd van visclub De Egmonden uit Egmond aan den Hoef tegen de collega’s van de zeevisvereniging
Livv
Bij Nacht en Ontij uit Egmond aan Zee. Altijd weer leuk om te vissen tegenGezichtsbehandelingen
Wellness & Massage
onze westerburen. Maar ja, dat de Hoever vis toch anders is dan de Derper
Massage
vis was te zien in de uitslag. Wederom waren de Hoevers te sterk voor onze
westerburen. Het verschil was echter miniem nl. 6700gr tegen 4860gr. Daar
Voetreflex
Gezichtsbehandelingen
moet wel even bij worden vermeld dat de voorzitter van bij Nacht en Ontij
Massage
zo sportief was om maar niets te vangen. Daarentegen was er bij de Hoevers
Voetreflex
iemand die zijn hengel maar te water gooide, ook sportief. Al met al was het
na afloop bij de prijsuitreiking en een weergaloze verloting, waar natuurlijk
Voor meer informatie of een afspraak bel:
al het visserslatijn weer naar boven komt, een gezellig samenzijn. Misschien
06-53887653
Noorderstraat 11, egmond aan zee
word het tijd om de strijd eens op te nemen op het Egmonder strand.
Persoonlijke aandacht - Ontspanning - Biologische producten

Vraagt vrijwillige chauffeurs
voor Buurtbus Heiloo (B rijbew)
informatie: 06 – 44 629 180

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

www.livv-boutique.nl

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

Omdat

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

ieder

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

vaarwel

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Foto (aangeleverd): Kinderen en moeders in actie op zaterdag

bijzonder

ap.beukers@quicknet.nl

Daaraan voorafgaand was er op zaterdag de kinder- en dameswedstrijd.
Een avontuur om mee te maken. Al die gespannen gezichtjes van de jeugd
en moeders die lopen te gillen bij het aanrijgen van de made. Prachtig om
te zien, maar er werd ook serieus gevist. Let maar eens op, jeugd t/m 6 jaar
1e Boyd (achternaam niet bekend) 8 visjes, 2e Liz 5 stuks. Tweede categorie
t/m 11 jaar 1e Wiebe Jansen 11 vissen, 2e Bret 8 stuks. Derde categorie
t/m 15 jaar 1e Sam Peetoom 4 visjes, 2e Cas Zomerdijk 3 stuks. Bij de
dames waren er 4 met 4 vissen op de 1e plaats, dat waren Laura, Lonk,
Ans en Lien. Dat iedereen prijs had stond natuurlijk vast.
Na de altijd weer chaotische prijsuitreiking (kijk maar op de site van visclub
De Egmonden), het flesje fris en het zakje snoep ging iedereen weer tevreden huiswaarts. Dit allemaal werd mogelijk gemaakt door café Het Rode
Hert, Sportraad BES en visclub de Egmonden.

Palsma

€

DORPSGENOTEN

is...

Voor onze vereniging vragen wij met spoed

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

Drogisterij
Parfumerie

9,-

Henny Stoop
Een Coördinator voor de buurtbus,

tevens een Administrateur (notulist)
informatie : 06 - 44 629 180
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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ZENT

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Egmondse Almanak
EXPOSITIE 50 jaar JOEB, 2 juli – 8 juli. JOEB-gebouw
Expositie 90 jaar Contact met de Egmonden: Huys Egmont
JULI Woe 5, Seizoenafsluiting Lamoraal v Egmont, OK kerk Voorstraat, 20u
Do 6 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Vrij 7 Gezond Natuur Wandelen, Schulp, 10u
Za 8 Festival 50 jaar JOEB
Za 8 Kerkdienst, Maria Alacoque, E/Hoef 19u
Za 8 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 19u
Za 8 Open Atelier weekend, HALLEM, 12u
Zo 9 Kerkdienst OLVrouw E/Zee, 09.00u
Zo 9 Roots Market, Boulevard Noord, 11u
Zo 9 Filmmiddag in de Schulp 14.30u
Zo 9 Open Atelier weekend, HALLEM, 12u
Zo 9, Loop naar de Pompfestival, Seabreeze bigband, Pompplein 18u
Ma 10 Zomeravondconcert OK St Agnes, 20.30u

Schoonheidssalon

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

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…
Voor het tweede
wel!

