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

Plannen Slotkwartier ‘niet in beton’,
maar de richting is duidelijk

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
26 wo 2:20 6:36 16:39 19:02
27 do 3:04 7:17 17:18 19:47
28 vr 4:04 8:05 17:46 20:36
29 za 5:05 8:55 17:54 21:26
30 zo 5:56 9:48 18:36 22:16 EK
31 ma 6:25 10:39 19:05 23:10
1 di 7:04 11:45 19:56
2 wo 0:26 8:06 13:10 20:56

BOOM

(van de redactie) De opdracht voor de raadsbrede initiatiefwerkgroep voor het Slotkwartier was om
ideeën te inventariseren en helder te krijgen waar mogelijkheden zouden liggen om het Slotkwartier meer glans te geven. ‘De plannen die er nu zijn uitgekomen zijn al behoorlijk richtinggevend.
Ze zijn op veel fronten heel mooi, maar er valt nog wel wat te bespreken’, aldus voorzitter Martijn
Mulder van Historisch Egmond. ‘Wij zijn bang dat de verhouding horeca versus historie wel wat
scheef dreigt te groeien. Zeker als de stenen donjon-toren realiteit gaat worden.
Restaurant in Hoeve Overslot

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

Woning VERKOPEN?

Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

Donderdag 27 –vrijdag 28 en zaterdag 29 juli

Vakantie uitverkoop
Vakantiesluiting van 31 juli t/m 21 augustus

’ De ambities van de initiatiefwerkgroep zijn duidelijk: maak van het Slotkwartier een plek waar bezoekers de historie
van de Egmonden kunnen beleven. ‘Daar moet het goed toeven zijn, met faciliteiten die het bezoek ondersteunen’,
aldus Marcel Halff namens de initiatiefwerkgroep. ‘Er is veel van het Slotkwartier te maken, er leven ook veel ideeën
en die hebben we getracht in een wat concreter, richtinggevend plan neer te leggen. Misschien is het inderdaad concreter dan we in eerste instantie van plan waren, maar nu hebben we tenminste een idee waar we het over hebben.
Het plan is zeker niet in beton gegoten, maar we wilden ook voorkomen dat we heel lang in rondjes om elkaar heen
zouden draaien en eindeloos bespreken wat er allemaal mogelijk was. Nu ligt hier een impressie gebaseerd op de
ideeën die aangeleverd zijn en hoe het volgens ons zou kunnen worden ingevuld.’
(zie verder pag 2)

En verder in Dorpsgenoten:
Geslaagd feest voor juffen Ineke en Anneke
Zeevogels JO13 Nederlands kampioen beach soccer
Column K.D. de Bocht

06-49412728 of 072-5115238
www.uitvaartverzorgingduin.nl

AUTORIJSCHOOL

Luchtig Slot KARE LS

Muziek: Jan Bruin - piano
Mabel Bruin - fluit

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl

BOVAG

Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef
ABA

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

Langs deze weg willen wij eenieder bedanken voor het warme
medeleven dat wij hebben gekregen na het overlijden van

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

ZENT

Annie Verschuur-de Jong
Uw aanwezigheid, de bloemen en de lieve kaarten hebben
ons erg goed gedaan en zijn een grote steun voor ons geweest.
Familie Verschuur

U IT VA A RT VE RZO RG I N G

Pieter Dekker

Schoonheidssalon

EGMOND

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

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

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,Vraag gratis uw
laatste-wensenmap aan

• Iedere uitvaart op maat
• Ongeacht waar u verzekerd
of lid bent!

Dag en nacht bereikbaar via

• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze

072 - 589 54 53

of via: pieter@uitvaartdekker.nl

• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking

De herinrichting van de achterkant van Overslot:
Hoogstnoodzakelijk

• Transparant

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

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

GARAGE DE EGMONDEN

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

BOVAG

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
in- en verkoop of zoekopdrachten.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

www.garagedeegmonden.com • info@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
Palsma

