offset - hoogdruk - fotografie
multimedia - ontwerpstudio reclamebureau

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef - t 072 506 1201
e
info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info

12 JULI 2017 - Nr. 642

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

Jubileum JOEB opgesierd met
lintje voor Fred Valkering

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
12 wo 2:30 6:48 14:44 19:09
13 do 3:16 7:19 15:25 19:45
14 vr 3:50 7:56 15:55 20:21
15 za 4:36 8:37 16:56 21:09
16 zo 5:05 9:29 17:36 22:05
17 ma 5:55 10:35 18:26 23:09
18 di 6:44 11:48 19:26
19 wo 0:15 7:54 12:56 20:25

BOOM

autoservice

De jubileumviering van JOEB kreeg afgelopen zaterdag
nog een bijzondere wending, toen wethouder Jan Mesu
het podium betrad en vrijwilliger Fred Valkering vroeg
dit ook te doen. Helemaal overrompeld nam Fred daarop
zijn Koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van
Oranje-Nassau) in ontvangst voor zijn jarenlange inzet
als vrijwilliger voor JOEB (en andere organisaties). Een
Foto (redactie): Lintje voor
prachtig gebaar van het JOEB-bestuur naar één van zijn
JOEB-vrijwilliger Fred Valkering
trouwste vrijwilligers.
Het was groot feest in Egmond-Binnen afgelopen zaterdag bij JOEB, de jongerenorganisatie van Egmond-Binnen.
De festiviteiten werden een week geleden al geopend met een expositie in het JOEB-gebouw aan de Herenweg.
Door middel van documenten en foto’s, afkomstig uit de oude schoenendoos van vele oud JOEB-medewerkers, kon
men terug gaan in de tijd tot waar het allemaal begon. Het festival op de dag zelf werd geopend door een andere
vrijwilliger van het eerste uur, Frank Klinkhamer, waarna Emmer & Emmer de kinderen bezighield met een optreden
op emmers. Vervolgens mochten de kinderen, als volleerd drummers, een optreden geven voor hun ouders en
andere belangstellenden. Het festival, dat plaatsvond voor het terrein van JOEB, werd vervolgd door optredens van
verschillende bands die allemaal eens in JOEB hebben opgetreden. De dag werd opgeluisterd door het sprankelende commentaar van stalspreekmeesters Erno en Eur. Het
bijzondere feit dat JOEB 50 jaar bestond in combinatie met
het prachtige weer maakte dat de mensen toestroomden om
te genieten van de sfeer en de muziek. Het werd een feest
van herkenning en verhalen van vroeger, maar ook jongeren
vonden hun weg naar het ‘festivalterrein’. Het feest werd na
het afsluiten van het laatste buitenoptreden binnen voortgezet, waar verschillende DJ’s de sfeer tot grote hoogten wisten
te brengen. Al met al kan de organisatie van het ‘50 jaar
JOEB festival’ met groot genoegen terug kijken op een zeer
geslaagde dag. Het was een waardige afsluiter voor 50 jaar
jongerenwerk in Egmond-Binnen in het oude JOEB-gebouw,
waarna nu de blik op de toekomst gericht kan gaan worden.
Het nieuwe JOEB gebouw is in aanbouw en dat biedt straks
weer veel nieuwe mogelijkheden om het jongerenwerk in
Egmond-Binnen op een goede manier voort te zetten. De
organisatie wil langs deze weg iedereen nog bedanken die
Foto (Sjoerd Piepenbrink): De blikvanzich heeft ingezet voor dit prachtige festival.
ger van de expositie van 50 jaar JOEB

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

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!

Woning VERKOPEN?

Bel dé Kruijff onder de makelaars

En verder in Dorpsgenoten
Zonovergoten Harddraverij
Jeugdclubkampioenschappen TC Egmond aan Zee
Houd babbels buiten de deur
40 soorten Tapas
€ 19,50 p.p

Feestje in Spaanse sfeer?
Vraag naar de mogelijkheden.

G e ope nd v an wo t/m zon v an af 17.30 uur

Ingang achter D'Oude Clipper • Smidst raat 3, 1931 EX Egmond aan Zee
tel: 072 8888805

info@kruijffmakelaardij.nl

Zondag 16 juli

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Luchtig Slot

De Slotkapel
AANVANG 20.00 UUR

Tapas verrassingsmenu

072-5070818

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.

Muziek - Poëzie

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
•
•
•
•
•
•
•

Tekst: Ina Eilander
Piano: Wim Noteboom

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

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

TOEGANG GRATIS

P

TEL.
072-507 0200

KINDEROPVANG

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

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

Dag en nacht bereikbaar

DORPSGENOTEN

06-49412728 of 072-5115238
www.uitvaartverzorgingduin.nl
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Mooie start Hoever kermis
met zonovergoten Harddraverij
(van de redactie) Dat Diesel Scott won was mooi voor de gokkers, maar dat het prachtig weer was,
het bier rijkelijk vloeide en de buien tot laat in de avond mooi allemaal langs Egmond aan den
Hoef scheerden, was voor alle anderen veel interessanter.