Open Atelier weekend HALLEM

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

Restaurant

zoekt met spoed
medewerkers

d’Oude Clipper
Smidstraat 3
1931 EX Egmond aan Zee

In het kader van haar 25-jarig bestaan organiseert het Egmondse kunstcollectief HALLEM een Open Atelier-weekend. Op zaterdag 8 en zondag 9 juli
zijn de ateliers van 12.00 tot 17.00 uur te bezoeken in Egmond-Binnen.
Huug Zentveld, Peperstraat 32, Jos Apeldoorn, Visweg 12 en Erik Baart,
Noordvelderweg 2z ontvangen dan bezoekers in hun ateliers en werkplaatsen waar schilderijen en beeldhouwwerk (hout)gemaakt worden en te
bezichtigen zijn.

Ervaar de waarde
van uw tuin!

BEDIENING en
AFWASHULPEN

CHARON uitvaart inspireert op
YouTube!

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

voor vakantie- en vast werk

Foto (aangeleverd):
Gijsje Teunissen: eigen YouTube-kanaal

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Tel 06-53358210

Al jaren inspireert
Charon uitvaartbegeWij bezorgen
leiding mensen om
uw boeket hun afscheid vorm te
geven zoals zij geleefd
in de Egmonden!
hebben. Het afscheid
is immers de spiegel
Voor al uw bloem-,
van hun leven. Of de
rouw- en trouwstukken
uitvaart nu groots of
ist
lor
rof
Eu
Lid van de
besloten, uitbundig of
Bloembinderij De Duinrooshu
isw rkbe
ge traditioneel
intiem,
Voorstraat 118 - Egmond aan Zee mid eheel
delb re leiding voor
sc is maakt
duinroos@quicknet.nl - 072-8883070www of a
extrovert
ren
.dehuiswhoelie
rkwmaar
inkel.nl
niet uit, als het
past bij de persoon en
Here
het gezin. Een mooi,
Egmond nweg 207
a/d Hoe
bijzonder en persoonlijk
f
072-506
afscheid kan de pijn en
06-196426616
646
het verdriet van het verlies van je dierbare natuurlijk niet weg nemen, maar
wel verzachten. Om mensen inspireren en te informeren over alle mogelijkheden bij een uitvaart zal Gijsje Teunissen van Charon uitvaartbegeleiding
op het eigen YouTube kanaal vanaf a.s. donderdag 6 juli elke week een
filmpje laten zien, waarin zij vertelt, hoe je een uitvaart heel persoonlijk
huiswerkbegeleiding voor
kunt maken. Bijzondere plekken, bijzondere omhulsels, rituelen, symbolen,
middelbare scholieren
www.dehuiswerkwinkel.nl sferen komen aan bod, maar ook noviteiten in de uitvaart en interviews
met bijzondere mensen.
Abonneer je gratis op het YouTube kanaal van Charon uitvaartbegeSCHILDERSBEDRIJF leiding en laat je elke donderdag verrassen en inspireren. Meer informatie:
www.charonuitvaartbegeleiding.nl.

GRATIS

Iedere woensdag en donderdag
3 gangen verrassings menu € 19,95

BELONING

VAN DE GIESEN

Naar aanleiding van de ernstige mishandeling op zaterdag 6 mei
2017 omstreeks 02.45 uur nabij de vuurtoren te Egmond aan Zee
van drie Duitse vakantiegangers, waarbij twee ernstig (hersen)
letsel hebben opgelopen, stellen de ondernemers van Egmond
aan Zee een beloning beschikbaar van:

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

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

€ 5.000,00

aan degene die de politie uit eigen waarneming afkomstige
informatie verschaft, welke informatie leidt tot veroordeling van
de dader(s).
Bij meerdere tipgevers wordt aan de hand van de waarde van de
verstrekte informatie het bedrag gedeeld.

Een beloning van 5000 euro. Dat is wat Egmondse ondernemers in het
vooruitzicht stellen voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de
daders van de mishandeling van Duitse gasten, al weer enkele maanden
terug. Klinkt mooi, maar denkt u echt dat dat gaat helpen? Als er mensen
zijn die iets weten – en volgens de krant is zo ongeveer iedereen op de
hoogte – zouden die dan nu pas naar voren komen? Nu er geld valt te
verdienen? Zouden we al zover zijn afgezakt dat we het voor geld wél willen vertellen? Het zou best kunnen zijn dat er mensen zijn die meer weten,
maar men is blijkbaar te bang voor wraakacties om naar voren te stappen.
Dat gaat voor die 5000 euro dus ook niet gebeuren. Het hele verhaal klinkt
een beetje als Judas die Jezus ‘verlinkte’ voor 30 zilverlingen. Judas kreeg
zijn ‘gage’ weliswaar vooraf, maar we weten allemaal hoe het met hem is
afgelopen. Stimuleert niet echt…
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

