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Brief naar college over handelen
arts Nico van Amstel inzake UMTS-mast

Zondag 13 augustus

(van de redactie) De soap rond het stralingsniveau van de UMTS-mast houdt maar niet op. De Hoornse
arts Renckens gaat zelfs zo ver dat hij nu het college van B&W per brief heeft gevraagd op te treden
tegen arts Nico van Amstel en zelfs aangifte tegen hem te doen. Van Amstel zou alleen maar voor
(onnodige) onrust zorgen met zijn oproepen voor bloedonderzoek bij omwonenden.
Het college heeft de brief ontvangen en aangegeven deze ‘in
behandeling te zullen nemen’. Uit de reactie van de juridische afdeling van artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst) blijkt echter nergens
dat er iets onoorbaars gebeurt. Het zou gaan om de mogelijke
illegaliteit van een dergelijk bevolkingsonderzoek zoals Van Amstel
dat uitvoert. Deze onderzoeken zijn vergunningplichtig als ze aan
bepaalde criteria voldoen: wanneer bij het onderzoek ioniserende
straling wordt gebruikt, wanneer het een bevolkingsonderzoek
specifiek naar kanker betreft, of wanneer het een bevolkingsonderzoek betreft naar ernstige ziekten of aandoeningen waarvoor geen
behandeling of preventie mogelijk is. Het bloedonderzoek in dit
kader heeft hier op alle drie de criteria geen betrekking.
Navraag bij de verantwoordelijk wethouder, Jan Mesu, leert dat
hij het gesprek zal aangaan met Van Amstel. Beiden hebben te
kennen gegeven daarvoor open te staan. Mesu: ‘Dat lijkt mij beter
dan er met gestrekt been in te vliegen en naar aanleiding van deze
brief zaken verbieden of iets dergelijks. Daar is volgens mij voorlopig geen enkele noodzaak toe. De brief met de reactie van de
KNMG is daarover overigens ook duidelijk. Het gesprek zal echter
na de zomer gaan plaatsvinden, gezien de komende vakantieperi- Foto (aangeleverd) Wethouder Jan Mesu:
‘We gaan eerst het gesprek aan…’
ode. We hebben allebei nog een drukke agenda tot mijn vakantie
en eerlijk gezegd zie ik geen aanleiding om er een spoedzaak van te maken in ieder geval.’
De discussie gaat, zoals altijd, over de mogelijke schadelijke werking van elektromagnetische straling. In dit geval van
de UMTS-mast. Volgens Van Amstel is er wel degelijk reden om rekening te houden met potentiële schadelijkheid
van dit soort straling. ‘Daarnaast heb ik elke van de nu ongeveer 50 deelnemers ook informatie verschaft over de
zelf te nemen maatregelen om de hoeveelheid straling in huis zelf te beperken. Verder heb ik telkens benadrukt dat
de gevoeligheid per persoon zal verschillen en is dit onderzoek erop gericht om er eventueel achter te komen wie er
extra gevoelig voor is, zodat er tijdig maatregelen genomen kunnen worden (voordat er daadwerkelijk gezondheidsproblemen optreden).’
(zie verder pag. 2)

AANVANG 20.00 UUR

Muziek - Poëzie

Tekst: Lies Sluis
Muziek: Adri Steenhoek - orgel
TOEGANG GRATIS

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!

REcoverED

En verder in Dorpsgenoten
- Europese titel met Nederlands record voor Nicole Weijling
- Zomer in Zeedorpenlandschap
- EgmondCup bij 45-jarige De Werf
- Column K.D. de Bocht

Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

remibeukers@gmail.com

ZENT

DORPSGENOTEN

Luchtig Slot

De Slotkapel
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Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Voor
een passende
uitvaart
met in de tijd van
Glorie aan de start van
de halve
marathon, waarbij
hij finishte
2.12’55”. Komende
2 april gaan
we met
onze wandellefhebbers
met
eenzondag
vertrouwd
gezicht
‘Hennie
Blok’
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
bereikbaar
op de fiets richting Heiloo Dag
waar en
we nacht
om 08.49
uur de trein nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk
met de trein gereisd worden.
06-49412728gratis
of 072-5115238

Nu ook
Pedicure

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
zentschoonheidssalon@gmail.com

06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

Voor het eerste

Bedienend
personeel GEVRAAGD
hebben wij geen
voor
oplossing…in de Koffiemolen



BOOM

Bel dé Kruijff onder de makelaars

info@kruijffmakelaardij.nl

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Linda IJssennagger-Zentveld

Woning VERKOPEN?