Foto’s (Nathalie Koopman):
Zonovergoten en spectaculaire harddraverij

PASFOTOSERVICE

Het ging niet altijd vlekkeloos bij het draven

DORPSGENOTEN

Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Foto
(red)
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij
finishte
in de tijd van
‘Partycrusher’
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.

Voorjaar in Egmond
Foto (red) Kop van Jut
voor de kleintjes

De Hoever kermis startte traditioneel met de kortebaandraverij op
donderdagmiddag en die mocht
zich dit jaar ook weer
4 in een
grote belangstelling verheugen.
Het weer zat dus mee en het
blijft een spectaculair gezicht om
de paarden met de sulky’s door
de Herenweg te zien denderen.
Daarbij aangemoedigd – zo
niet opgehitst, afhankelijk van
de grootte van de ‘financiële
belangen’ - door de vele ‘deskundigen’ langs de kant van het
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
parcours. Voor
de kleineren was
06-12955593
er op
de échte kermis uiteraard
www.schoonheidssalondessa.nl
ook voldoende vertier met onder
meer botswagens,
schiettent,

kop-van-jut en een spectaculaire
‘partycrusher’, waar overigens
niet iedereen na afloop van de rit
even okselfris meer uitstapte.
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Nu ook
Pedicure

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

www.dehuiswerkwinkel.nl

...even naar Primera

www.primera.nl

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

          
      

      


    



Foto (red) Botsauto’s
altijd in trek

Primera Het Hoekstuk

  

Ingezonden
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ZOEKT EEN
Tijdverdrijfslaan 1

ZENT

Eerder schreven wij in dit blad over de op niets gebaseerde bangmakerij voor de nieuwe zendmast, zoals die door
Foto
VoorjaarHet
in Egmond
de homeopaat annex acupuncturist
Van(aangeleverd):
Amstel wordt verspreid.
magnetisch veld dat door de zender wordt
verspreid is uitermate zwak en kan geen kwaad voor de volksgezondheid. Het is dan ook terecht dat de gemeente
Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Schoonheidssalon
Bergen
geen
spenderen
het bloedonderzoek
datde–Herenweg
reeds voor het opstarten
van de zender - werd
Egmond
a/dcent
Hoefwilde
versierd
met veleaan
narcissen
en krokussen op
Linda
IJssennagger-Zentveld
geadviseerd
door
deze
alternatieve
arts.
Inmiddels
staat
de
zender
aan,
maar
Van
Amstel
blijft
aandringen op heten Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
zelfde
bloedonderzoek.
vermeldt
in ditaan
blad
op ondernemersvereni31 mei jl. dat hij nu wel subsidieZent
ontving
van de Stichting
geweest.
Het is prachtigTrots
geworden
methijdank
onze
Schoonheidssalon
Kankerbehandeling
en Preventie, hetgeen
misschien op niet-ingewijden
een serieuze indruk Mosselaan
maakt. Ik wijs
ging, de dorpsbelangenvereniging,
de bloembollenkwekers,
John Swart en
61 de
lezers
van dit
erop dat
deze stichting
een uiterst
achtergrond heeft en1934
niet RA
verward
magaan
worden
met
dochters,
Janblad
de Waard
en Apeldoorn
Bloembollen
en dubieuze
Cees Apeldoorn.
Egmond
den Hoef
06 10 82 64‘look
29 alike’
het bona fide KWF Kankerbestrijding. De Stichting Kankerbehandeling en Preventie is een zogenaamde
www.zentschoonheidssalon.nl
concurrent van het KWF, werd opgericht door enkele studentjes op zoek naar een bijverdienste
en beweert het binzentschoonheidssalon@gmail.com
nenkomende geld vooral te besteden aan alternatieve behandeling van kanker. Op haar website is geen financieel
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
jaaroverzicht te vinden, men heeft geen medische adviesraad en ze procedeerden tegen de Vereniging tegen de
Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
uw gehele
administratie
Kwakzalverij
omImming
de door
betitelingen
als ‘kwakfonds’
en ‘criminele Voor
organisatie’
verboden
te krijgen.
44,76 5.Cees
enons
Theogebruikte
vGulik 41,67
6.Bep Dekker
en Thea Rosendaal
Dat
mislukte
en
geïnteresseerden
verwijs
ik
voor
meer
details
naar
www.kwakzalverij.nl.
Intussen
kunnen
de
Administratiekantoor
40,63
klanten van T-mobile genieten van een uitstekende ontvangst in de regio. Een hele verbetering!
Dr. CN.M. Renckens, bestuurslid Vereniging tegen de Kwakzalverij.
Naschrift redactie: ofschoon het eenieder vrij staat te reageren op de berichtgeving
in DorpsgeVoor: - Verwerking
bedrijfsWEEKEND
1 EN 2 zaken
APRIL 2017
noten
of andere
die u dwars zitten, willen we hier toch een kanttekening
maken.
Uiteraardjaaradministraties
en samenstelling
H. Margaretha
Maria Alacoque
– Egmond
aanreactie
den Hoef:
ZaterdagDaar zijn ze
rekeningen
- belastingaangiften
hebben
we de betreffende
Stichting
om een
gevraagd.
tot op heden
niet
uur Eucharistieviering
met pastor
Nico Mantje
m.m.v. Hoeverture.
adviezen
op fiscaalde
en
op19.00
ingegaan.
De heer Renckens
reageert
nadrukkelijk
steeds als bestuurslid -van
en namens
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zonterrein
Vereniging tegen de Kwakzalverij. Nu lijkt het ons dat hier niet de medischebedrijfseconomisch
kwaliteiten van
welke
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
Kerklaan
11, 1935
EV Egmond-Binnen
arts
ook ter discussie
staan.
Het Zondag
gaat om
de discussie
over de (meetbaarheid
van)
meer
of minder
H. Adelbertus–
Egmond
Binnen:
10.00
uur Eucharistieviering
met
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
schadelijke
gevolgen
vanCantate
elektro-magnetische
straling, en de invloed die
een UMTS-mast daarop
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
pastor Nico Mantje
m.m.v.
Deo
zou
hebben. 5Die
discussie is het waard om gevoerd te worden, gezien het groeiend aantal appaWOENSDAG
APRIL
raten
om ons heen
die dergelijke
en uitzenden, gevoed
door onder meer zo’n
Vastenmeditatie
Protestantse
kerk metstraling
dominee ontvangen
Saskia Ossewaarde
Palsma
Drogisterij
UMTS-mast. De suggestie die de heer Renckens in zijn brief wekt als zou
de Stichting KankerbeParfumerie
handeling en Preventie een criminele organisatie zijn voegt werkelijk niets
toe aan die discussie.
Of de kosten van het door Van Amstel voorgestelde bloedonderzoek vergoed worden is überhaupt
EXPOSITIE
niet
interessant. Toch hebben we gemeend deze ingezonden brief onverkort te moeten plaatsen,
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop de discussie wordt gevoerd. De heer Van Amstel
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
had
weinig behoefte
om hier
Woeeveneens
29 Ouderenochtend,
Het Gebouw,
10u verder op te reageren. Dit verhaal wordt ongetwijfeld weer
vervolgd,
aangezien
de gemeente
Wo 29 Toneelgroep
Spiegel
in de SchulpBergen
20.15u een informatieavond over dit onderwerp op de rol heeft
staan.
Wanneer
die
precies
wordt
gehouden
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u is nog niet bekend. Daarover later meer.
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
DORPSGENOTEN
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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
medisch pedicure
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Bel voor een afspraak
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
06-1057 8724
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

