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Meten van passantenstromen
leidt tot betere belangenafweging

WATERSTANDEN

Zondag 30 juli

(van de redactie) Metingen van passantenstromen binnen de gemeente Bergen laten een groei zien.
Dat betekent nog niet dat die mensen ook (direct veel meer) gaan kopen. Het is echter wel positief
dat na jaren van terugval (landelijk én lokaal) nu weer een groei is te constateren. In het najaar
valt Egmond wel wat stil in vergelijking met bijvoorbeeld Bergen. ‘Maar meten is weten en als je
weet wat er gaande is, kun je er actie op ondernemen’, aldus onderzoeker Huib Lubbers van Retail
Management Center (RMC). Dat bureau deed het onderzoek in opdracht van de gemeente Bergen.
‘Weten waar en wanneer het ergens druk is, waar mensen naartoe gaan en welke invloed evenementen op die
bewegingen hebben is van groot belang om je beleid op
af te stemmen’, aldus wethouder Odile Rasch. ‘Daarmee
heb je feitelijke gegevens waar je wat mee kunt. We kunnen wel bedenken dat goed of slecht weer veel invloed
heeft, maar dat blijkt dus in lang niet alle gevallen zo te
zijn. En het verschilt per locatie en met het karakter van
de kern. Alle gegevens worden overigens geanonimiseerd.
Wij krijgen alleen de trends en ontwikkelingen te zien in
de rapportages.’ Dit eerste jaar meting laat dus zien dat
er overall een groei in het aantal passanten is. Maar niet
altijd en ook niet overal evenveel. Rasch: ‘Dat onderstreept het belang van dit soort onderzoeken. Als je dat
wat meer in detail door het jaar, de maand en de week
heen weet van alle dorpskernen, kun je ook een betere
afweging maken van de uiteenlopende belangen en hoe
daarop in te spelen. Wanneer is het genoeg en wanneer
moet je als gemeente bepaalde zaken stimuleren of juist
ontmoedigen?’ De wethouder zou graag nog een jaar
willen meten, om te zien wat de effecten van wat de
gemeente aan beleid ontwikkelt op de bewegingen zijn.

AANVANG 20.00 UUR

De Slotkapel

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
19 wo 0:15 7:54 12:56 20:25
20 do 1:29 9:20 14:05 22:56
21 vr 2:28 10:55 15:01 23:34
22 za 3:26 12:04 15:55
23 zo 0:05 4:12 14:16 16:45 NM
24 ma 0:56 5:00 15:12 17:31
25 di 1:24 5:46 15:58 18:17
26 wo 2:20 6:36 16:39 19:02

Luchtig Slot

Muziek
Poëzie
Tekst: Map Blijleven
Muziek: Jan Bruin - piano
Mabel Bruin - fluit
TOEGANG GRATIS

Voor een passende uitvaart met
een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’
Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238

Foto (aangeleverd):
Odile Rasch: ‘Met onderzoek heb je feiten.’

www.uitvaartverzorgingduin.nl

En verder in Dorpsgenoten:
Strand6daagse bij Egmondia
Kunstmarkten bij Koffiemolen
Timmerdorpen van start
Column K.D. de Bocht

Woning VERKOPEN?

Bel dé Kruijff onder de makelaars

Thee-aanbieding april en mei

ALLE SOORTEN

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

THEE € 0,25 KORTING
per verpakking

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

BOOM

autoservice

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

06 20 100 550

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

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!