072-5070818
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Schoonheidssalon

www.uitvaartverzorgingduin.nl
Voorjaar
in Egmond

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
2 wo 0:26 8:06 13:10 20:56
3 do 1:35 9:06 14:13 22:16
4 vr 2:35 10:40 15:09 23:20
5 za 3:25 11:55 15:56
6 zo 0:16 4:10 12:44 16:36
7 ma 0:50 4:46 13:37 17:10 VM
8 di 1:20 5:15 14:46 17:46
9 wo 1:45 5:51 15:40 18:15

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop

   ALLE
  MERKEN
   

      
ook
campers


Voor het tweede
wel!





     
Herenweg
65 • Egmond-Binnen

 M 06 2874 8860 • T 072 506 2744
    

Reactie: restaurantsmakelijk@gmail.com of 06-13617691
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Egmondse Almanak

Nieuwe valmat voor
Achilles-jeugd

Schoonheidssalon

Linda
Last
van IJssennagger-Zentveld
migraine/hoofdpijn,
darmklachten,
vermoeidheid,
Zent Schoonheidssalon
luchtwegklachten,
huidklachten,
Mosselaan
61
1934 RAhormonale
Egmond aan
den Hoef
tennisarm,
klachten,
etc.?

SERIEUZE
BEZORGER

06 10 82 64 29

Julianastraat
3, 1931 CA Egmond aan Zee
www.zentschoonheidssalon.nl
Telefoon
(072) 507 12 72 of (06) 362 04 113
zentschoonheidssalon@gmail.com

Riet
Kinderen en kleinkinderen

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor
Drogisterij
Palsma

WINTER

Parfumerie

voor een wijk in
”Cor”
EGMOND
AAN ZEE

01-08-12

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

9,-

Palsma
SCHILDERSBEDRIJF
Drogisterij

GARAGE
1-8-2007

BEUKERS
Parfumerie

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
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
De heren
WijkerAlkmaar
en H. Bosman
de oud
nogFoto
wist(aangeleverd):
in te pakken. Uitslag:
1. FerryW.Karssen
2. Vincentvan
Beentjes
papiergroep
Egmond
de valmat
de jeugd
overhandigden.
Castricum
3. Wilfred
Knegt die
Uitgeest
4. Henkaan
Jan Verdonk
senior
Egmond aan
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
Onlangs
liet de Achilles-jeugd
aanBetlem
familieKrommenie
en andere belangstellenden
zien
Dekker Egmond
aan Zee 8. Jarno
9. Chris Kemp Egmond
aan zij
de het
Hoefafgelopen
10. Ramon
van dehebben
Laarschot
Hoorn
wat
seizoen
geleerd
bij juf Sandra. Aan de start
van de demonstratie wachtte er een hele mooie verrassing op de kinderen.
Door de bijdragen van een aantal sponsors kon Achilles een nieuwe valmat
aanschaffen. Dat de nieuwe valmat zeer welkom was, werd direct duidelijk
tijdens de demonstratie die de kinderen met stralende gezichten gaven. Met
deze gift kreeg de demonstratie een extra feestelijk tintje.

Joury

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

ap.beukers@quicknet.nl

KINDEROPVANG
DE POPPENKAST
Altijd in ons
hoofd

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

Altijd in ons hart 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
z

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Ervaar de waarde
van uw tuin!

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

ieder

liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode
vaarwel

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

T 06 538 12 076

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

TEL: 06 23610857
bijzonder

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

is...
Henny Stoop

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

MU ZI e k W e r

UITVAARTBEGELEIDING
UITVAARTBEGELEIDING

t
k p La a S

Smit
K a r i n S m iKarin
t

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

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

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

Gitaar•Piano•Zang
slagwerk•Keyboard
Blokﬂuit•Viool

06 81 35 81 10
Tel. 06 81 35 81Tel.10
Dag en nacht bereikbaar

Dag en nacht bereikbaar

06-49704045

http://muziekwerkplaatsegmond.nl

DORPSGENOTEN

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
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VHS video naar
DVD 18,- euro

Ingeborg
ooms
& tantes
De Poppenkast
neven & nichten

GEVRAAGD:
Omdat
Snackbar medewerker

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht
Je merkt het: het is vakantietijd. Niemand is bereikbaar. Nog even afronden
en dan lekker weg. Dat geldt ook voor het nieuws. Er is niet veel en dan
wordt een klein ding al gauw een groot ding. Wat begon als een manier om
mensen een mogelijkheid te geven grip te krijgen op wat er om hen heen
gebeurt gaat nu al langzaamaan richting rechtszaak? Er is een arts uit Hoorn
die het college hier in Bergen vraagt om maatregelen te treffen. Want het
kan schadelijk zijn om preventief onderzoek te doen als er eigenlijk geen
reden voor is. Maar is dát niet juist de discussie? Is er écht geen reden om
iets meer te weten te willen komen over de mogelijke schadelijke gevolgen
van elektromagnetische straling die dagelijks uit allerlei apparaten wordt
verzonden en ontvangen? Het lijkt mij juist dat er álle reden is om meer te
willen weten. Ten goede of ten kwade.