SERIEUZE
STOPCONTACT
BEZORGER
IN
Herenwega/d
162 Hoef
Egmond
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

Bridgeclub Egmond aan Zee

voor een wijk in
BADKAMER?

WINTER

Egmondse Almanak

€

Cafetaria
”ESTRELLA"

is nu
gesloten

Ferry
DaaromKarssen
willen wij na eensterkste
super gezellige en drukke periode
al onze klanten,
bij MTB
Kidssnackbarliefhebbers
& Parentsen natuurlijk niet

te vergeten
al ons
personeel van met
de afgelopen
43 jaar
Alkmaarder
Ferry Karssen
is donderdagavond
overmacht winnaar
heel hartelijk
het invertrouwen
ons
enand
onsParents
bedrijf.
geworden
van debedanken
wekelijkse voor
wedstrijd
Akersloot ominde
Kids
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
Henk JanTevens
Verdonk
senior,wij
dieook
vanuit
kanslozebedanken
positie wistvoor
op tede
stomen
willen
iedereen
vele naar
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
prachtige bloemen en attenties die wij van jullie hebben
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
mogen
ontvangen.
Dit zullen
we Jan
echter
nooitsenior
vergeten!!!
Castricum
3. Wilfred
Knegt Uitgeest
4. Henk
Verdonk
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
Super
bedankt!!
aan de Hoef 10. Ramon van de
Laarschot
Hoorn
Leo en Margaret

EGMOND AAN ZEE

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

072-5061201 of
info@belleman.nl

GARAGE DE EGMONDEN

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

Kerkdiensten

9,-

Dan wordt het
hoog tijd om met
jarenop
een
onsAlcontact
te vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
nemen!
in- en verkoop of zoekopdrachten.

BOVAG

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl
• Tel. 072-5061228
12 JULI 2017
- NR. 642

Atelier
aan Zee met
Asian Colors
KINDEROPVANG
DE POPPENKAST

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
z

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

WE HEBBEN NOG
al v.a.

€ 5,50
per m 3

Tot eind augustus is Atelier aan Zee samengevoegd met Asian Colors. Asian
Colors was al gevestigd
op deze
locatie,
met meubels die ze zelf importeren
TEL:
06
23610857
uit India. Nu dus tijdelijk samen met schilderijen en collectie interieur accessoires van Madeleine Waalkens van Atelier aan Zee. Meubels en accessoires die met de hand zijn gemaakt. Hergebruikt hout waarop de originele
oude verflagen een verhaal vertellen en een persoonlijke touch en kleur
geven aan een interieur. Van grote schilderijen met of zonder lijst tot kleine
kunstwerkjes die de sfeer van het strand en de zee uitstralen. Tot eind
augustus de kans om al deze objecten te bewonderen en te verwerven via
deze winkel naar hun nieuwe thuis. Daarna sluit Asian Colors hun deuren.
Tot dan elke zaterdag open van 10:00 - 16:00, op afspraak en wanneer de
deuren open staan.