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

DORPSGENOTEN
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Timmerdorp Egmond-Binnen
De voorbereidingen zijn in volle gang voor de 39e editie van
het Timmerdorp Egmond-Binnen. Van 24 t/m 27 juli kunnen de
kinderen timmeren, spelen en genieten. Dit jaar is Timmerdorp
vanwege de bouw van JOEB op het terrein aan de andere kant
van de Schulp, om de voetbalkooi heen.
Het thema voor dit jaar is GAMES. Alles wat bedacht kan worden bij dit
thema kan tijdens het bouwen worden gebruikt. In de knutselhoek kunnen
dingen gemaakt worden die aansluiten op dit thema en die als versiering
aan of in je hut opgehangen kunnen worden. Dit jaar komt een heuse
‘opzichter’ om de hutten te controleren met een checklist. Op dinsdag
worden de certificaten van ‘veilige huttenbouwers’ uitgedeeld. Naast het
timmeren zijn er nog veel meer activiteiten, zoals een postbode verkiezing
(Ouders, familie en vrienden kunnen een brief sturen naar een hut. T.a.v.:
Timmerdorp, hut (nummer) of naam persoon, Doelen 1b 1935 BN Egmond
Binnen); de Espeq bus, hier kunnen kinderen mee doen en leren over de
bouw; een markt, rad van fortuin en Brandweerspelen; er is een playbackshow in de Schulp; kinderen worden geschminkt; er is touwtrekken en
er zijn dit jaar Hotdogs i.p.v. pannenkoeken. Tenslotte is er de uitreiking
van de prijs voor de mooiste hut. Tijdens de hele week worden er foto‘s
gemaakt. Deze zullen dagelijks bijgewerkt worden op de website (www.
timmerdorpegmondbinnen.nl) en op Facebook. Op donderdag 27 juli vanaf
16.00 uur zullen alle hutten weer worden afgebroken.

Strand6daagse 2017 bij Egmondia
Op donderdag 27 juli a.s. komt de Strand6daagse weer in
Egmond aan Zee. Voor de 59e keer wordt het Egmondia-complex
omgetoverd tot een bont kampeerterrein. Op het B- en C-veld,
dus de achterste 2 velden, staan ongeveer 600 tenten en tentjes
waarin ’s nachts rond de 1000 lopers overnachten.

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Daarom willen we langs deze
weg onze dank betuigen voor de mooie bloemstukken, de vele kaarten en het medeleven na het
overlijden van onze allerliefste

Willem Gul
(Wim)

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

Bijzondere dank aan de Noordwest Ziekenhuisgroep,
de Huisartsenpraktijk Egmond aan Zee en de Buurtzorg
Egmond.

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

Familie E. Gul
Egmond aan Zee, juli 2017

U wilt toch ook het beste voor uw kind?

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket
in de Egmonden!

IN LIEFDEVOLLE HERINNERING

AB DEKKER
18 JULI 2016

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

–

18 JULI 2017

Voor altijd in ons hart

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

Janny Dekker,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

UITVAARTBEGELEIDING
Karin Smit

persoonlijk en
stijlvol
persoonlijk
en
stijlvol
- Een mooi
waardevol
hoeft niet duur te zijn
Tel.
06en81
35 afscheid
81 10

Foto’s (Cor Mooij): Strandzesdaagse altijd drukte van belang
In de loop van de donderdag druppelen ze binnen, de vroege starters
vanuit IJmuiden al rondom 11 uur en de laatsten pas tegen etenstijd.
Aan de zuidzijde van de sporthal wordt de bagage van de lopers in rijen
neergelegd zodat ze deze, net als op bagageband op Schiphol, terug kunnen vinden. Beneden op het veld staat de Egmondse jeugd met bolderkar
om de bagage, soms wel tot 30 kilo, naar een door de loper gekozen
kampeerplek te brengen. De bars worden bemand en een achtergrond muziekje zorgt voor een gezellige sfeer. Is het weer wat minder dan geven de
opgestelde partytenten bescherming en knusheid. Zo is deze activiteit 59
jaar geleden met 37 lopers begonnen en in de jaren ‘80 en ‘90 uitgegroeid
tot steeds volle bak. Volgend jaar is de 60e (en misschien wel laatste) keer
op het Egmondia complex. Het bestuur nodigt op zaterdag 29 juli
vanaf 19.00 uur alle Egmondia-vrijwilligers en sponsors uit voor
de jaarlijkse gezellige avond op het complex. Dus barman/vrouw,
jeugdtrainer, leider, terreindienst, scheidsrechter, bestuurslid,
commissielid, Vutploeg, bordsponsor, advertentiesponsor, kledingsponsor, club van 100, laat je zaterdag zien en laat ons blij
zijn als Egmondia-familie.