BOVAG

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

Tel. -072 5064695
€ 06-53794624
Mob.

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

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

DE EGMONDEN
1-8-2017

”Come
on”
Al jaren een vertrouwd
adres voor
uw APK en onderhoud.

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

9,

01-08-17

We missen je gezelligheid
072-5061201
of
info@belleman.nl
Corrie en de kinderen

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

€

In liefdevolle herinnering

Wat je in je hart bewaart
raak je nooit meer kwijt

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

Kerkdiensten

01-08-12

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

Bridgeclub Egmond aan Zee

DORPSGENOTEN
01-08-17
ZOEKT
EEN
Cor de Graaff

Allergie
ZEN
T
Acupunctuur

(aangeleverd):
Voorjaar in Egmond
...Vervolg briefFotoinzake
UMTS-mast

Fotoenkele
(redactie):
UMTS-mast
Nadat
jaren terug
Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
blijvend
discussie
Egmond
a/dpunt
Hoef van
versierd
met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
Je
vraagt Het
je toch
wel zo geworden met dank aan onze ondernemersverenigeweest.
is prachtig
langzamerhand
af wat nu de
ging, de dorpsbelangenvereniging,
de bloembollenkwekers, John Swart en
dochters, Jan
de Waard
Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
gedachte
is achter
dezeen
‘strijd’
tussen op het oog twee artsen
die toch de gezondheid van de
mensen centraal zouden moeten
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
hebben
staan.58,33
Dat kan
tochen Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
Ditte Greeuw
3.Mar
niet
echt
tegenstrijdig
zijn,
zouvGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
44,76
5.Cees
Imming en
Theo
je
denken.
Waar
de
één
(Van
40,63
Amstel) echter probeert wat
meer gegevens boven water te
krijgen die gebaseerd zijn op
WEEKEND
1 EN 2 APRIL lijkt
2017
lokale
omstandigheden,
H.
Margaretha
Maria
Alacoque
– Egmond aan den Hoef: Zaterdag
de ander (Renckens met de
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
Ver. tegen de Kwakzalverij) er
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zonalleen
maaruur
opW&C-viering
uit deze vormo.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
dag 10.00
van
gegevensverzameling
H. Adelbertus– EgmondteBinnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
belemmeren
en doetm.m.v.
het afCantate
als onruststokerij.
Er is niets aan de hand, alles
pastor Nico Mantje
Deo
voldoet
aan de
regels. En wat is nu het ergste wat er kan gebeuren? Er zijn
WOENSDAG
5 APRIL
twee
opties: dat Protestantse
er misschien kerk
toch met
meerdominee
aan de hand
met betrekking tot
Vastenmeditatie
SaskiaisOssewaarde
deze vorm van elektromagnetische straling dan we hadden gedacht. Dat is
dan goed om te weten. Dan is het overigens nog steeds uw eigen keuze om
al dan niet continu met die apparaten in de weer te zijn. De tweede optie is
EXPOSITIE
dat het ‘lokale onderzoek’ verder geen uitsluitsel geeft. Dan is nog steeds de
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
vraag
van29beiden
gelijk heeft,Protestantse
maar als hetKerk,
gaat19.30u
om gezondheid, gaat
MAARTwie
Woe
Vastenmeditatie,
dan
nog
om
gelijk
hebben?
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
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
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
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u
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De jeugd van Egmond klaar voor de toekomst
Afgelopen weken hebben verschillende vrijwilligers, onder leiding van Arie Hendrik Visser en Bert
Zwart, looptraining gegeven aan 150 dol enthousiaste kinderen van Adelbert, Zeevogels en Egmondia. Tijdens dit geweldige succes is de volgende stap in het fusietraject geboren: Het 1e fusie-toernooi voor de jeugd van Egmond.

de tweede DVD van de zelfde video voor 12,- euro

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 (t.o. Albert Heijn)
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl

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

06 20 100 550

Foto (Jelle Idema): Jeugd klaar voor 1e fusietoernooi.
In 149 wedstrijden met 58 teams gaan 456 kinderen zondag 10 september gezamenlijk genieten van een heerlijke
dag voetbal op het complex van Egmondia. Dit alles met als doel elkaar beter te leren kennen, waarbij sportiviteit
voorop staat, maar met een knipoog naar de zo gewenste fusie. Alle kinderen, meisjes en jongens Onder 8 t/m Onder
17 zullen deze dag samen gaan voetballen gemengd op leeftijd, waarbij er partijtjes gespeeld gaan worden in poulevorm van 10 tot 15 minuten met halve finales en finales. De wedstrijden beginnen om 09.00 uur en zullen eindigen
rond 17.00 uur. Noteer deze dag s.v.p. als gereserveerd in uw agenda (uw kind is namelijk al ingedeeld in een team
en het scheelt ons veel werk als iedereen aanwezig is). Voor tijden en indelingen en verdere info zie de website van
de vereniging, Wilt u ons helpen die dag met scheidsrechter of leider zijn of wilt u ons helpen in de kantine? Aanmelding mag naar patrickrenate@quicknet.nl.

SCHILDERSBEDRIJF

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

Thuiskamer Egmond-Binnen open in de vakantie
De Thuiskamer, Herenweg 72c in Egmond Binnen is in de vakantie open. Inwoners kunnen hier terecht op de maanen woensdagen 9.00 tot 10.30 uur. In de oneven weken is er op maandag mamacafé en in de even weken spiritueel
koffieleuten, op elke woensdag is er inloop koffiedrinken en vrijdags start om 10.00 uur de wandelclub vanaf deze
locatie. Na het wandelen staat vanaf 11.00 uur de koffie/thee klaar. U kunt het volgende verwachten: gezellige ontmoetingen, verrassende uitwisselingen, inspirerende gesprekken, boeiende bijdrages (snuffel-workshops) en lekkere
koffie en thee met iets erbij.
Ben je een Hoog Sensitief Persoon? Zit je met vragen en weet je niet hoe je hiermee om kan gaan? Kom dan gezellig
naar het spiritueel koffieleuten om samen met mede-HSP’ers hierover te praten.

Klanken van de alpenhoorn in Egmond aan Zee
Foto (aangeleverd): Joop en Henk in
actie op de alpenhoorn

D B
uBBeL
oeT
oor

notaris:

LaNk
eTer
roNwaTer

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

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

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

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

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

Op woensdag 9 augustus aanstaande
spelen de Egmonders Joop en Wim een
aantal originele duetten geschreven voor
alpenhoorn in de Oud-Katholieke Kerk
aan de Voorstrat 112 in Egmond aan Zee.
Deze duetten werden geschreven door
componist Hans-Jürg Sommer uit Zwitserland. Het korte concert wordt totaal drie
keer gespeeld tijdens de braderie en de
openstelling van het kerkgebouw. Aanvang
van de concerten is 19.00 uur, 19.30 uur
en 20.00 uur (15 minuten concert en 15
minuten pauze). Beide blazers zijn na het
maken van een midwinterhoorn op het
idee gekomen om zelf een alpenhoorn
te bouwen. Het uitgangspunt hierbij was
een hoorn te bouwen, zoals die ook in
Zwitserland en Oostenrijk gemaakt wordt.
De hoorn is gebouwd uit verschillende
onderdelen en bestaat uit drie gelijke delen
van ongeveer 120 cm: de hand-, de middelen de bekerpijp. Het hout is van inlands
esdoornhout uit Egmond en Friesland. De
verbindingen van de drie pijpen zijn zodanig
gemaakt dat zij vloeiend doorlopen en wel
zo dat er geen verdikkingen te zien zijn.
De afmetingen, zoals het verloop van de
buizen, de wanddikte, de vormen van de
beker ed. moeten voldoen aan een aantal
natuurkundige wetten om een ‘zuivere’ klank voort te kunnen brengen. De totale lengte is 360 cm. Hierdoor is hij in
‘F’ gestemd. De hoorn heeft geen kleppen of ventielen. Door een juiste lipspanning bij de bespeler kunnen er ca. 12
redelijk zuivere natuurtonen gespeeld worden. Het vergt veel oefenen en geduld om een mooie melodie te spelen,
zeker als het om duetten gaat. Kortom: komt dat zien én vooral: hóren. Woensdagavond 9 augustus, vanaf 19.00 uur
in de Oud-Katholieke Kerk aan de Voorstraat 112 in Egmond aan Zee. De toegang is gratis.
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Europese titel voor Nicole Weijling

Goed uit elkaar, samen scheiden?
Het beste voor de kinderen!
Maak een afspraak met onze mediator
mr. Win-Yi Lam
MfN-registermediator
Gespecialiseerd in
echtscheiding
085-0020809
info@pieterdorhout.nl
www.pieterdorhout.nl
Foto’s (Cor Mooij): Een blije Nicole Weijling na haar prestatie
op de 1500 meter in Aarhus.