HOUTENBOS

Drogisterij
Parfumerie

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

‘Het hele gebied ondergaat een metamorfose en wordt in het teken gezet
van de historie’, aldus Halff. Met als klap op de vuurpijl dan de donjontoren. De 28 meter hoge en 8 meter brede donjon-toren springt daarbij
als de ultieme blikvanger direct in het oog. Halff: ‘Die toren is voor de wat
langere termijn, maar het is wel iets waarmee we de historie van Egmond
op de kaart kunnen zetten en er een echte beleving van kunnen maken.
Het idee is om eerst een houten constructie te plaatsen die de toren in
contouren representeert en daar wordt, als er voldoende draagvlak voor
bestaat en als vooral het geld kan worden binnengehaald via Europese
subsidies, dan een stenen versie van gemaakt.’
En daar wringt voor Historisch Egmond wel net de schoen. Mulder: ‘De
donjon-toren wordt natuurlijk een blikvanger eerste klas en daar gaan dan
veel mensen op af komen. Hoe ga je dat allemaal regelen qua afhandeling
van verkeer en dergelijke? Is het gebied daar wel geschikt voor? Nu zijn
er al omwonenden die vinden dat het best druk is. Hun grootste angst is
dat het bomvol wordt. Die toren kan bovendien nog wel tien jaar duren
en misschien gaat het wel helemaal niet door als het geld niet loskomt.
De horeca die is gepland in Hoeve Overslot en Huys Egmont is echter wel
gericht op de toeristen die op die toren afkomen. Zeker tot die tijd is er een
overkill aan horeca: een restaurant, een bierlokaal, een koffiespeciaalzaak.
En dan hebben we ook nog ’t Slotje en ‘t Rode Hert. Dat zijn wel heel veel
horecaondernemers op zo’n klein stukje Egmond die allemaal op dezelfde
(koffie)klant azen. Ik denk dat we het daar nog even over zouden moeten
hebben.’
De initiatiefgroep onderschrijft zeker het belang van een goede communicatie en overleg met zowel de belanghebbenden (er is een aantal commerciële partijen geïnteresseerd) als de bewoners. ‘We moeten inderdaad goed
bedenken en regelen hoe we het gebied zo min mogelijk belasten met
verkeer, waar mensen kunnen gaan parkeren. Daar hebben we aan gedacht
en ook ideeën over, bijvoorbeeld aan de zuidzijde direct langs de Hoevervaart op het bedrijventerrein. Nogmaals, het plan is niet in beton gegoten,
maar wat ons betreft wordt er op deze manier wel veel meer recht gedaan
aan de historie van Egmond. Een verhaal dat het verdient om verder verteld
te worden.’

072-5066171

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG
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Dat betekent in concreto dat het Slotpark een flinke opknapbeurt krijgt met meer kleur in de beplanting en wat ‘middeleeuwse’ klim- en klautertoestellen voor kinderen. De ruimte
waar Historisch Egmond nu zit (Huys Egmont) gaat (ook) ruimte
bieden aan een proeflokaal van Sabncti Adalberti en ernaast, in
het voormalig raadhuis, komt een koffiespeciaalzaak. In Hoeve
Overslot komt vervolgens een ‘historisch’ restaurant. De ruimte
achter Hiuys Egmont en Hoeve Overslot wordt opgeknapt. Achter
Huys Egmont komt een soort binnentuin, zoals die er ook ooit is
geweest en achter Hoeve Overslot komt een tuin met terras.

mr. Erica van NimwegenDijkstra

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

TOEGANG GRATIS

DORPSGENOTEN

...Vervolg Slotkwartier

notaris:

Bonny
Muziek
Poëzie
Tekst: Map Blijleven

AANVANG 20.00 UUR

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!

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

Zondag 30 juli
De Slotkapel

Herenweg 25 tel: 0725061488 email: nelisbaltus.nl

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

ALUMINIUM
&
wasserij
RVS LASSEN

dubbelblank
Pieter Schotsmanstraat 7

Lijtweg
56 • Bergen
1931
AS Egmond
aanNH
Zee
Telefoon 072-5812331
Tel. 072-506
1241 - Mob. 06-1965 1152
www.houtenboslassen.nl

€

9,-

VHS video naar
DVD 18,- euro

de tweede DVD van de
zelfde video voor 12,- euro
Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

Martijn Mulder, Historisch
Egmond: ‘We
gaan graag het
gesprek aan.’

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio

Mulder is met Historisch Egmond overigens over veel zaken in de plannen
positief: ‘Het opknappen en wat herinrichten van het Slotpark en de ruimte
achter Hoeve Overslot, de kinderboerderij bij het begin van het Slotpark,
heldere bewegwijzering, etc. allemaal zaken die snel en zonder al te hoge
kosten kunnen worden gerealiseerd. Maar wat ons betreft zijn er nog
wel wat zaken die we moeten bespreken met de plannenmakers. Daarom
komen we nog met een officiële reactie, waarna we hopen het gesprek aan
te kunnen gaan.’

