offset - hoogdruk - fotografie
multimedia - ontwerpstudio reclamebureau

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef - t 072 506 1201
16 AUGUSTUS 2017 - Nr. 647 e info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.

MET
BIJLAGE
EGMOND
OP Z'N
KOP

Egmond-Binnen gaat weer op zijn kop!
Over enkele dagen gaat de 43ste editie van Egmond op z’n Kop van start. Het comité heeft zijn best
gedaan en is er hopelijk in geslaagd, net als voorgaande jaren, een leuk programma samen te stellen.
Het dorpsfeest zal gevierd gaan worden van vrijdag 18 tot en met zondag 20 augustus. Natuurlijk zal
er dit weekend genoeg te beleven zijn voor zowel de allerkleinsten, als de oudsten. Het is inmiddels
een niet meer weg te denken traditie.
(zie verder pag. 2)

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
16 wo 6:04 11:20 18:34 23:56
17 do 7:15 12:30 19:44
18 vr 1:06 9:20 13:46 22:17
19 za 2:16 11:05 14:49 23:15
20 zo 3:11 12:10 15:45 23:55
21 ma 4:05 14:06 16:35
NM
22 di 0:23 4:47 14:56 17:17
23 wo 1:16 5:30 15:41 17:57

Foto Jos Glorie (aangeleverd): Egmond-Binnen gaat weer op zijn kop!

En verder in Dorpsgenoten
Wereldrecord Nicole Weijling op 1500 meter Masters
Zomerfeest bij Heemtuin De Wielenmaker
Vakantiemeldplicht
Slotkwartier: zot plan?

Grote knoflook
Winter plant uien
Potgrond
Bemeste tuinaarde

3 voor € 2,00
70 voor € 1,00
40 liter € 2,50
30 liter € 1,50

Woning VERKOPEN?

BOOM

Bel dé Kruijff onder de makelaars

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

- voor al uw kerstplezier - ook 's zondags geopend -

Centrale inkoop “de Westrand”

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!

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

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

Lamoraalweg 65 - Egmond a/d Hoef - Tel: 06-10661963

s t i c h t i n MIDDAG
g
OPEN
NDERS

A
OPEN DAG A

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

Gelegenheid tot aanmelden

s t i c h t i n g

CTIEVEN
NDERS
gelegenheid tot aanmelden
CTIEVEN

Dag en nacht bereikbaar

06-49412728 of 072-5115238

WOENSDAG 9 SEPTEMBER VAN 13.30 UUR -17.00 UUR
WOENSDAG 23 AUGUSTUS
VAN 14.00-16.00
UUR
gelegenheid
tot
aanmelden
INFORMATIE OVER DE VERSCHILLENDE
ACTIVITEITEN

OPEN
DAG
INFORMATIE OVER VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Computer beginners/gevorderden
Bridge SOOS
Computer
SooS
Biljarten
WOENSDAG
9 SEPTEMBER VAN
13.30
UUR -17.00 UUR
Digitale
fotobewerking
Schilderen
Computer
INFORMATIE
OVER DE VERSCHILLENDE
ACTIVITEITEN
Houtbewerking
Engelse
les SOOS
Bridge SooS
Engels
Biljarten
Computer
Bridge
Spaanse
les beginners/gevorderden
Wekelijkse
SoosSOOS
Spaans
Dinsdag
SOOS
Digitale fotobewerking
Schilderen