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

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

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

MTB Kids & Parents

AUTORIJSCHOOL

KARE LS
Guus regelt
het wél

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

BOVAG

ABA

Henk Jan Verdonk senior uit Egmond aan de Hoef heeft, na een hele tijd
droog te hebben gestaan, weer eens de wekelijkse wedstrijd in Akersloot
om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbike cup op zijn naam
geschreven. Sportcomplex de Cloppenburgh was afgelopen donderdagavond het decor van broeierigheid en dreigend onweer. Toch werd er
gestart en kwam Femke Mossinkoff (Akersloot) met Chris Kemp (Egmond
aan de Hoef) in het wiel na een ronde als eerste door. Dit was het moment
voor Henk Verdonk junior (Egmond aan de Hoef) om de leiding over te
nemen en direct een gaatje te slaan op Henk Verdonk senior en de rest.
Twee ronden later sloeg de pech bij vader Verdonk toe en waarschijnlijk
uit vaderliefde stond zoon Henk zijn leidende positie en fiets af aan senior.
Hierdoor kon Henk Jan Verdonk senior zijn sterk begonnen race vervolgen.
Hij moest echter door de fietswissel eerst afrekenen met de inmiddels op
kop rijdende Henk Louwe (Alkmaar) met daarachter Chris Kemp. In de
finale, door opkomend onweer met vijf minuten ingekort, lukte het Henk
Jan Verdonk senior allereerst Chris Kemp en vervolgens Henk Louwe te
achterhalen en zijn winst veilig te stellen.
Uitslag 29 juni: 1. Kay Pronk, Limmen 2. Jan Langeveld, Bakkum 3.
Femke Mossinkoff ( eerste dame) 4. Chris Kemp, Egmond aan de Hoef
5. Henk Louwe, Alkmaar 6. Ronald Mossinkoff, Akersloot 7. Lars van den
Wijngaard 8. Ryan Barneveld, Heerhugowaard 9. Eva Langeveld (tweede
dame) 10. Kees Pronk, Limmen.
Uitslag 6 juli: mannen 1. Henk Jan Verdonk senior, Egmond aan de
Hoef 2. Henk Louwe, Alkmaar 3. Chris Kemp, Egmond aan de Hoef 4. Ton
Wiering, Akersloot 5. Lars van den Wijngaard, Akersloot Uitslag vrouwen: 1.
Femke Mossinkoff, Akersloot

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

notaris:

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

072-5066171
- ‘gewoon’ goed
- moderne middelen
- een stabiele basis
- veilig en vertrouwd

JOOOI

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

Ina Eilander in de Slotkapel
Het is onderhand een traditie geworden want ook dit jaar opent schrijfster
en dichteres Ina Eilander uit Hoogwoud het seizoen van ‘Een Luchtig Slot’.
Zondag 16 juli 2017 is de eerste avond met muziek en poëzie. Er worden
gedichten voorgedragen van o.a. Ida Gerhardt, Phil Bosmans en Rutger
Kopland. ’t West-Fries zit deuze keer deur ’t hêle pregramma heen vlochten.
Wim Noteboom zal de muzikale omlijsting verzorgen. Ingrid Zwart verzorgt
het natuurarrangement. De poëzieavond begint om 20.00 uur en de kapel
is vanaf 19.30 uur geopend. De toegang is gratis. U bent van harte welkom
in De Slotkapel, Slotweg 19, Egmond aan den Hoef.

D B
uBBeL
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oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

DORPSGENOTEN

wekelijkse column van KD de Bocht
Wat een gezeur toch weer. Staat er een paard in het kader van een of
andere parade en nou moet ‘ie weer weg. Dan weer is het paard oranje
gestreept gemaakt, dan weer is het hondje op het paard blauw, dan weer
is het hondje weg. En nou zou het paard (met hond) maar op een andere
plek moeten komen. Want het stuk met de Blauwe Paal is ongeveer ‘verboden gebied’ voor wat anders. Dat vindt althans een grote groep Derpers.
Ja, dus…? Waarom eigenlijk? Ik begrijp dat het een historisch dingetje
is, maar het lijkt inmiddels meer op een hysterisch dingetje. Die mozaïeksteentjes op de Blauwe Paal zijn toch ook niet historisch, origineel aan de
paal verbonden of aan vissers gerelateerd? Zeker omdat ze blauw zijn…?
Mag er daarom geen paard in de buurt staan? Of wat dan ook? Er staan
welgeteld een stuk of vijf verkeersborden en -aanduidingen op het stukje
grond rond die Blauwe Paal. Ook maar weghalen dan? Blijf er gewoon van
af. Zijn toch genoeg andere dingen om je druk over te maken hier in de
Egmonden zou ik denken.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
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Kermis op het plein
Om 15.00 uur barstte het feest los! Wilde je in het spookhuis,
de botsauto’s, in de draaimolen, de strijd aan op de opblaasbare
obstakelrun of je superkrachten laten zien bij de kop van Jut?
Het kon allemaal. Kreeg je lekkere trek dan was er een lekkere
pannenkoek, suikerspin of hotdog te krijgen Een hele gezellige
sfeer, een mooie en spetterende afsluiting van het schooljaar bij
de Boswaid school in Egmond aan den Hoef.
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liefst met ervaring 18-20 jaar.
Foto (aangeleverd): Atelier aan Zee en Asian Colors
Voor een langer periode