TE HUUR
GARAGE

Voor inlichtingen en het verstrekken van informatie kunt u tot
12 juli 2017 bellen met de:
Politie-tiplijn:
088-1681065 of 0900-8844
of per mail naar:
DR.Alkmaar@politie.nl

Onder
Kennedyflat

Info: 06-272 15 104

De Ondernemersvereniging Egmond Actief
DORPSGENOTEN

4

Kloknieuws

4

DORPSGENOTEN

Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Ingezonden:
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 RavenHoe
of bot
kan eenvan
college
uitgerekend
eenom
inloopavond
stein’,arrogant
een mooie
wandeling
16km.zijn
Weom
vertrekken
die dag
08.10 uur
op deeen
fietsomstreden
richting Heiloo
waar de
weaanleg
om 08.49
trein nemen. Die
dag
over
plan voor
vanuur
eendevoetbalcomplex
langs
kanEgmonderstraatweg
er met het boekenweekgeschenk
gratis
detetrein
gereisd worden.
de
in Egmond aan
denmet
Hoef
presenteren
in een
voetbalkantine? Deze provocatie is een klap in het gezicht van de tegenstanders die met 149 (!) reacties op het voorontwerpbestemmingsplan en
meer dan 2000 handtekeningen onder een petitie duidelijk maakten hoe zij
erover denken. Het zou van enig begrip getuigen voor al deze personen om
toch in ieder geval een neutrale plek te kiezen voor deze inloopavond. Dat
datbegrip er bij dit college niet is, doet het ergste vrezen voor de serieuze
behandeling van de nog in te dienen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan. Aty van der Oord

Arrogant of bot?
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KERMIS 2017

Nu ook
Pedicure

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

Voor het eerste
Donderdag 6 juli
hebben wij geen
KORTEBAANDRAVERIJ, aanvang 13.00 uur
oplossing…

Muziek: EDWIN en FAAKE


notaris:
"voor
elk verzoekje" aanvang 18.00 uur
Voor
het
 tweede
Ingezonden:


 
 van
  Nimwegen  
 
mr.
Erica

      
wel! 
Fusielocatie
Dijkstra




     
info@overwegendnotariaat.nl
Twee vliegen in één klap is een bekende uitdrukking. Er is nu de kans voor
Vrijdag
7 juli

 
 

   
www.overwegendnotariaat.nl
 


 



 
de gemeente
en het 
bestuur
van de voetbalverenigingen
om drie

 Bergen
Herenweg


  197


Muziek:
lekkere
Hollandse meezingers
vliegen in één klap te slaan. Voetbalfusie is een goede zaak, maar dan aan


 
1934
BA Egmond
aan den Hoef
de Hogedijk, bij het Zeevogels-complex, omdat:

met HENK NABER aanvang 21.00 uur
072-5066171
1e dat een besparing is van 4,5 tot 5 miljoen euro


2e met die besparing op het Adelbert-veld zeer snel gebouwd kan worden.

Fotohuizen
(aangeleverd):
in zijn
Egmond
Vooral ook zelfbouw, zo’n 100-150
die de helftVoorjaar
goedkoper
voor


jonge mensen.
Zaterdag 8 juli

Nadat
enkele
jaren
terug
Egmond-Binnen
in
de
narcissen
is
gezet,
was
nu
ook
Schoonheidssalon
3e de provincie op zeer korte termijn ca. 600 illegale bewoonde zomerhuiEgmond
a/d Hoef versierd
narcissen
en krokussen
deerHerenweg
Muziek: DE ZÂALNÊELDEN,
zen
wil ontruimen.
Welnu,met
dat vele
kunnen
er al minder
wordenopals
genoeg
Linda IJssennagger-Zentveld
en Zeeweg.
In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt

compensatie is met sociale woningbouw, waarvan een deel dus op het
en SKARREBEKKE aanvang 16.00 uur
geweest.
Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereni
Zent Schoonheidssalon
Adelbert-terrein.
Ook is dit een unieke
kans om de achterstand
in bouwen
ging, de dorpsbelangenvereniging,
de bloembollenkwekers,
John Swart
en
Mosselaan
61

in
Egmond-Binnen
na 25
een enorme
impuls en
te Cees
geven.