Mosselaan 67 | 1934 RA Egmond aan den Hoef

WE HEBBEN NOG

Wat de voetbaldames nog voor elkaar moeten krijgen, is Nicole WeijlingDissel afgelopen zondag al gelukt; zij werd Europees kampioen op de
1500 meter in het Deense Aarhus in een tijd van 4 minuut 42 seconden
en 11 honderste. Zij verbeterde daarmee het Nederlandse record dat op
naam stond van Ella Witte uit Amersfoort, met 13 seconden. Nicole was
van start tot finish oppermachtig en was superblij met haar Europese
titel. Komende woensdag loopt zij de series 800 meter en zaterdag is
dan de finale 800 meter.

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

RUIMTE

WINTER

al v.a.

€ 5,50

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

per m 3

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

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Het officiële diploma met haar winnende tijd.

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Zomer in het zeedorpenlandschap

GARAGE DE EGMONDEN

Op zondag 6 augustus is er weer een natuurwandeling in de Wimmenummer duinen, het gebied ten
noorden van Egmond aan Zee. Het is een van de laatste voorbeelden van het unieke ‘zeedorpenlandschap’: een combinatie van door mensen aangelegde en beheerde ‘landjes’ en de min of meer wilde
duinnatuur daaromheen.
Dat levert niet alleen een boeiend landschap op, maar ook een gevarieerde plantengroei. We beginnen om 10 uur bij
Sportcentrum De Watertoren in Egmond aan Zee. Van te voren opgeven is niet nodig, wel zelf zorgen voor een toegangskaart voor het Noord-Hollands Duinreservaat van PWN. Stevig schoeisel aanbevolen. Een donatie (richtlijn 2,50
euro) wordt op prijs gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen, hanneke@ivnnkl.nl of bellen: (072)5337601;
kijk ook op www.ivn.nl/nkl.

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

Henk Verdonk junior wint weer
Henk Verdonk junior uit Egmond aan de Hoef pakte donderdagavond, niet geheel onverwachts, de volle winst in de
wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Het was echter de jonge
Tino Meijer uit Heerhugowaard, die bij zijn eerste optreden op Sportcomplex de Cloppenburgh grote waardering
kreeg. Met een jongensachtige bravoure nam Timo Meijer de leiding. Ook de allerjongste deelnemer, Wout Bakker uit
Heiloo, liet zich verleiden mee te gaan in dit geweld, maar kwam hierdoor in het verdere verloop zichzelf tegen. Toen
de ergste kruitdampen waren opgetrokken, reden de broers Henk en Wim Verdonk fier aan de leiding en kwamen
in deze volgorde over de streep. Spannend was de krachtmeting tussen Henk Jan Verdonk senior (Egmond aan den
Hoef) en de eerder genoemde Timo Meijer. Het lukte Timo Meijer Verdonk senior voor te blijven en achter Vincent
Beentjes (Castricum) als vierde te finishen. Uitslag: 1. Henk Verdonk junior, Egmond aan de Hoef 2. Wim Verdonk,
Egmond aan de Hoef 3. Vincent Beentjes, Castricum 4. Timo Meijer, Heerhugowaard 5. Henk Jan Verdonk, senior
Egmond aan de Hoef.

Wij zijn wegens vakantie gesloten
van 6 tot 21 augustus

Expositie Ineke Taylor-Zwaan
in Egmond-Binnen

EgmondCup 2017

Dinsdag 22 augustus zijn we weer geopend
Lid van de Euroflorist

Bloembinderij De Duinroos

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

Komend weekend zijn er weer vis- en
zeilwedstrijden tijdens ons jaarlijks
terugkerend evenement "De EgmondCup".

In het mooie en intieme Protestantse kerkje te Egmond-Binnen is het werk van Ineke Taylor-Zwaan iedere zaterdag
en zondag te bewonderen. Zij is autodidact. Ze vond tekenen altijd leuk, haar schoolschriften stonden vol met haar
‘kunstwerkjes’. Na de middelbare school volgde ze een opleiding tot graveur bij de MTS te Schoonhoven. Begin jaren
negentig begon ze met aquarelleren bij de Stichting Anders Actieven o.l.v. Andrez. In 1995 nam zij de lessen over en
begeleidde de groepen tot 2004. Nu geeft ze leiding aan haar eigen groep. De natuur is haar grootste inspiratie. Haar
werk hangt bij particulieren in Nederland en Duitsland, zelfs in de V.S. De kerk is iedere zaterdag en zondag open van
13.00 t/m 17.00 uur. De expositie duurt van 29 juli t/m 10 september (monumenten weekend).
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Ook deze keer steken we de barbecues aan en zorgt de band

Memphis 's avonds voor muziek op het paviljoen.
Kijk op www.bvdewerf.nl voor het volledige programma.