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

Overige werken die die tijdens dit concert worden uitgevoerd zijn een
Sonate van Tomaso Albinoni, een werk van Jan Koetsier en 'Ivan Suzanin's
Aria' uit Michael Glinka's operarepertoir. Orgelsoli krijgt u te horen door
Eveline M. Jansen van het Concerte in G-dur van Joh. S. Bach. In het kader
van het Luther jaar - 2017 koos Eveline voor 'Ein feste Burcht ist unser
Gott' van Jan Zwart. Zuiver solistisch is de prachtige bastrombone te
horen in o.a. 'The Moose Suite' van Saskia Apon. De aanvang is 20.30 uur,
toegang is gratis, een vrije gift aan het eind van dit concert aan de uitgang
wordt op prijs gesteld.

KINDEROPVANG

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

RUIMTE

WINTER

Foto (aangeleverd): Het duo Eveline M. Jansen en Wouter Iseger

De Poppenkast

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

Maandag 17 juli vindt een bijzonder concert plaats in de serie
zomeravondconcerten in de OK St Agnes kerk. Bijzonder omdat
de combinatie orgel met bastrombone zelden gehoord wordt. De
organisatoren brengen met dit zogeheten Orgel PLUS- concert
een tweetal wereldpremières: één van Steven Verhelst speciaal
geschreven voor Wouter en Eveline en een van Eddy Koopman
geschreven voor bastrombone en geluidsband geschreven voor
Wouter Iseger.

P

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Bijzonder concert van orgel met
bastrombone in Agnes-kerk

06 20 100 550
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Allergie
Acupunctuur
wasserij
Last van migraine/hoofdpijn,
dubbelblank
darmklachten,
vermoeidheid,

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

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Lijtweg 56huidklachten,
• Bergen NH
luchtwegklachten,
Telefoon 072-5812331
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

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

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

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

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

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,

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

Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706
info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

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

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

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

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

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

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

Tekenbureau

Nieuwbouw
Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen
Verbouw
Meeuwenlaan 9 De Egmonden is een actieve
Tel: 072-5070067
Stichting Kinderopvang
en springlevende organisatie voor
1935
EJ Egmond-Binnen
Fax:
072-5067772
professionele
kinderopvang.
Wij leveren een bijdrage
aan
de ontwikkeling van uw Renovatie
kind en bieden
E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
Tel. 072-5071100
een veilige basis
waarin uw kind wordt uitgedaagd
om
te
ontplooien.
Omdat
kinderopvang
méér
Onderhoud
www.bouwbedrijfcs.nl
06-24522085

is dan opvang en verzorging terwijl u werkt!
Vijf foto’s (aangeleverd): Kermis op het plein van Boswaidschool

Nieuw
in Egmond!
Het schooljaar loopt bijna ten einde, dus het was tijd voor het jaarlijkse
U bent van harte welkom om een kijkje te
Altijd een opvangvorm die bij u past
zomerfeest op het plein. De actieve ouderraad van de Boswaid organikomen nemen. Neem gerust contact met ons
We bieden opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12
seerde voor alle kinderen dit fantastische feest. Samen met de leerlingen
op via telefoonnummer 072-5072153 of
jaar in Egmond Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond
van groep 7 knutselden ze er een aantal middagen flink op los, er werden
Voor alle
kinderen van 4 tot 13 jaar
info@kinderopvangegmond.nl.
Ook kunnen
aan Zee en Bergen
hapjes gemaakt en het plein werd in een mum van tijd omgetoverd tot
Bij ’t Jozefslot
Egmond aanvan
den de
Hoefkosten voor u
wij
een inberekening
Meer informatie kunt u
• Kinderdagopvang
voor kinderen van 0 tot 4 jaar
kermis. Roos Scholten uit groep 8: ‘Wat is het allemaal leuk gemaakt!’
Haar
Meedoen?
Bel We
072-5712696
maken.
helpen u graag verder!
vinden op onze website
• Naschoolse
opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar of kijk op www.kdvegmond.nl
vriendinnetje Roos Schouten vult aan: ‘En met zulke leuke activiteiten.
Voorwww.kinderopvangegmond.nl
al de obstakelrun is vet!’ De meiden zijn net als alle kinderen enthousiast.
• Peuterspeelzalen voor kinderen van 2 tot 4 jaar
‘Er is zoveel zelf gemaakt, dat is super knap. En kijk dan naar onze
juffen,
• Gastouderopvang
voor kinderen van 0 tot 12 jaar
ze zijn vet cool verkleed!’