OASES (drive in dj) aanvang 20.00 uur
dochters,
Jan de Waard
en jaar
Apeldoorn
Bloembollen
Apeldoorn.
1934 RA Egmond aan den Hoef
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BEZORGER


Tenslotte: als ‘De Bleek’ een voetbalterrein wordt, is dit een verarming voor
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
dit prachtige gebied. Als je een beetje hart voor de natuur hebt, is dit het
zentschoonheidssalon@gmail.com
meest aantrekkelijke gebied uit de omgeving voor iedereen maar vooral

Uitslag
maart 2017:
Apeldoorn
en Fenny voor
Brus een
60,42
2.Piet
en duin
voor
de23
inwoners
zelf. Er1.Henk
zijn zelfs
mogelijkheden,
deel
tegen


Ditte om
Greeuw
58,33
en Nico van
Imming
54,17met
4.Petra
en Bert
Maureau
V.a. 16.00 uur OASES
aan,
er een
klein3.Mar
Keukenhofje
te maken
paden
van houtsnipVoor uw gehele administratie
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Administratiekantoor
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resultaten hoog met een kans voor vele vrijwilligers.
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A, met
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KINDEROPVANG
DE POPPENKAST

Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u



Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u

Opvang voor kinderen van 0-13
jaar.
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GARAGE DE EGMONDEN

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

Copa del Egmond bijna verregend

Egmondse Almanak
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Bel me Teen!
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Egmond
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KINDEROPVANG

Egmond aan Zee


 
 

 

www.belmeteen.nl


www.kinderopvangdepoppenkast.nl
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www.belmeteen.nl
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Kortebaan Egmond 2017

Het Hoever kermisweekend wordt donderdag 6 juli traditiegetrouw


afgetrapt met alweer de 12e editie van de kortebaandraverij. Op een

voor de gelegenheid afgezet parcours in de straat wordt vanaf 13.00


uur met paarden gedraafd over een afstand van ca. 300 meter. De


wedstrijd begint met 24 paarden, waarna volgens het knock-out systeem

Word ook ‘Vriend’ van Kortebaan Egmond!
wordt gestreden om een plaats in de finale. Door de hoge snelheid die
Wilt u het voortbestaan van de Kortebaan ook op de paarden op de relatief korte afstand bereiken is het erg spectaculair
de lange termijn garanderen met financiële steun?
en vermakelijk om naar te kijken. Kom genieten van de goede sfeer
Vul dan het online formulier in om lid te woronder het genot van een lekker koud drankje. Het belooft een gezellige
den.
U bent al Vriend vanaf € 20,-. Namens het

bestuur van Stichting de Hoef alvast bedankt voor dag te worden, voor jong én oud.

              
uw
steun! Aan al onze sponsors, vrijwilligers, de

zal 
de draverij
van
Door
gokje te wagen maakt
          Wie
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winnen?
  
 een
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en alle andere betrokkenen, zonder
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dag
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weet
valt
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inzetwiens
steun het voor ons onmogelijk zou zijn om
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nog
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HOEVERKERMIS

Ervaar de waarde

IN

van uw tuin!




Winnaars
verloting Hoeverdorpsfeest


1e
prijs - Rondvlucht
- Arina
Zwart
Alleen de
DO
ZA
Een stevig
6 JULI
8 JULI
hits
je
ijt
beste 
rt
pa


cafehetslot.nl
18.00
u
16.00
u

2e prijs - Bonnen Hotel Zuiderduin - Peter Hopman



en Mevr. De Raadt
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
Trio
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING

cken & 
VR
ZA
ZO
Ro
3e
prijs - Boodschappenpakket
- Kees de Waard
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
7 JULI
8 JULI 9 JULI
BOOMVERZORGING

So be it
Rits Rats

Lollen

21.00 u

Dj Bram

21.00 u

16.00 u

T 06 538 12 076


TjoeVolko&menJbeekerndo, voelkonmen ... !


    www.rotteveeltuinen.nl
          


  van
der
Oord
    
      
 
Loon
en Handelsbedrijf
De Noord
Installatiebedrijf
Loodgietersbedrijf
J.G.C. de Wit

 