Visclub De Egmonden

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Na de zomerstop werd het weer hoog tijd om de hengeltjes weer eens op te pakken. Dat men er zin in had was te
merken aan de vangst, namelijk 12 vissers haalde 358 vissen uit het water van de slotgracht. Doordat het een combiwedstrijd was kwam het uit op ruim 21 kilo. Een hele mooie prestatie. Bert Leyen werd 1e met 4040 gram, 2e Kees
Glas met 2960 gram, 3e Ron Groot, 2840 gram, 4e Aad Dekker, 2800 gram. Omdat de leiders een steekje lieten
vallen, is de aanval op de koppositie is ingezet. Dus heren vissers, wil men nog kans maken op de bovenste posities,
pak dan de hengel en kom op 13 augustus ‘baarsen’ in de
slotgracht (dus niet in de vijver). Door deze uitslag is het weer een open strijd geworden. Voor het overige nieuws
verwijzen we naar de site.

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
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De Poppenkast

KINDEROPVANG
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Postduivenvereniging
De Toekomst Egmond-Binnen

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Afgelopen zaterdag 29-07-2017 stonden de oude duiven in MorlincourtNoyon 357 km en de Jongen duiven stonden in Quiévrain 251 km. Bij de
jongen werd de eerste duif geklokt door Dirk van de Reep, 2e Comb. C.&J.
Apeldoorn, 3e P.C. Sentveld, 6e Willem Apeldoorn, 12e Arie Tromp. Bij de
oude duiven werd de eerste geklokt bij Arie Tromp, 2e J.W.J. Hoekstra, 6e
Comb. C.&J. Apeldoorn, 7e P.C. Sentveld. Donderdag inkorven voor de laatste
dagfond vlucht, en vrijdag inkorven voor een jonge duiven vlucht.

WOEKERPOLIS?
Check uw polissen!

Timmerdorp Egmond aan den
Hoef succes

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…

Met meer dan 120 kinderen, veel enthousiaste vrijwilligers, de
dankbare steun voor vele sponsors en vooral mooi bouwweer
maak je in drie, vier dagen de mooiste bouwwerken. En wat
vooral meehielp was het mooie bruikbare hout…

Voor het tweede
wel!
Iedere woensdag en donderdag
3 gangen verrassings menu € 19,95

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

AUTORIJSCHOOL

Foto’s (aangeleverd): Mooie bouwwerken op timmerdorp

KARE LS

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

De kinderen hebben op het thema ‘Circus’ veel moois gebouwd. Natuurlijk
prachtige tenten, pistes, kooien en alle zaken die bij een circus kunt bedenken. Er verrees zelfs een bijna echte olifant. Het was duidelijk: de creativiteit
van de kinderen kent weinig grenzen. Ook dit jaar werden prijzen toegekend
aan enkele van de bouwsels. De bronzen zaag voor de originele olifant ging
naar de kinderen van hut 5. De zilveren zaag voor de mooiste brievenbus
ging naar hut 12: volgens de jury leuk bedacht en werkt ook nog uitstekend.
De gouden zaag kwam terecht bij hut 6. Volgens de deskundige jury een
qua ontwerp, constructie en opbouw een sterk en toegankelijk gemaakt
bouwwerk. De andere prijswinnaars waren natuurlijk alle kinderen en de
vele vrijwilligers die weer bijna een week lang veel plezier en voldoening
hebben gehad van weer een timmerdorp. De foto’s van alle hutten staan op
de website van timmerdorpegmondaandenhoef.nl

Bram
(in 2 keer geslaagd)
ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

Stichting Welzijn Bergen

Jeugdbelangen
Egmond a/d Hoef

Uitnodiging ‘Kerkproeverij’
Timmerdorp Egmond a/d Hoef 2017

Het duurt nog even, maar dan kunt u vast wennen aan het idee: Iedereen is
van harte welkom bij de Kerkproeverij op zondag 10 september om 10.00
in de Oud-Katholieke Kerk St. Agnes in de Voorstraat in Egmond Aan Zee.
Neem gerust uw familie, vrienden, collega's of buren mee naar deze 'back
to Church' zondag, voor de jongere kindjes is er opvang in de kerk. De Dienst
wordt opgeluisterd door het Kerkkoor en ritmisch koor de Seasingers. Na de
Kerkdienst is er een samenzijn met hapje en drankje in het verenigingsgebouw, Julianastraat 5, en een verrassingsactiviteit voor de kinderen in de tuin
van het verenigingsgebouw, wij hopen van harte u te mogen begroeten!

is weer een daverend succes geworden!