Lamoraalweg 72(de Weidjes) Egmond

Zomerstop van 28 juli t/m 3 september
Hou de website in de gaten voor strandlessen in deze periode www.wilma-pilates.nl
tel 0621287899. In September uitbreiding
van de lessen
Nu al alle ochtenden en avonden
pilates en essentricslessen!
Locatie: Lamoraalweg 72
1931CB Egmond aan den Hoef

DORPSGENOTEN
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Geslaagd feest bij De Windhoek

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Natuurbeleving
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

De Poppenkast

KINDEROPVANG

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Donderdag 13 juli j.l. mochten wij samen een enorm
mooie dag beleven. Ons feest, het pensioen van Anneke
en het 40-jarig jubileum van Ineke, werd bij de Windhoek
groots gevierd. De hele dag was een opeenvolging van
hoogtepuntjes: De aankomst met mooi versierde bogen
en bloemen, het spelcircuit van de kleuters met groep 7,
het samen ijs scheppen voor alle kinderen, de uitvoering
olv Samba Salad, de receptie op het plein en het gezellig
samenzijn bij café Tervoort. We vinden het geweldig dat
zoveel mensen moeite hebben gedaan om ons een fijne
dag te bezorgen. Kinderen, collega's , ouderraad, directie,
ouders, ex-collega's, oma's en opa's, alle andere belangstellenden en iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt: Bedankt! Juf Anneke en Juf Ineke

INGEZONDEN: Parkeeroverlast

Zodra het toeristenseizoen is begonnen begint ook de parkeeroverlast voor de bewoners van de Herenweg in
Egmond aan den Hoef. Verhuurders uit Egmond aan Zee, die kennelijk een parkeerkaart willen uitsparen, sturen
hun gasten naar de Herenweg, alwaar wij dan 1, maar vaak ook 2 weken de (Duitse) auto's voor onze deur hebben
staan. En als ze vertrokken zijn staat er binnen de kortste keren weer een ander. Ik heb 3 achterkleinkinderen waarmee ik de drukke weg moet oversteken, omdat ik niet voor de deur kan parkeren. Mijn buurman moet met zware
machines de weg oversteken, omdat hij niet voor de deur kan parkeren. Dit is een ergerlijke situatie! Waarom moeten wij de lasten hebben voor de lusten van de pensionhouders in Egmond aan Zee? Mensen doe hier iets aan!!
Koop gewoon een parkeerkaart voor je gasten of als dat teveel gevraagd is, laat ze dan parkeren op een parkeerterrein i.p.v. voor onze deur! Karin de Vré-IJisberg, Herenweg 178, Egmond aan den Hoef. Tel. 06 21902334.

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

06 20 100 550
Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

Allergie
Acupunctuur

WINTER

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

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

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

Afscheid juffen De Branding
Afgelopen week hebben juf Evelien en juf Dineke afscheid genomen van De Branding .
Zij genieten van een welverdiend pensioen
vijfentwintig jaar. Op 13 juli werden de
huis opgehaald met de paardentram en
school verrast met een feestelijke muzikale
workshop. Het team heeft ook afscheid
genomen van Ineke de Groot, die meer
dan 23 jaar de school piekfijn heeft
schoongemaakt. We zullen ze missen!

na meer dan
juffen van
werden op

Foto’s (aangeleverd): Afscheid juf
Dineke en juf Evelien en Ineke de
Groot

Woensdag t/m maandag geopend vanaf 12.00 uur. Dinsdag gesloten.

Beleef ‘de wereld omgekeerd’ in de Slotkapel

STOPCONTACT

In de Slotkapel in Egmond aan den Hoef wordt u op zondagavond 30 juli een avond met muziek en poëzie aangeboden met als thema: ‘De wereld omgekeerd’. Dit actuele gegeven beleeft u in een historische ambiance door de
zeggingskracht van poëzie en de klank van muziek. De muziek wordt uitgevoerd door Jan Bruin, piano en Mabel
Bruin, fluit. Gesproken woord, poëzie en presentatie: Map Blijleven. Aanvang: 20.00 uur, de kapel is vanaf 19.30
uur open. Toegang is gratis inclusief een kopje koffie of thee.