Sport BSO

DORPSGENOTEN
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Groot onderhoud asfalt
Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

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

De gemeente Bergen laat de komende periode onderhoud aan het asfalt
uitvoeren door de firma Min. De werkzaamheden vinden plaats in juli
en oktober. Tussen 24 en 28 juli wordt de Herenweg vanaf de randweg
tot Herenweg 70 in Egmond-Binnen voorzien van een nieuwe asfaltlaag. In
dezelfde periode wordt het fietspad Koninginneweg – Landweg in Bergen
op verschillende plaatsen opgeknapt. Tussen 2 en 13 oktober 2017 worden
de volgende asfaltwegen in Egmond aan Zee voorzien van een nieuwe
asfaltlaag: Boulevard Ingenieur de Vassy, Wilhelminastraat, Trompstraat,
Voorstraat, Sportlaan, Dokter Wiardi Beckmanlaan en Zwartendijk. Op
verschillende plekken in de gemeente worden nog kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het herstellen van slechte plekken en het vullen van scheuren. Deze worden met wegenverf aangegeven. De exacte dag
en tijd van de werkzaamheden zijn nu nog onbekend. Alleen de periode is
bekend. De planning is afhankelijk van het weer.

Jeugd-clubkampioenschappen
TC Egmond

Polderlandschap onder de loep
€

9,-

Foto (Mike Leijsius): Alle deelnemende kinderen.
Op sportpark De Duinpan werden het afgelopen weekeinde de
jeugd-clubkampioenschappen gehouden voor de leeftijden van 7
t/m 14 jaar. De wedstrijden stonden in het teken van het 60-jarig
bestaan van de tennisvereniging waarbij alle kinderen een T shirt
kregen met het jubileumlogo van de club.

SCHILDERS- EN
GLASZETBEDRIJF

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

Foto: (Instagram@MooiHeiloo): Het polderlandschap levert
prachtige plaatjes en verhalen op.
Op vrijdag 21 juli organiseert Stichting Historisch Egmond al weer de
zevende lezing in bezoekerscentrum Huys Egmont te Egmond aan den
Hoef. Deze keer een interessant verhaal over het polderlandschap tussen
Egmond en Heiloo. De lezing wordt gedaan door Jaap de Graaf, voorzitter
van de Historische Vereniging Heiloo. Uitgaande van de kaart van Simon
Meeuws uit 1540 en andere oude kaarten van het gebied tussen Egmond
en Heiloo, probeert Jaap na te gaan wat er nog in het landschap aanwezig is van wat de kaartenmakers ooit in kaart brachten. Het belooft een
mooie tocht in woord in beeld, door een prachtig landschap te worden. De
lezing begint om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30u) en kaarten á €5 kunnen
worden besteld via de website www.huysegmont.nl/agenda of telefonisch
op 06-51 689 620 (Martijn)

ZENT

Foto (Cor Mooij): Winnaars gemengd dubbel met ‘champagne’

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

De wedstrijden begonnen vrijdag met spelen op het strand en eten in de
kantine van het clubgebouw. Op zaterdag waren er de wedstrijden met aan
het einde van de dag een bingo. De zondag was een stralend mooie dag
om de finales te spelen: een strakblauwe lucht en veel toeschouwers die
zonverbrand uit de Duinpan terugkeerden hadden genoten van het leuke
spel. Aan het eind van de middag was een verloting met als hoofdprijs een
mobiele telefoon.

Egmondse Almanak

Maandag 17 juli organiseert Buurtzorg samen met wijkagent Maarten van
der Molen een themabijeenkomst bij ontmoetingscentrum PostaanZee. Nog
maar al te vaak zijn met name ouderen het slachtoffer van goedgebekte
criminelen Dagelijks gaan waarschuwingen uit, maar deze lieden zijn zo
gewiekst dat je ze wel bijna moet geloven. Om nu inzichtelijk te maken hoe
dat gaat, nodigt Buurtzorg u uit om de themabijeenkomst bij te wonen.
Tijdens de presentatie worden er tips aangedragen hoe u het een en ander
kunt herkennen, dan wel kunt tegenhouden. U bent van harte welkom op
maandag 17 juli van 13.30 tot 15.00 uur bij PostaanZee aan de Voorstraat
82a te Egmond aan Zee. Voor koffie en thee vraagt PostaanZee een vrijwillige bijdrage.