Tekenen/schilderen

Computer SOOS
Engels
DORPSHUIS
HANSWIJK
Spaans

Intuitief tekenen

Houtbewerking
Biljarten
EGMOND
AAN DEN HOEF
Dinsdag SOOS
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DORPSHUIS HANSWIJK EGMOND AAN DEN HOEF
...vervolg Egmond op z'n Kop
De eerste dag begint traditiegetrouw met de gezellige grijze markt. zoals
het er nu naar uitziet zullen er zo’n 170 kramen verspreid staan over de
Herenweg, Adelbertusweg, Abijlaan en Kerklaan met allerlei spulletjes en
lekkernijen. De zaterdag gaat vervolgens van start met de kindermiddag. Bij
de kindermiddag zullen de oudste kinderen de strijd met elkaar aangaan op
een spectaculaire stormbaan! De kleinste kunnen deze middag geschminkt
worden, schilderen en Oudhollandse spelletjes spelen. Daarbij zijn leuke
prijzen te winnen! Opgeven kan bij de keet van het comité en is geheel
gratis. Om 15:00 uur begint een fietstocht deze start in de dorpskern en
gaat langs Jan Hes B.V. te Bakkum en zal daarna richting ‘De Weidjes’ te
Egmond aan den Hoef. Hier zullen twee AONix spellen plaats vinden. De
fietstocht zal eindigen in de dorpskern waar Foodtruck Plaza van start zal
gaan. De dorpskern zal gezellig worden aangekleed en vier foodtrucks zullen
het publiek heerlijke gerechten voorschotelen. Verder hebben we een lekker
dessert van Ci Vediamo. Onder het genot van de knallende feestband Kink
wordt het een mooie avond. Kaarten voor Foodtruck Plaza zijn te verkrijgen
bij de AONix teams, Bakkerij de Haan, Apeldoorn elektronica, Ci Vediamo en
via www.egmondopznkop.nl De kosten bedragen €17,50. Op de afsluitende
zondag start om 14:00 uur in de dorpskern de spectaculaire MTB streetrace.
Tussendoor zullen de AONix teams verkleed het parcours trotseren. Er is een
open inschrijving, dus geef je nog snel op! Inschrijven kan via onze website,
Het Wapen van Egmond- Binnen en Café Tervoort. Meer informatie over
streetrace? Kijk dan op onze website of Facebook pagina.
Het 43ste weekend van Egmond op z’n Kop zal spetterend muzikaal afgesloten worden met de grandioze band Paperplane. Tijdens het muziekspektakel
zal bekend worden gemaakt, wie zich winnaar van de AONix competitie
mag noemen. Met dit afwisselende en leuke programma zullen zal
Egmond-Binnen weer flink op z’n kop staan. Wij willen via deze
weg de sponsoren en vrijwilligers bedanken voor hun onmisbare
bijdrage en enthousiasme.

Dank, dank, dank........
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WASSERIJ
DUBBELBLANK

condoleance en crematie (en daarna) van

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Marijke Burges-Nouwens

Ervaar de waarde
van uw tuin!

namens de familie, Jacques Burges

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

wasserij
dubbelblank

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

"Marijke" is thuis.

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon
072-5812331
T 06 538
12 076

In een prachtige urn op het terras.

www.rotteveeltuinen.nl

UITVAARTBEGELEIDING
UITVAARTBEGELEIDING
Smit
K a r i n S m iKarin
t
notaris:

persoonlijk en
persoonlijk en
stijlvol
persoonlijk
enstijlvol
stijlvol
persoonlijk
en
stijlvol

mr. Erica van NimwegenDijkstra

- 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

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197

Dick Raat bij PostaanZee

Voor uw steun en lieve woorden bij de

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

- 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

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

Dag en nacht bereikbaar

1934 BA Egmond aan den Hoef

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

072-5066171

Omdat
ieder
vaarwel
bijzonder
is...
Henny Stoop

Foto (aangeleverd): Concert Dick Raat
Egmond aan Zee. Ben Sierhuis presenteert vier muzikale programma’s bij
PostaanZee. Hij houdt korte interviews met muzikale gasten en vertelt iets
over hun bijzonderheden en muziekkeuzes. De 3e editie is op vrijdagmiddag
18 augustus van 15.00-16.00 uur. De muzikale gast dit keer is Dick Raat.
Dick begeleidt zichzelf op gitaar en past zijn veelzijdige repertoire aan het
publiek aan. Zijn muzikale keuzes zijn sfeervol en heel herkenbaar. Van Boudewijn de Groot tot Claudia de Breij en meezingers van The Beatles en The
Carpenters. Kom gezellig naar PostaanZee en geniet van de mooie luisterrijke
muziek…! De toegang is vrij met een vrijwillige bijdrage voor koffie, thee
en programma. De zaal is open om 14.30 uur. Locatie: Ontmoetingscentrum
PostaanZee aan de Voorstraat 82a te Egmond aan Zee.