IN
BADKAMER?
Kijk dan eens in uw
groepenkast:
Zit daar geen
DORPSGENOTEN
Aardlekschakelaar
Kloknieuws
(s) van 0,03
A? was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Afgelopen
zondag

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 Dan
treinwordt
op weghet
naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
tijdrichting
om met
ophoog
de fiets
Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kanons
er met
het
gratis met de trein gereisd worden.
contactboekenweekgeschenk
op te

nemen!
Voorjaar
in Egmond

Zomeravondconcert St. Agnes
Het vijfde Zomeravondconcert in de reeks van negen orgelconcerten dan wel orgelPLUS concerten in de OudKatholieke St. Agneskerk wordt maandagavond de 31e juli verzorgd door de 23-jarige organist Gert van Hoef.
Van Hoef brengt4deze concertavond een mix van de barok van Joh. Seb.
o.a. diens
2e Triosonate,
Georg627
Fr.
29 Bach,
MAART
2017
- NUMMER
Händel, en de romantiek: Felix Mendelssohn in een eigen bewerking van de bekende Italiaanse Symfonie. Verder
hoort u muziek van Guilmant en Rimsky-Korsakov. Oud-katholieke St. Agneskerk, Voorstraat 112, Egmond aan
Zee, de toegang is gratis, wel graag een vrije gift bij de collecte aan de uitgang. Zie ook www. egmond.okkn.nl en
egmond.nl/app.

GRIEPGOLF
OF
Vrijmarkt timmerdorp
Nu ook
Op donderdagavond
27 juli van 19.00 uurINBRAAKtot 20.30 uur is er de traditionele vrijmarkt op het Timmerdorp Egmond aan
den Hoef, waarbij U de bouwwerken kunt bewonderen. U kunt meedoen met de speciale spelletjes die de kinderen hebPedicure
GOLF?
ben bedacht of U kunt hun waren kopen. Voor
verdere info en foto’s zie www.timmerdorpegmondaandenhoef.nl.
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

DORPSGENOTEN

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…
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PV De Toekomst Egmond-Binnen

Nederlands kampioen beach soccer
Op 1 juli jl. wonnen de jongens van beachsoccerteam Zeevogels onder de
Foto (aangeleverd):
Voorjaar
in Egmond
13 de Copa del Egmond en mochten
daardoor afgelopen
zaterdag
22 juli
meedoen aan het Nederlands Kampioenschap Beachsoccer in het grote
Nadat enkele
jaren terug Egmond-Binnen
in deen
narcissen
is gezet,
was nu ook
stadion
te Scheveningen.
Door hun vechtlust
het goede
samenspel
Egmond de
a/djongens
Hoef versierd
met vele
narcissen
krokussen
opwas
de Herenweg
werden
met ruime
cijfers
eerste inenhun
poule en
de finale
en Zeeweg.
In Egmond-Binnen
is nu vooral het
zelfeen
weerzeer
aanfraaie
de beurt
bereikt!
In een
spannende finalewedstrijd,
metdorp
daarin
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniopeningstreffer van Quinten Faber, die later ook topscorer van het toernooi
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
was,
werdJan
in de
laatsteen
minuut
de beslissende
treffer
doorApeldoorn.
het team van
dochters,
de Waard
Apeldoorn
Bloembollen
en Cees
Zeevogels gemaakt en werd zo het Nederlands Kampioenschap met 3-2
binnengehaald. Proficiat!!