Jeugdbelangen Egmond a/d Hoef
dankt mede namens alle timmerdorp kinderen:

onze Hoofdsponsors:

Bouwbedrijf JC de Groot
Buronoordzee.nl
Hotel Zuiderduin

Hoveniersbedrijf Rotteveel
Tervoort Egmond
Kinderopvang De Poppenkast

EgmondCup bij 45-jarige
Botenvereniging De Werf

en alle andere sponsors:

Administratie kantoor Wiegers
Beelen
B&J Autoservice
Boldewijn Brandbeveiliging
Boom autoservice
Bouwbedrijf G. Schotvanger
Cafe Bar Het Rode Hert
Camping De Markiess
Drukkerij Belleman/Dorpsgenoten
E.Koster Art&Therapie
Eg-Mondhygiëne Praktijk
Fysiotherapie Ronde De Egmonden
Garagebedrijf de Egmonden

Gemeente Bergen (Stichting Welzijn)
Haardenspecialist De Schouw
Hair@rixta
Hubo Egmond
Kruijff Makelaardij
Loonbedrijf vd Oord
Overwegend Notariaat
Paul Bras Klusservice
Puur&Passie
Restaurant Smakelijk
Schildersbedrijf Bont
Schildersbedrijf Bas Kramer
Slagerij Kees Burger

Dit jaar een bijzondere editie van de Egmond Cup omdat de club
nu al 45 jaar lang bestaat. Daar wil de vereniging uiteraard extra
aandacht aan schenken. En dat gaat gebeuren wanneer komend
weekeinde wordt gestreden om de EgmondCup.
Op zaterdag starten we met vis- en zeilwedstrijden. De viswedstrijd start om
10:00 en zoals gewoonlijk wordt er weer 3 uur gevist, voor de zeilwedstrijd
is er een briefing om 12:00 alvorens de start om 13:00. Om 17:00 steken we
de barbecue aan. Waarbij, na het succes van de voorgaande jaren, u ook
dit jaar zelf uw vlees en sausjes kunt meebrengen. Hiervoor wordt ruimte
in de koeling van het paviljoen beschikbaar gesteld. Vanaf 19:30 wordt de
muziek verzorgt door niemand minder dan Memphis! Op zondag zal er
wederom gezeild worden. De briefing hiervoor vindt plaats om 11:00 waarna
er om 12:00 gestart wordt. Memphis is vandaag de hekkensluiter en speelt
vanaf 15:30 uur.

Verder danken we de velen die hout en ander materiaal hebben geschonken,
de Jozefschool en de Slotkapel voor het gebruik van ruimte en materialen
en natuurlijk alle ouders en de vele vrijwilligers die belangeloos hebben meegewerkt.
Voor foto’s van Timmerdorp zie website timmerdorpegmondaandenhoef.nl
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Diederik Blankesteijn in Agneskerk:
wéér een jong talent aan het orgel

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

• Hollandse Nieuwe MAATJES HARING
p/st € 2,00

6 voor € 10,00

3 voor € 5,50

65+ 3 voor € 5,00
• Ouderwets gerookte RODE POON
van 500 gr € 6,00 deze week 500 gr € 3,50
• Garnalen hapjes BUTTERFLY - topkwaliteit
deze week 1 kilo € 10,00
de lekkerste

Verse

ZALMFILET

van kilo € 25,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 17,50

op=op

Warm gebakken

LEKKERBEK

2 voor € 7,- heerlgeijkkruid
Alleen tegen inlevering van deze bon

3e GRATIS op=op

Foto (aangeleverd): Zomeravondconcerten in OK St Agnes
Kilo 12.50

Uitslag 27 juli: 1. Anneke Onrust-Groot & Bert Maureau, 66,67%; 2. Luc Mossel & Niek te Bück, 59,72%; 3. Afra
Zentveld-Trom & Thea Rosendaal, 54,17%; 3. Hetty Zwart & Nammen Zwart, 54,17%; 5. Ria Schut & Ina HallewasZoon, 48,61; 6. Gerard Scholten & Simon Lentz, 46,53%; 7. Gre van der Ward & Floris van der Ward, 40,28%; 8.
Marouschka van der Pol & Jos de Waard, 29,86%.