DORPSGENOTEN

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

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

Foto (Cor Mooij):
Het logo van het
jubilerend TC
Egmond aan Zee
De finales werden gewonnen door de volgende kinderen;
Onder 7 jaar, Dean Jonkman
8 en onder 8 dubbelspel, Bram Olijerhoek en Jip Schotvanger
8 en onder 8 enkelspel, Bram Olijerhoek
10 jaar en onder 10 dubbel spel, Floortje Wegbrands en Lotte Kriele
10 jaar en onder 10 meisjes enkel spel, Floortje Wegbrands
12 en onder 12 jaar dubbelspel jongens, Gabriel Willems en Joey Groen
12 en onder 12 gemengd dubbelspel, Steijn Geraedts en Lala ter Horst
12 en onder 12 jongens enkel spel, Fabian de Boer
14 en onder 14 gemengd dubbelspel, Gabriel Willems en Anoek Olijerhoek
14 en onder 14 jongens dubbelspel , Jesse Holtman en Twan Zonneveld
14 en onder 14 meisjes dubbelspel, Anouk Zwenger en Anoek Olijerhoek
14 en onder 14 meisjes enkelspel, Anouk Zwenger
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Proeflokaal open op 11 augustus
Er wordt hard gewerkt aan de Sancti Adalberti-brouwerij op het bedrijventerrein De Weidjes in Egmond aan den
Hoef. Voordat de brouwerij zo ver is dat daadwerkelijk bier kan worden gebrouwen is het echter wel tegen het eind
van het jaar (november is de verwachting). De proeverij kan echter al eerder van start gaan: vanaf 11 augustus
om precies te zijn. Een video laat daarbij dan ook gelijk het brouwproces zien. Het Proeflokaal is open op vrijdag,
zaterdag en zondag van 12.00 tot 19.00 uur, Weg over de Bisschop 1B, Egmond aan den Hoef.

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

• Hollandse Nieuwe HARING (boter vet de lekkerste)
p/st € 2,3 voor € 5,50
6 voor € 10,00
altijd vers van het mes
65+
3 voor € 5,00
• Ouderwets gerookte MAKREEL mooie dikke
p/st vanaf € 3,2 voor € 5,00
toppers
• Verse STOOFSCHOL
kilo € 4,95
• Verse BAKSCHOL kilo € 4,- 3 kilo € 10,00
• Warm gebakken SCHOL mooie dikke
3 voor € 5,50
6 voor € 10,00
voor de BBQ

Grote GAMBA'S (zonder kop)
en

op=op van kilo € 17,50
Alleen tegen inlevering van deze bon

Foto (aangeleverd): de eerste
bedrijfstruck is
Kilo 12.50
er…

Kilo  10.00

Groot denken, maar klein beginnen is het motto van Brouwerij Egmond. Met groot denken bedoelen de initiatiefnemers dat ze precies weten waar ze staan, wat de mogelijkheden zijn en waar ze naar toe willen: binnen
vijf jaar een duurzame brouwerij met een productie van jaarlijks 300.000 liter abdijbier van de hoogste (biologische) kwaliteit. Ambitieuze plannen hebben ze, de mannen van Brouwerij Egmond en langzaam wordt de droom
gerealiseerd. Niet alleen dankzij de tomeloze inzet van de bestuurders zelf, maar ook dankzij de partners die deze
bieren door het hele land aan de man brengen. Bovendien staat er een team van bevlogen vrijwilligers klaar om
ze te ondersteunen bij hun activiteiten, zoals het bier brengen met een heuse Sancti Adalberti-bedrijfstruck. Groot
denken, klein doen. Geen anonieme geldmachine waar iedereen komt graaien, maar een gemeenschap waarin
investeerders en medewerkers elkaar kennen en verantwoordelijkheid nemen voor wat ze doen.

Zomerdrive Bridgeclub Egmond
Uitslag 29 juni: 1. Ton Visser & Luuk Schuit, 75,94%; 2. Thea Rosendaal & Afra Zentveld-Tromp, 57%; 3.
Marouschka vd Pol & Jos de Waard, 56,38%; 4. Gré Eeltink & Bertus Eeltink, 51,25%; 5. Niek te Buck & Cees
Broersen, 49,90%; 6. Ria Vlaar-Dekker & Riet Baltus-Bellekom, 48,68%; 7. Frank Zwart & Hetty Zwart, 48.31; 8.
Ria Schut & Ina Hallewas-Zoon, 44,64%; 9. Luc Mossel & Kees vd Pol, 41,30%; 10. Anneke Onrust-Groot & Gerard
Groot, 38,25%; 11. Marijke Zwart & Nammen Zwart, 37.92%.
Uitslag 6 juli: 1.Fam.dGoede 62,50%; 2/3.Ton Visser en Luuk Schuit 55,50% 2/3. Jos de Waard en Marouschka
vd Pol 55,50% 4.Afra Zentveld en Thea Rosendaal 55,00%; 5.Fam.Zwart 52,70 6.Fam.Eeltink 51,00 7.Luuk Mossel en Nieck te Bück 41,30 8. Ria Vlaar en Riet Baltus 26,50

Postduivenvereniging
de Toekomst Egmond-Binnen
Zaterdag 02-07-2017 stonden de oude duiven in de Belgische plaats Asse Zellik, waar de duiven om 14.50 uur gelost konden worden. De eerste duif arriveerde om 17.30.03 uur met een gemiddelde snelheid van 72,5 km per uur.
Aantal duiven mee 65, afstand 194 km, aantal deelnemers 5. 1e Arie Tromp, 2e J.W.J. Hoekstra, 6e P.C. Sentveld,
8e Comb. C&J Apeldoorn. St. Maxence. Vrijdag 14-07-17 inkorven voor een jonge duivenvlucht vanuit Quiévrain
(België).