Visclub De Egmonden
Afgelopen zondag was er een baarswedstrijd op de slotgracht in Egmond
aan den Hoef. Een hele speciale tak van de vissport. Baars moet je namelijk
zoeken. Niet met de verrekijker, maar door met je hengeltje de kant af te
stropen. Dus lekker met zijn elven kilometers wandelen op de fundamenten
van ons slot. Zonnetje scheen toch, dus niets mis mee. Degene die dat het
beste kon was Thomas v. Wanrooi. Hij werd 1e met 9 baarzen, 2e was Ron
Groot met 6 baarzen, gedeeld 3e waren Jan Peetoom en Matheu v. Wanrooi
met 5 baarsjes. Voor de volledigheid, Bert ving er 4, Aad en Kees 2, Jan en
Gerard elk 1 en Jack en Henk die liepen de baarzen heel hard voorbij. De
leider in het klassement laat steekjes vallen, heren vissers, dus kom op 3 september vissen op de slotgracht, op witvis (aantal). De vacature van secretaris
staat overigens nog steeds open. Niet allemaal tegelijk, maar wie o wie wil
deze taak op zich nemen? Overig nieuws vind je op de site.

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

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

NIEUW in De Egmonden
Gastouder Sacha voor
kinderen van 0 - 4 jaar
www.kdvegmond.nl

DORPSGENOTEN

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

072-571 20 45
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Berts2wielers houdt
op 18 AUGUSTUS
tijdens EGMOND OP
ZIJN KOP een

VERHUISOPRUIMING
en staat met zijn kraam voor het
oude JOEB gebouw

Diverse Old-Timers o.a. Burco tandems 1932-1939,
Raleigh dames 1958, Reinaert dames, nieuwe motorjassen, div. kleding, tassen, fietsschoenen, kettingkasten,
div. modellen vanaf € 5,Nieuwe buitenbanden 28”
zonder reflectie € 3,- per stuk
enz. enz. enz.
DEZE DAG IS DE ZAAK AAN DE
PEPERSTRAAT GESLOTEN
THUIS BEZORGING IN OVERLEG

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

06 20 100 550
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Expositie abstract werk ‘naar de natuur’
Ooit begonnen met de toepassing van processen van erosie om zo verweerde oppervlakten te simuleren, onderzoekt
Anita Levering het loslaten van controle tijdens het schilder process. Zij is geinteresseerd in ongewone methoden en
mogelijkheden met verf op doek. Het doel is zonder interventie van de kunstenaar een beeldtaal laten ontstaan. Zij
laat bijvoorbeeld zonlicht, regen en zwaartekracht van invloed zijn op het schilderproces. Het overgrote deel van de
schilderijen is in de open lucht in Nieuw Zeeland gemaakt, waar zij de afgelopen 18 jaar gewoond heeft. Tegenwoordig zoekt Anita naar vormen van autonome processen en levende organismen die de verf kunnen manipuleren. Zij
ziet zichzelf meer als een facilitator van het creatieve process dan de ‘artiest’ zelf. Het product wat volgt zijn abstracte
schilderijen in medium tot groot formaat die visueel sterk verwant zijn aan vormen en kleuren die we in de natuur
aantreffen. Expositie van abstracte schilderijen door Anita Levering georganiseerd door KAM, Noordwest ziekenhuis
groep, locatie Alkmaar ingang Metiusgracht (ook 1e verdieping) en wanden tussenhal in de maanden augustus en
september.

Zomeravondconcert voor orgel en hobo in St. Agnes
Foto (aangeleverd): Gerben
Mourik en Han Kapaan in de St
Agnes.
Op maandagavond 21 augustus
a.s. om 20.30 uur in de grote
kerk aan de Voorstraat 112 zal
de bekende Gerben Mourik, o.a.
stadsorganist van Oudewater een
OrgelPLUS –concert vertolken,
samen met de hoboïst Han Kapaan.
De samenwerking met Gerben
Mourik leidde inmiddels ook tot een
aantal belangrijke CD- opnamen.
Beide artiesten deden een paar jaar
geleden ook al enkele gastoptredens
in de Egmondse kerk, met groot succes. Net als een paar weken geleden de combinatie met orgel en bastrombone, is
de combinatie hobo en orgel ook een zeer geslaagde. Ook de solo-vocale delen krijgen in de Bachkantate ‘Vergnugte Ruh, beliebte Seelenrust’’ (BWV 170) een aparte dimensie door de hobo. De countertenor Philippe Jarouszki
maakte dit seizoen furore in Nederland met juist deze kantate. Solowerk voor orgel en hobo is er deze avond ook o.a.
van Wolfgang Amadeus Mozart, Gabriël Fauré en de Italiaan Guisieppe Martini. Deze komende avond dus weer een
boeiend programma met een aantal markante orgelwerken van o.a. Alexandre Guilmant, Josef Rheinberger en delen
uit de zeer gewilde Suite Gotique van de Fransman Léon Boëllmann. Een improvisatie over een thema uit het publiek
behoort deze avonden inmiddels tot een vast onderdeel van het programma van Gerben Mourik. Orgelwerken worden afgewisseld met samenspel-optredens. De aanvang is 20.30 uur, de toegang gratis met een aanbeveling voor
een vrije gift aan het einde van de avond. (Zie ook egmond.okkn.nl en egmond.nl/ app)