Egmondse Almanak
EXPOSITIE Expositie 90 jaar Contact met de Egmonden: Huys Egmont
Expositie Ineke Taylor-Zwaan: Protestante kerkje Egmond-Binnen
AUGUSTUS Do 3, Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Za 5 Kerkdienst, Maria Alacoque (met zomerkoor), E/Hoef 19u
Za 5 en zo 6 Egmond Cup, met BBQ en Memphis, BV De Werf (strand)
Zo 6 Loop naar de Pompfestival, Bert Brandjes & Friends, Pompplein 18u
Zo 6 Kerkdienst OLVrouw E/Zee, 09.00u
Zo 6 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Ma 7 Zomeravondconcert OK St Agnes, 20.30u
Za 12, Loop naar de Pompfestival, Steeldrum Emotions + Sizzling Salsa Pompplein 14u
Za 12 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 19u
Zo 13, Loop naar de Pompfestival, Samba Tropicals, Pompplein 14u
Zo 13 Kerkdienst, Maria Alacoque, E/Hoef 11u
Zo 13 Kerkdienst OLVrouw E/Zee, 09.00u
Zo 13 Een Luchtig Slot/Muziek en Poëzie – Slotkapel 20.00
Ma 14 Bach concert OK St Agnes, 20.30u
Vrij 18, Concert aan Zee, PostaanZee, 15u
Vrij 18 Kerkdienst Prins Hendrik, E/Zee, 15u
Za 19 Loop naar de Pompfestival, Egmondse Matrozen, Pompplein 18u
Za 19 Kerkdienst, Maria Alacoque (met zomerkoor), E/Hoef 19u
Zo 20 Kerkdienst Adelbertusakker E/Binnen, 10u
Zo 20 Kunstmarkt, Koffiemolen, 11u
Zo 20 Kerkdienst OLVrouw E/Zee, 09.00u
Zo 20 Stiltewandeling, Nachtegalenpad, 20.30u
Zo 20, Loop naar de Pompfestival, Pumpin’ Pianos, Pompplein 18u
Ma 21 Bach concert OK St Agnes, 20.30u
Vr 25 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00
Za 26 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 19u
Zo 27 Kerkdienst OLVrouw E/Zee, 09.00u
Zo 27 Een Luchtig Slot/Muziek en Poëzie – Slotkapel 20.00
Zo 27 Kerkdienst, Maria Alacoque, E/Hoef 11u
Zo 27 Loop naar de Pompfestival, The Boogie Dogs & Rock & Roll dansteam, Pompplein 18u
Ma 28 Bach concert OK St Agnes, 20.30u
SEPTEMBER Zo 3 Loop naar de Pompfestival, Memphis, Pompplein 18u
Do 7 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Zo 10 Kerkproeverij OK St Agnes, 10u
Zo 10 Kunstmarkt, Koffiemolen, 11u
Zo 10 Filmmiddag in de Schulp 14.30

De Woerdense Kaasboer

30+ BELEGEN
GRASKAAS

Bij u op de markt

500 gram
500 gram

BLACK LABEL

500 gram

Bij aankoop van 1 kilo kaas

2,95
2,95
3,95

e

GRATIS CULINAIRE VERRASSING

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

---- SUPERSTUNT ---Grote Bokkepoten
4 voor € 1,en lever de advertentie in en u krijgt

2 Bokkepoten EXTRA !!!
GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON

✄

Bridgeclub Egmond

 10.00

✄

Het 6e Zomeravondconcert van dit seizoen in de Oud-Katholieke St. Agneskerk wordt maandagavond 7 augustus Kilo
verzorgd door organist Diederik Blankesteijn. Bij de zoektocht naar jong talent voor seizoen 2017 stuitte de organisatie van de Zomeravondconcerten vorig jaar op dit jonge talent uit de school van Willem van Twillert en Jacques van
Oortmerssen. Diederik vertolkt deze avond zijn talenten op het romantisch getinte Ademaorgel met uitvoeringen van
o.a. Johann Seb. Bach, - Prelude en Fuga in c. (BWV 546), en diens Concerto voor orgel in G. – (BWV 592). Verder
werk van César Franck – Catabile; Louis Vierne - het Allegro uit de 2e Symfonie; een werk van Jehan Alain en tot slot
een markante vertolking van Franz Liszt’s - Prélude en Fuga over diens B.A.C.H.
Oud-Katholieke St. Agneskerk, maandagavond 7 augustus 20.30 uur, Voorstraat 112 , Egmond aan Zee. De toegang
is vrij met een warme aanbeveling voor de collecte aan de uitgang (zie ook www.egmond.okkn.nl en egmond.nl/
app).

DONDERDAG DE OUDERWETSE 'KNAAKDAG'

Super lekkere NECTARINES
10 stuks € 2,50
Hollandse PRUIMEN
heel kilo € 2,50
Super zoete HANDSINASAPPELS 10 stuks voor maar € 2,50
De mooiste AALBESSEN
een grote bak voor € 2,50
Actie geldig bij inleveren bon

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.