Egmondse Almanak
EXPOSITIE Expositie 90 jaar Contact met de Egmonden: Huys Egmont
JULI Vrij 21 Kerkdienst Prins Hendrik, E/Zee, 15u
Vrij 21 Polderlandschap onder de loep, Huys Egmont, 20u
Za 22 Kerkdienst, Maria A la coque (met zomerkoor), E/Hoef 19u
Za 22 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 19u
Zo 23 Kerkdienst OLVrouw E/Zee, 09.00u
Zo 23 Kunstmarkt, Koffiemolen, 11u
Zo 23 Loop naar de Pompfestival, Cartoon Music, Pompplein 18u
Ma 24 Zomeravond concert OK St Agnes, 20.30u

MTB Kids & Parents
Uitslag; 1. Femke Mossinkoff Akersloot 2. Henk Jan Verdonk senior
Egmond aan de Hoef 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Louwe Alkmaar 5.
Ton Wiering Akersloot

- Ongeacht waar en of u verzekerd bent
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

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

Tel. 06 81 35 81 10
Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Omdat
ieder

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

vaarwel

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

bijzonder

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

is...

WINTER

Henny Stoop

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

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

SCHILDERSBEDRIJF

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

DORPSGENOTEN
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40 soorten Tapas
Tapas verrassingsmenu

€ 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
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van juf Annemarie
AUTORIJSCHOOL Afscheid
Na 45 jaar voor de klas te hebben gestaan, heeft juf Annemarie

KARE LS

van de Boswaid-school in Egmond aan den Hoef haar pensioengerechtigde leeftijd behaald.

Guus regelt
het wél

Foto (aangeleverd):
Afscheid van juf Annemarie

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

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

BOVAG

ABA

Liefkozend wordt ze
door onze bovenbouwers ‘oma juf’
genoemd. Maar onze
oma juf is allesbehalve
oud en stram. Deze juf
is juist actief, sportief,
enthousiast en een lieve
juf voor haar kleuters.
Juf Annemarie begon
als kleuterleidster bij de
oudste kleuterschool
van Egmond aan Zee,
het Kleuterduin. Later
werd dit de Van Speyck29 MAART 2017 - NUMMER 627
school en vervolgens,
na de fusie, werkte ze
op de Driemaster. Vervolgens is ze naar de Boswaid-school gekomen waar
ze nu haar carrière afsluit. Alle kinderen van de Boswaid hebben haar verrast met een mooi afscheidsboek en een prachtige bloem. Al die bloemen
bij elkaar maakten een vrolijk en kleurrijk boeket! We aten met de hele
school pannenkoeken en een ijsje op haar gezellige kleuterplein. Wij zullen
de gezelligheid, spontaniteit en betrokkenheid van juf Annemarie enorm
missen.

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

D B
uBBeL
oeT
oor

Suzan Tervoort

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Mosselaan 57, 1934 PJ Egmond a/d Hoef
06 21 83 47 93
facebookcom/Suzansleerlingenbegeleiding

DORPSGENOTEN

Kloknieuws
GARAGE

LaNk
eTer
roNwaTer

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

ZENT
4

DE EGMONDEN

BOVAG

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
ABA
2.12’55”. Komende zondag A2U Tapril
O B E Dgaan
R I J V E Nwe
A S Smet
O C I A Tonze
I E - E Ewandellefhebbers
N A F D E L I N G V A N B O V A met
G
Al jaren
adres
voor uw APK
envan
onderhoud.
de trein
op wegeen
naarvertrouwd
Ravenstein voor
de NS-wandeling
‘Land
Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
en verkoop of
zoekopdrachten.
kan er met hetinboekenweekgeschenk
gratis
met de trein gereisd worden.

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

www.garagedeegmonden.com
• info@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
Voorjaar
in Egmond

Diesel Service Kennemerland

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

Linda IJssennagger-Zentveld

wasserij
Nu
ook
dubbelblank

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
Lijtweg
5682
• Bergen
06 10
64 29NH
Telefoon 072-5812331
www.zentschoonheidssalon.nl
Voorstraat
92
–
Egmond
aan Zee
zentschoonheidssalon@gmail.com

Pedicure

06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl



voor reparatie van verdelerpompen en verstuivers
voor de merken: BOSCH/C.A.V./LUCAS/
ZEXEL/DENSO/DELPHI/SIMMS/...
testen van common rail injectoren volgens testplan incl. print rapport

www.dskl.nl / info@dskl.nl ma-vr 08.00-17.00 uur

tel: 06-44558182
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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.