Goed uit elkaar, samen scheiden?
Zomerfeest bij heemtuin De Wielenmaker
Het beste voor de kinderen!
Tijdens het Zomerfeest op 20 augustus staan de vrijwilligers van heemtuin De Wielenmaker weer voor u klaar met
over de tuin, natuurlijk tuinieren en over het inrichten en onderhouden van een ecologische moestuin. De
Maak een afspraak met onze mediator informatie
heemtuin, een kleinschalig natuurontwikkelingsproject (5000 m2 met meer dan honderd wilde plantensoorten) staat
mr. Win-Yi Lam
MfN-registermediator
Gespecialiseerd in
echtscheiding
085-0020809
info@pieterdorhout.nl
www.pieterdorhout.nl
Mosselaan 67 | 1934 RA Egmond aan den Hoef

weer volop in bloei. Door extensief beheer (niet vaker dan tweemaal per jaar maaien en het maaisel afvoeren) heeft
zich naast een duinbeek rondom een poel een prachtige natuurtuin ontwikkeld, met diverse biotopen. De gevarieerde
flora is aantrekkelijk voor tal van amfibieën, vogels, vlinders en insecten (zie ook www.wielenmaker.nl). Tussen 12.00
en 16.00 uur bent u van harte welkom aan de Sint Adelbertusweg 38 in Egmond-Binnen voor een bezoek aan de
tuin. Voor de liefhebbers wordt om 13.00 uur en om 15.00 uur een wandeling georganiseerd in de omgeving. Een
bezoek aan de nabijgelegen Adelbertusakker vormt onderdeel van deze wandeling. Wij verwelkomen u graag met
koffie, thee en iets lekkers.

Een ballon, een
ballon een
ballonnetje…
Foto (redactie): Een ballonnetje dat
danst in de wind…
Het kan zomaar gebeuren op een rustige
zomeravond. Je zit in je tuin en je hoort
ineens een geluid dat je niet helemaal direct
kunt thuisbrengen. Het blijkt de gasbrander
van een ballon te zijn. Zwevend over dorpen
en huizen, rustig afdrijvend voor de wind uit
naar… Ja, waar naartoe eigenlijk? Wherever
the wind takes you. Doet je denken aan
Toon Hermans: een ballon, een ballon, een
ballonnetje, een ballonnetje dat danst in de
wind… Toch wel geinig zo in de zomer.

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

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

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Bridgeclub Egmond

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

KINDEROPVANG

Uitslag zomerdrive 10 aug: 1. Anneke Onrust-Groot & Bert Maureau, 61,81%; 2. Marouschka vd Pol & Jos de
Waard, 61,11%; 3. Afra Zentveld-Tromp & Lammy van Deursen, 52,08%; 3. Alie te Bück & Niek te Bück, 52,08%; 5.
Gerard Scholten & Simon Lentz, 47,92%; 6. Ina Hallewas & Ria Schut, 47,22%; 7. Floris & Gre, 42,36%; 8. Ina Bennen & Annelies Stierp, 35,42%.