M. Gul Egmond B.V.
De Poppenkast Kinderopvang
Loonbedrijf Baltus

Scholten Verhuur
Dré Antiek


LPB bouw & 
interieur

t Hekeltje verhuur van party en event
Dré Design
Manege Groot
 


Subhoofdsponsors:
Edwin & Faake - 'Mates in music'
Melkveebedrijf

Rotteveel


Loodgietersbedrijf B. IJssennagger
Overige sponsors:
Esther Pronk Kappers

Oosterbaan  


Timmerbedrijf Morsch
A. Groot Installatiebedrijf
Firma Job van der Pol
P.J. Morsch  


Aannemersbedrijf A. Glorie
Flynth adviseurs & Accountants
Paul Bras Klusservice

  

Faciliteiten sponsors:
Aannemersbedrijf A. Ligthart
Frank Molenaar
Restaurant
Natuurlijk


Albert Heijn Egmond aan den Hoef
Alkmaarse Glasservice
Garage de Egmonden
Rob van Dam 

 Machines

Bloembinderij Gebroeders Jong

Anugra B.V.
Gebr. de Waard bestrating
Roel Valkering
& Fourage 

  
Bravilor
Atelier Ewoud de Groot
Gebr. Schotvanger beheer en onderhoud
Sansira Jewelry

Broekerveiling
B.J. Autoservice
Goudsblom Allround Service

Schoonmaakbedrijf van de Berg
Café het slot
Banketbakker Dekker
Grondboortechniek en Bronbemaling Theo
Selbach automaten B.V.
Camping de Tuintjes
Baron du Jardin
van Velzen
Sportcafé Egmond aan Zee
Dierenartsenpraktijk Kennemerland
Beko Interieurs
Hair at Rixta's


Stal Egmondermeer
Drukkerij Belleman B.V.
Belleman
Electro
Havik
Auto
Stal Valkering 


Echo Reclame
Bouwbedrijf C&S
Hopman Vastgoed Beheer
Krijgsman
Studio Katinka 

Hoefsmid C. Zijp & Zn
Bouwbedrijf de Groot
Hotel de Dennen
t Wapen van Egmond



Hotel Zuiderduin
Bouwbedrijf S. Schotvanger
JID Installatietechniek
Tervoort Egmond
 

Hoveniersbedrijf Rotteveel
Bouwbureau Hopman
Kloosterboer
V.M. de Waard
K. de Wit Sloopwerken
Camping de Markiess
Kops Aannemers
van der Reep Omheiningen
Keurslager Kees Burger Egmond aan den Hoef Capaz
Kruijff Makelaardij Egmond
Welbox
Kippiepan.nl
Dakdekkersbedrijf Elro
Leoprinting Nederland bv
Zonneveld Allround Service en Montage
Hoofdsponsors:
St. Rommelmarkt Egmond
Rabobank Noord-Kennemerland

HOEVERKERMIS
18.00 u
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DORPSGENOTEN

cafehetslot.nl

6
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Colofon Dorpsgenoten

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

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.

• Hollandse Nieuwe HARING (boter vet)

p/st € 2,-

• Ouderwets gerookte RODE POON
WE HEBBEN NOG

RUIMTE

ABA

al v.a.

€ 5,50

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

www.garagedeegmonden.com
• info@garagedeegmonden.nl
• Tel. 072-5061228
Vraagt
vrijwillige
chauffeurs
voor Buurtbus Heiloo (B rijbew)
KINDEROPVANG
informatie:
06 –DE
44POPPENKAST
629 180

heerlijk
gekruid

op=op

€ 1,50

2e HALF POND

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Kilo 12.50

Kilo  10.00

D B
uBBeL
oeT
oor

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

250 gr € 4,-

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

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.

TEL.
072-507 0200

Warm gebakken KIBBELING

Alleen tegen inlevering van deze bon

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Natuurbeleving
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