KINDEROPVANG

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
40,63

Kerkdiensten

Goed uit elkaar, samen scheiden?

WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha
Maria
Alacoque
– Egmond
den Hoef: Zaterdag
Het
beste
voor
deaan
kinderen!
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
Onze
Lieve Vrouw
Ontvangenis
Egmond aan
Zee: ZonMaak
eenOnbevlekt
afspraak
met– onze
mediator
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
mr. Win-Yi Lam
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
MfN-registermediator
WOENSDAG 5 APRIL
Gespecialiseerd
in
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia
Ossewaarde
echtscheiding

Egmondse Almanak

085-0020809
EXPOSITIE
info@pieterdorhout.nl
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
www.pieterdorhout.nl
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Mosselaan
Toneelgroep Spiegel
de Schulp
67 |in 1934
RA20.15u
Egmond aan den Hoef
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
DORPSGENOTEN
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
De
van
DORPSGENOTEN
wordenEgmond/Zee,
verdeeld in10u
35 blokken
Zo 2pagina’s
Kerkdienst
OLV
Onbevlekte Ontvangenis,
Zo 2 Kerkdienst30).
H. Adelbertus,
Egmond/Binnen,
10u€ 12,- per keer. Een
(voorpagina
Een blok wekelijks
komt op
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
keer
per maand of los tarief is dit € 18,25. Voor de voorpagina rekeWoe 5, Kienen, de Schulp, 14u
nen
wij
2x tarief. Wijzigingen
in vaste
€ 3,-. Prijzen zijn
Woe 5 Vastenmeditatie,
protestantse
Kerk, advertenties
19.30u
WoeBTW.
5 Flierefl
jubileum-uitvoering,
Hanswijk, 20.15u
ex.
Hetuiters
aanleveren
van uw advertentie
kan via e-mail of fax.

Colofon Dorpsgenoten

Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v. redactie kunt u alleen
per e-mail aanleveren. Deadline is maandag 11.00 uur.

Ferry Karssen sterkste
bij
MTB
Kidsen&donderdag
Parents
Iedere
woensdag

Alkmaarder Ferry 3
Karssen
is donderdagavond
met overmacht
gangen
verrassings
menu €winnaar
19,95
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
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
Woensdag
t/maan
maandag
12.00Krommenie
uur. Dinsdag gesloten.
Dekker
Egmond
Zee geopend
8. Jarnovanaf
Betlem
9. Chris Kemp Egmond
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

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

Allergie
Voor uw gehele
administratie
Acupunctuur
Administratiekantoor
Last
van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
Voor: - Verwerking
tennisarm,
hormonale bedrijfsklachten, etc.?

WINTER

administraties en samenstelling jaarJulianastraat
3, 1931
CA Egmond aan Zee
rekeningen
- belastingaangiften
Telefoon
(072) 507 12
of (06) en
362 04 113
- adviezen
op72fiscaal
bedrijfseconomisch
terrein
www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

NIEUW in De Egmonden
Gastouder Sacha voor
kinderen van 0 - 4 jaar

9,-

www.kdvegmond.nl

€

072-571 20 45

4

Na een verassend succesvol eerste jaar wordt de reeks Kunstmarkten bij de Koffiemolen voortgezet. Er komen er nog drie; 23
juli, 20 augustus en 10 september (monumentenweekeinde). Dit
vind allemaal plaats bij restaurant Smakelijk aan de Egmonderstraatweg te Egmond aan den Hoef.
Kunstenaars zullen zondag 23 juli op vijfentwintig kramen hun werk
te koop aanbieden met o.a. teken- en schilderwerk, keramiek, beeldhouwwerk, fotografie, handgemaakte tassen, sieraden en de Egmondse
brouwerij (bekend van Sancti Adalberti) is ook van de partij. Uitgeverij Arti
is ook aanwezig en iedere kraamhouder krijgt een gratis exemplaar van het
blad Palet of Atelier. Er zijn ook kunstwerken en kunstenaarsbenodigheden
voor een redelijke prijs en er zijn er diverse locaties waar ambachten zich
presenteren en er is live muziek. Verder zijn er portrettisten aanwezig waar
men voor een klein bedrag een leuk aandenken mee naar huis mag nemen.