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
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zondag 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
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde
Foto (aangeleverd): Zeevogels Nederlands kampioen beach soccer
JO13. Op de foto : Twan Zonneveld, Tim Duijneveld, Ivar Wittebrood, Joey Zwart, Quinten Faber, Sep Zuiderveld en Oskar Kuqi,
EXPOSITIE
met daarachter de bondscoach.
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
JULI
28 Verstillende
wandeling
v.a. De
Abdij 13.00
Do 30VrToneelgroep
Spiegel
in de Schulp
20.15u
Za
29 Toneelgroep
Kerkdienst Adelbertuskerk
E/Binnen,
19u
Vr 31
Spiegel in de Schulp
20.15u
Zo
30
Een
Luchtig
Slot/Muziek
en
Poëzie
–
Slotkapel
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee,
10u 20.00
Zo
Loop naar dewandeling
Pompfestival,
Hijgende
Herten, Pompplein 18u
Vrij30,
31 Verstillende
v.a. De
Abdij 13.00u
Zo
Maria Alacoque,
E/Hoef 11uPostaanZee, 19u
Vrij30
31Kerkdienst,
Lezing pelgrimstocht
Lourdes-Santiago,
APRIL
1 Toneelgroep
Spiegel
in de
Schulp 20.15u
Zo
30 Za
Kerkdienst
OLVrouw
E/Zee,
09.00u
Za 131
Kerkdienst
Alacoque,
19u
Ma
Bach concert
OK StEgmond/Hoef,
Agnes, 20.30u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di verband
4 Snuffelen
deavondopenstelling
bijbel, Parochie E-Binnen
In
metinde
van de15u
vuurtoren en het botenhuis
Woede
5, KNRM
Kienen,treedt
de Schulp,
14u 28 juli shantykoor de Zaâlneêlden op. Het
van
op vrijdag
Woe 5 Vastenmeditatie,
protestantse
Kerk, 19.30u
repertoire
van het koor bestaat
uit shanty’s
(werkliederen die ze vroeger op
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u
de schepen zongen) en zeemansliedjes in verschillende talen. Het optreden
bij de KNRM begint om 10.30 uur en de toegang is gratis.

Egmondse Almanak

Egmondse Almanak

Zaâlneêlden bij de KNRM

FerryKids
Karssen
sterkste
MTB
& Parents
bijVerdonk
MTBjuniorKids
& aan
Parents
Henk
uit Egmond
de Hoef werd donderdagavond in

de
wekelijkse
wedstrijd
om de Kids
Parentswinnaar
Bikeschool
Alkmaarder
Ferry
KarsseninisAkersloot
donderdagavond
metand
overmacht
(KPB)
mountainbikecup
de inmiddels
vanzelfsprekende
Op
geworden
van de wekelijkse
wedstrijd bijna
in Akersloot
om de Kids winnaar.
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JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

We gaan het meemaken: tijden van weleer herleven met de komst van een
échte donjon-toren. Voorpaginanieuws in de krant. Kunnen we van daaraf
de vijand (drommen toeristen?) op tijd zien aankomen en ramen en deuren
sluiten. Geen idee of het een publiekstrekker wordt, maar groot wordt
‘ie wel in ieder geval. Maar liefst 28 meter hoog. Dat is nog een metertje
of vijf hoger dan de Slotkapel. Zou het Slotkwartier daar nou echt van
opknappen? Wordt in ieder geval wel wennen voor omwonenden. Wie gaat
dat ding eigenlijk bouwen? Diezelfde gasten die de muren van de ruïnes zo
zorgvuldig hebben gerestaureerd? Ach ja, het heet niet voor niets ruïne.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

          
      

      


    



wel! € 2,00
p/st

• Emmertje Hollandse NIEUWE

Schoonheidssalon

p/st € 4,50

Salon
voor Bionome
Zent Schoonheidssalon
huidverzorging
Mosselaanen
61Pedicure

mail2zensitive@gmail.com

Voor uw gehele administratie
Kilo 12.50

Palsma

€

9,-

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

SERIEUZE
2e Makreel € 1,BEZORGER
De Woerdense Kaasboer

arkt
voor Bieen
in
j u op de mwijk
GRASKAAS
500 gram 2,95
EGMOND
AAN
ZEE
Oude BOERENKAAS
500 gram 3,95

Kilo  10.00

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
Geopend
geopend
- adviezen
op donderdag
fiscaal en t/m
zondag vanaf 11.00terrein
uur
bedrijfseconomisch
KerklaanDonderdagavond
11, 1935 EV Egmond-Binnen
€ 16,50
Tel. Gesudderde
072-506 90 89Parelhoen
• Mobiel: 06-124
58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
www.het-woud.nl • 072-5061471

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

mooie grote

op=op

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

van uw tuin!