Foto’s in de kerk
Op elke woensdagavond in de maanden juli en augustus (tot en met 30 augustus) staan tijdens de braderie de
deuren van de Protestantse kerk te Egmond aan Zee wagenwijd open van 19.00 uur tot 21.00 uur. De Protestantse
Gemeente laat foto’s zien van het religieuze erfgoed, dat zij beheert. De geopende kerk is één van haar historische
kerkgebouwen. Wist u, dat die kerk, met eeuwenoude graven, al meer dan 250 jaar oud is? In de kerk is ook een
expositie van de Egmondse fotograaf Sjef Kenniphaas te bewonderen. Alle reden om een kijkje te komen nemen!

Fietsersbond nog niet zo enthousiast over plan
Het Fietsbeleidsplan van de gemeente Bergen stelt voorwaarden aan het wegdek van hoofdfietsroutes zoals verharding[asfalt of betonplaten], minimumbreedte etc.. De uitvoering van dit belangrijke punt in het Fietsbeleidsplan laat volgens de Fietsersbond Bergen op veel punten te wensen
over. Die heeft daarom op een aantal punten verbetering gevraagd voor de fietsroutes vanuit
Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef naar Alkmaar en Heiloo.
Het verkeerslicht vanuit de Egmonderstraatweg naar de Voorstraat bijvoorbeeld geeft fietsers problemen: de groenfase is te kort en de wachttijden te lang; vaak blijft het licht op rood, terwijl er geen auto passeert. Een verzoek
aan de gemeente om deze installatie een keer te bekijken, is nooit beantwoord. Op het fietspad vanaf Heiloo naar
Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee heeft vlakbij de verkeerslichten met de Herenweg tegels als wegdek;
deze zijn fors verzakt. Het zijn slechts wat voorbeelden van verzoeken vanuit de Fietsersbond om de routes vanuit
en naar de Egmonden te verbeteren. Dit zou bezoekers van de stranden ertoe kunnen verleiden om een keer niet
de auto, maar de fiets te pakken; hetzelfde geldt voor woon-werkverkeer naar Alkmaar en station Heiloo. Ook op
een ander vlak kan de gemeente samen met de Provincie iets doen voor fietsers.
Het openbaar bestuur – ook in de gemeente Bergen - gaat vooral over de vraag: ‘wat vind je belangrijk’. Wie de
fiets onbelangrijk vindt, laat de boel zoals het is. Wie de fiets belangrijk vindt, kan bijdragen aan schonere lucht,
efficiënter ruimtegebruik, tevreden bewoners en een betere gezondheid en ‘levert boter bij de vis’. Dus: laat de
gemeente Bergen de goede bedoelingen uit het internationale fietscongres Velo City 2017 ook hier toepassen!
Fietsersbond Bergen: bergen-nh@fietsersbond.nl.

mooi los gevror

Kilo € 13,50

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

GRASKAAS
Extra PITTIGE KAAS

Holandse GEITENKAAS

500 gram
500 gram
500 gram

Bij aankoop van 1 kilo kaas

2,95
3,95
3,95

e

✄

Houd babbels buiten de deur

Ervaar de waarde
van uw tuin!

GRATIS CULINAIRE VERRASSING

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
Tompouce
4 voor € 1,50
Roomboter Appelflappen
5 voor € 2,50
Boeren Appeltaart
nu € 2,50
Witte of bruine puntjes
10 voor € 1,00
Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt 3 DONUTS CADEAU!!!

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON

✄

EXPOSITIE Expositie 90 jaar Contact met de Egmonden: Huys Egmont
JULI Vrij 14 Gezond Natuur Wandelen, Schulp, 10u
Za 15 Kerkdienst, Maria Alacoque, E/Hoef 19u
Zo 16 Kerkdienst OLVrouw E/Zee, 09.00u
Zo 16 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Zo 16 Een Luchtig Slot, Slotkapel, 20u
Zo 16 Stiltewandeling, Nachtegalenpad, 20.30u
Zo 16, Loop naar de Pompfestival, Flageolettes, Pompplein 18u
Ma 17 Zomeravondconcert OK St Agnes, 20.30u
Vrij 21 Kerkdienst Prins Hendrik, E/Zee, 15u
Vrij 21 Polderlandschap onder de loep, Huys Egmont, 20u
Za 22 Kerkdienst, Maria Alacoque, E/Hoef 19u
Za 22 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 19u
Zo 23 Kerkdienst OLVrouw E/Zee, 09.00u
Zo 23 Loop naar de Pompfestival, Cartoon Music, Pompplein 18u
Ma 24 Zomeravond concert OK St Agnes, 20.30u

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

NIEUWE OOGST AARDAPPELEN (Muisen) 4 kilo € 3,50
NECTARINES super zoet
3 pond € 2,50
Alle soorten MELOENEN
per stuk € 1,00
Actie geldig bij inleveren bon

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

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.