SERIEUZE
BEZORGER

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

JOOOI

072-5061201
wekelijkse
column van KDof
de Bocht
De nieuwste rage is bungy fitness: aan een soort elastiek jezelf in het zweet
info@belleman.nl
werken door heen en weer te stuiteren. Of zo. Lijkt me mooi werk. Ik ken
wel een paar mensen die ik maar wat graag aan zo’n elastiek in een baan
rond Egmond zou willen schieten. Maar misschien is het handiger om
gewoon wat minder de auto te pakken voor boodschappen en lopend naar
de supermarkt te gaan? Nee, inderdaad, dan kun je niet alles tegelijk voor
de hele week meenemen. Geeft toch niet? Ga je elke dag effe heen en dat
scheelt dan weer. Scheelt ook weer ergernis op het parkeerterrein of in de
parkeergarage.
je daar alleen
vastvoor
als je uw
voorAPK
je kratten
bier heen moet.
Al jaren eenSta
vertrouwd
adres
en onderhoud.
Maar dan heb je je noodvoorraad tenminste bij je.

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
in- en verkoop of zoekopdrachten.

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl
• Tel. 072-5061228
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Elke donderdag op
KINDEROPVANG DE POPPENKAST
't pleintje in Egmond aan Zee

Bel me Teen!

van 8.00-14.00 uur

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

P
Dagopvang
• Hollandse
Nieuwe HARING (boter vet de lekkerste)

medisch pedicure

z

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Buitenschoolse opvang

z

p/st
€ 2,00 met
3 huiswerk
voor € begeleiding
5,50
z
Tieneropvang

6 voor € 10,00

Opvang per uur
altijd vers van het mes
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De
z
Geen wachtlijsten
z

• Ouderwets gerookte MAKREELPoppenkast
p/st vanaf € 3,00
2 voor € 4,50
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

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

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€

Ofschoon
aanstaande
hebben wij
geen maandag 24 juli voor een groot aantal kinderen
in Egmond aan den Hoef hun Timmerdorp begint, is de organisatie nog
oplossing…
naarstig
op zoek naar vrijwilligers. Vier dagen lang hard werken: hout
sjouwen, timmeren, zagen en wat er allemaal meer bij komt kijken om een
mooie hut te bouwen, gaat niet helemaal zonder begeleiding. De timmerVoor het tweede
dorpwerkgroep
zoekt daarom versterking. U wilt toch ook dat dit mooie
evenement
het volgende jaar weer doorgang vindt? U kunt zich aanmelden
wel!
bij Jakob Pronk op het timmerdorp terrein of tel. 06 10020460. Traditioneel
wordt er ook bij iedere hut een prachtige brievenbus gemaakt. En deze
moet natuurlijk vol!! Verras uw (klein)kind met post gestuurd naar hun zelf
gebouwde dorp. Het adres is: Timmerdorp p/a Pr Marijkelaan 1 1934 EA
Egmond aan den Hoef.

ZOEKT EEN

Schoonheidssalon

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

• enkele
Dagopvang
Nadat
jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
•
Buitenschoolse opvang
Egmond
a/d
Hoef versierd met vele narcissen
Herenweg
TEL. en krokussen op de P
•
Peuterspeelzaal
•
Natuurbeleving
en Zeeweg.
In Egmond-Binnen072-507
is nu vooral 0200
het dorp zelf weer aan de beurt
•
Ruime openingstijden
geweest.
Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereni•
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
ging,• de dorpsbelangenvereniging,
de bloembollenkwekers, John Swart en
dochters,
Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL
De Poppenkast

Hoever Timmerdorp
Voor het eerste
zoekt
vrijwilligers

Kunstmarkten
bij de koffiemolen
DORPSGENOTEN

ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

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

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

9,

-

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

KINDEROPVANG

GEVRAAGD:
Verse Hollandse
Warm gebakken
KABELJAUWFILET
KIBBELING
Snackbar medewerker
van kilo € 20,-