TOP kwaliteit

Alleen tegen inlevering van deze bon

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

Drogisterij
Ervaar de waarde
Parfumerie

±8 stuks € 7,50

TOP kwaliteit

deze week kilo € 4,95
DORPSGENOTEN
ZOEKT
Ouderwets
gerookte EEN
MAKREEL

Linda IJssennagger-Zentveld

WINTER

6 voor € 10,00

3 voor € 5,50

• Verse Stoof SCHOL

ZENT

Administratiekantoor

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

het tweede
•Voor
Warm
gebakken SCHOL (mooie dikke)

  

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

Zaterdag 22-07-2017 stonden de oude wedstrijd duiven in de Franse
plaats Chateauroux Parc afstand 680 km. 1e Comb. C.&J. Apeldoorn, 3e
J.W. J. Hoekstra, 4e Dirk v/d Reep, 5e P.C. Sentveld, en 15e C. G. Zuurbier.
Ook was er een vlucht met jonge duiven vanuit de Belgische plaats Asse
Zellik afstand 190 km. 1e P.C. Sentveld, 3e Comb. C.& J. Apeldoorn, 6e Arie
Tromp, 7e Wim Apeldoorn, 8e Dirk v/d Reep. Donderdag inkorven voor de
laatste midfond vlucht, en vrijdag inkorven voor een jonge duiven vlucht.
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Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

072-5061201
18% GEZOND

of
500 gram 4,95
Bij aankoop van 1 kilo kaas
info@belleman.nl
GRATIS
CULINAIRE VERRASSING
e

✄

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

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

door(d)rammen

Terwijl de ene helft van Bergen op vakantie is en de andere helft zich een slag in de rondte werkt om de vakantie
van de ene helft mogelijk te maken en zorgt voor extra inkomsten van de gemeente Bergen (o.a. toeristenbelasting), stort onze gemeente wel 3 zeer belangrijke en ingrijpende bestemmingsplannen over zijn inwoners van de
Egmonden en Bergen aan Zee heen. Deze plannen geven boze burgers, omdat de gemeente de cursus communicatie niet in de praktijk weet te brengen. Ook integriteit en wijkgericht werken zijn zeer ver te zoeken. Er is een
algemeen bekend advies om bij een omgevingsvergunningaanvraag eerst met je buren te gaan praten. Dit kan
onnodige procedures voorkomen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor gemeentelijke bestemmingsplannen. Die duw
je door de strot van de bevolking. Zij moeten maar bewijzen dat het luchtkastelen zijn die de gemeente wil bouwen. En dat allemaal van ons gemeenschapsgeld. Wellicht heeft de gemeente een geldboompje ergens staan of
een goed gevulde kous onder hun matras. Ik kan me herinneren dat nog niet zolang geleden de gemeente onder
curatele stond omdat ze een groot tekort had. Of krijgen de bewoners van de gemeente Bergen straks de rekening
gepresenteerd in de vorm van verhoging van alle gemeentebelastingen? Misschien moeten de gemeenteambtenaren en bestuurders toch eens naar de rijdende rechter voor advies; ‘Hoe om te gaan met boze buren’. En mee doen
met het programma “een dubbeltje op z’n kant”. C.E. Grabandt

GARAGE
DE EGMONDEN
Bakkerij
‘t Stoepje
BOVAG

elke donderdag op uw weekmarkt

KAASUIENKRUIER
nu € 2,00
Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
Superstunt PANINI'S
4 voor € 1,00
Tevens doen
wij,
aircoservice, schadereparaties
Roomboter
gevulde
KOEKEN
5 voor € 2,50
inen
verkoop
of
zoekopdrachten.
HAVERKOEKEN appel-kaneel en rozijnen cranberry
5 voor € 5,00

Nieuwe Lever
Egmonderstraatweg
Egmond klant
aan den Hoef
de advertentie12in•en1934
elkePA
betalende
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl
• Tel. 072-5061228
ontvangt 2 croissants
naar keuze CADEAU!!!

GROENTEDE& POPPENKAST
FRUIT
KINDEROPVANG

JAAP DAVIDSON
P

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

✄

•
•
•
•
•
•
•
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Dagopvang
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee
z
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
z
Geen wachtlijsten
z

Nieuwe oogst aardappels FRIESLANDERS 4 kilo € 3,50
Grote Hollandse BLOEMKOOL
per stuk € 0,99
Super lekkere MELOENEN of ANANASSEN per stuk € 0,99
KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

Actie geldig bij inleveren bon
www.kinderopvangdepoppenkast.nl

40 soorten Tapas
GEVRAAGD:
Tapas verrassingsmenu
Snackbar medewerker
€ 19,50 p.p
Feestje in Spaanse sfeer?

liefst met ervaring
18-20
jaar.
Vraag naar
de mogelijkheden.
GVoor
e ope nd veen
an wo langer
t/m zon v an
af
17.30
uur
periode

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

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

TEL: 06 23610857

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
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