• Verse SCHELVIS of SCHOL of RODE POON
mooie dikke
heel kilo € 4,95

per m 3

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

•
•
•
•
•
•
•

deze week kilo € 7,50

van kilo € 12,50

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

6 voor € 10,00
3 voor € 5,00

3 voor € 5,50
65+

altijd vers van het mes

P

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

De Poppenkast

KINDEROPVANG

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

GRASKAAS
Stolwijker BOERENKAAS

500 gram
500 gram

30+ ONS MERK

500 gram

Bij aankoop van 1 kilo kaas

2,95
3,95
3,95

e

GRATIS BAK GERASPTE KAAS

✄

DO
6 JULI

IN

Bakkerij ‘t Stoepje

Voor onze vereniging vragen wij met spoed
Een Coördinator voor de buurtbus,

wasserij
dubbelblank

tevens een Administrateur (notulist)
informatie : 06 - 44 629 180

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Roots Market in Egmond aan Zee
Op zondag 9 juli staan er weer tientallen bijzondere bedrijven op de Roots Market in Egmond aan Zee. Zo kun je
onder andere bij Gejut terecht voor prachtige creaties van gevonden spullen op het strand, oerdegelijke kiel jassen in
fleurige kleuren, biologische diervoeding en nog heel veel meer! Met ruim 50 deelnemers is er voor ieder wat en kun je
genieten van een heerlijk én eerlijk kopje koffie, vegan taartje of bijzonder kaasje. De markt vindt direct naast het strand
plaats en is ideaal te combineren met een fijne wandeling. De markt vindt plaats op de Boulevard Noord van 11-17 uur.

Seizoenafsluiting Lamoraal van Egmont
Op woensdagavond 5 juli zal Lamoraal van Egmont haar muzikale seizoen weer afsluiten met een sfeervol concert in
de Oud Katholieke kerk aan de Voorstraat in Egmond aan Zee. Het concert zal in ongedwongen sfeer plaatsvinden, wat
betekent dat het publiek tijdens het concert in- en uit kan lopen. Het 40-koppig orkest zal onder leiding van haar dirigent
Michael de Graaf een gevarieerd programma ten gehore brengen. Zo wordt het prachtige ‘Wiener Philharmoniker Fanfare’
van Richard Strauss gespeeld. Ook staat het lichtere werk ‘El Camino Real’ op het programma. Het concert is vrij toegankelijk, aanvang 20:00. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden. Het in stand houden van het orkest vraagt investering
in onderhoud van de instrumenten en ook staat een aantal nieuwe instrumenten op het verlanglijstje van het orkest. Elke
bijdrage wordt gewaardeerd! Informatie over de muziekvereniging is te vinden op www.lamoraalvanegmont.nl.

Uiteindelijk € 6.977,- voor Roparun
En de teller tikte nog lang door. Konden we eerder al melden dat het loopevenement in het Slotpark rond de 5000 euro zou opbrengen, nu is uiteindelijk de teller blijven stilstaan op bijna 7000
euro voor Roparun: 6977 euro om precies te zijn.

Geslaagden Huiswerkwinkel: gefeliciteerd!
Met trots feliciteren wij alle eindexamen kandidaten die huiswerkbegeleiding en/of bijles hebben gevolgd bij de
huiswerkwinkel. IEDEREEN IS GESLAAGD! Van harte gefeliciteerd: Henk Jonker, Luna Veldheer, Rose Lyn Baltus,
Jacco Kemp, Ciara Verbrugge, Lieneke van Herwijnen, Robin Wesselingh, Lisa Foeken, Jamie Karels, Mila Blok, Luna
Zwart, Rens Zoetemeijer, Mila Kolk en Marit Swart. Namens alle medewerkers van de huiswerkwinkel.

Organist Gabriel Isenberg in OK Kerk
Het tweede Zomeravondconcert van dit seizoen in de Oud-Katholieke St. Agneskerk wordt maandagavond de 10e juli
verzorgd door de Duitse organist Gabriel Isenberg. Oud Katholieke St. Agneskerk, maandag avond 10 juli, 20.30 uur, Voorstraat 112. De toegang is gratis met een vrije gift aan de uitgang (zie ook www.egmond.okkn.nl en de app’s egmond.nl).

elke donderdag op uw weekmarkt

Grote gevulde koeken
Zeeuwse Bolissen
Dagverse slofjes Appel kaneel, kersen, caramel, aardbei
Super knaller Vers afgebakken Appelflappen

nu 10 voor € 5,00
4 voor € 2,50
4 voor € 6,00
8 voor € 10,00
2 voor € 1,00

Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt 2 GROTE AMERICAN COOKIES CADEAU!!!

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON

✄

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

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

4 kilo € 3,50

NIEUWE OOGST AARDAPPELEN
NIEUWE OOGST MANDARIJNEN

2 kilo € 3,50
NIEUWE OOGST PERSSINASAPPELEN zak vol € 3,50
(zoet en zonder pit)

Actie geldig bij inleveren bon

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