250 gr € 4,-

ervaring
jaar.van deze bon
Alleen tegenliefst
inleveringmet
van deze
bon
Alleen18-20
tegen inlevering
p
op=olanger
erlijk gekruid op=op
heperiode
Voor een

1 kilo € 14,95

2e half pond € 1,50

TEL: 06 23610857

Kilo 12.50

Kilo  10.00
mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197

072-5066171

MU ZI e k W e r

t
k p La a S

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

Gitaar•Piano•Zang
slagwerk•Keyboard
Blokﬂuit•Viool

500 gram

Bij aankoop van 1 kilo kaas

3,95
2,95
3,95
✄

GRATIS GROTE BAK GERASPTE KAAS

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Vers afgebakken Croissant
roomboter, chocolade, frambozen, ham-kaas en naturel
Boeren Appeltaart
Superstunt Panini's
Roomboter Donuts roze en chocolade

6 voor € 5,00 + 2 gratis
nu 2 voor € 5,00
4 voor € 1,00
5 voor € 2,50

SCHILDERSBEDRIJF

GROENTE & FRUIT

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

Gijs Boelen in ‘Méditerrannée
Het vierde Zomeravondconcert van dit seizoen in de Oud-Katholieke Ste. Agneskerk aan de Voorstraat 112 wordt maandagavond
24 juli verzorgd door de Amsterdamse organist Gijs Boelen,
onder de titel ‘Mediterrannée’ – een muzikale reis door vier
eeuwen langs de Middelandse Zee.
De organist graaft deze avond met zijn talenten in de partituren van een
groot aantal componisten uit Italië, Spanje en Portugal. Eerst zal hij ons
verrassen met een aantal canzona’s, de wat luchtiger vorm van madrigalen,
en toccata’s van componisten uit de 16e, 17e, en 18e eeuw. We horen
o.a. de Italiaanse componisten Antonio Valente, Antonio Bianchieri, en
Giovanni Gabrieli. Flitsende toccata’s van Bernardo Storace, en Pasquini.
Verder hoort u o.a. nog werken van Luigi Boccherini en Nicolò Moretti. De
toegang is gratis met graag een vrije gift in de collecte aan de uitgang.
Kortom, dit wordt weer een boeiende avond van een groot talent. Zie ook
www. egmond.okkn.nl en de egmond.nl/app.

STOLWIJKER

Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt 2 koeken naar keuze CADEAU!!!

BEUKERS
'Opschieten!! Cruiseschip De Wereldreis staat op het punt te vertrekken.
Iedereen die van Kapitein Klots een gouden briefkaart heeft gekregen
mag mee op reis.' Zo startte afgelopen week maar liefst 4 keer de musical
van groep 8 op de Sint Jozefschool uit Egmond aan den Hoef. Het decor
beeldde prachtig het dek uit van het schip. Aan de rand van het podium
hingen reddingsboeien. Het publiek genoot. Na het schoolkamp en het
afscheidsfeest eerder deze maand, wordt vandaag groep 8 volgens traditie
op het schoolplein uitgezwaaid, door school, familie en bekenden. En
uiteraard door meester Jordy, die dit laatste jaar heel enthousiast aan het
roer stond. Alle 28 kinderen varen na de zomervakantie hun eigen, nieuwe
koers. Stuk voor stuk toppers. Succes allemaal!

500 gram

http://muziekwerkplaatsegmond.nl

06-49704045

Foto (aangeleverd): Afscheid groep 8 St. Jozef

500 gram

e

1934 BA Egmond aan den Hoef

Alles over boord bij groep 8 St. Jozef

30+ KAAS
GRASKAAS

Bij u op de markt

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Super PERSSINAASAPPELS
Nieuwe oogst ELSTAR APPELS
Zoete ANANAS of GAILA MELOEN

3 kilo € 3,00
3 pond € 3,00
per stuk € 1,00

Actie geldig bij inleveren bon

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

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

✄

notaris:

De Woerdense Kaasboer