DORPSGENOTEN
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Open Middag Anders Actieven
Dorpshuis Hanswijk
Ook in 2017 wordt september weer de maand van een nieuw
seizoen met diverse activiteiten van de stichting Anders Actieven.
Voor iedereen binnen de gemeente Bergen en de aangrenzende
regio ligt er weer een mooi programma gereed. Op woensdag
23 augustus is er een open middag om kennis te maken met alle
activiteiten.
Er is een aanbod van taalcursussen Spaans voor zowel beginners als gevorderden en naast een beginnerscursus ook een 'opfris-' conversatiecursus
Engels in het Dorpshuis. Vakbekwame docenten begeleiden de cursisten in
een aangepast programma. Er is ook is de wekelijkse computersoos waar
iedereen met problemen of vragen over de computer, laptop of tablet kan
binnenstappen. Er wordt gewerkt met zowel het Windows- als het Applebesturingssysteem. Ook zijn er de cursussen tekenen en schilderen (met
wachtlijst!) eens in de veertien dagen: een gelegenheid om je onder leiding
van vakbekwame docenten uit te leven in lijn en kleur. Ook eens in de 14 dagen, is er de cursus Intuïtief tekenen en schilderen met niet zozeer de nadruk
op de techniek, maar meer op de expressie en de symboliek van kleuren en
vormen. De wekelijkse bridgesoos is een gezellige woensdagmiddagactiviteit
waar onder het genot van een kopje koffie wordt gespeeld in een ontspannen sfeer. Anders dan bij andere bridge-groepen ben je bij Anders Actieven
ook welkom als je geen (vaste) bridgepartner hebt. Hou je van biljarten dan
is er volop gelegenheid om met een groepje samen te spelen op een ochtend
of een middag. Voor de jeugd van groep 5 t/m 8 is er de figuurzaagclub op
woensdagmiddag. Voor wie interesse heeft om zelf een cursus te geven of
een inloopactiviteit te organiseren om eigen kennis en vaardigheden te delen
met anderen, neem gerust contact op. De ruimte is ook 's avonds beschikbaar.
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Slotkwartier

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

Foto (aangeleverd), De Donjon-toren
waarover jbk het heeft in zijn gedicht
Een brede werkgroep slotkwartier
heeft zeer waarschijnlijk met plezier
en met verstand van zaken
een goed doordacht en helder plan
dat niemand haast verzinnen kan
voor ’t slotkwartier doen maken
voor elkeen hier en de toerist
die weinig van oud Egmond wist
valt straks veel te genieten
als bistro en een proeflokaal
de toren bij Graaf Lamoraal
de grond uit zullen schieten
voor elke soort van eetfestijn
zal er dan alle ruimte zijn
en valt ook te proberen
in daar waar straks de toren is
het boeiend stuk geschiedenis
van Egmont Huys te leren

Zeevogels-klusdag

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

Op zaterdag 19 augustus worden weer veel vrijwilligers verwacht op het
complex bij Zeevogels om gezamenlijk het complex weer helemaal klaar te
maken voor het nieuwe seizoen. Kom ook, want vele handen maken licht
werk. Er is van alles te doen, o.m. schilderwerk, straatwerk, schoffelen, hagen
snoeien & zagen, takken afvoeren, trespa buitenzijde kantine schoonmaken,
reclameborden schoonmaken, doelen nalopen, kleedkamers nalopen/schoonmaken, kantine nalopen en schoonmaken, doelen plaatsen, ramen lappen,
lijnen trekken etc. etc. Er is dus altijd wel iets wat je kunt doen voor de club.
Zaterdag 19 augustus dus om 09.00 uur op sportpark Hogedijk. Je kunt niet
de hele dag? Een paar uur ’s morgens kan ook!

Vakantie-meldplicht
Lang geleden
Kamperen met dochter
en haar vriendinnetje.
Zij in hun eigen tentje,
natuurlijk buiten mijn zicht.
Maar …. met meldplicht.
Want ach, ze zijn pas dertien.

Nu
Dochter gaat lekker op vakantie
met haar gezin.
Met de auto naar het buitenland.
De hele dag
zit ik op het vinkentouw,
telefoon binnen handbereik.

In het weekend
komt ook mijn vriend,
En wij hebben het heel gezellig,
zo samen in mijn tent.

's Avonds het verlossende sms-je:
“We zijn aangekomen.“

Om tien uur 's avonds
gerommel aan de ingang
van de tent.
“Mama, we zijn weer terug!“

Zo, nu kan ik
lekker slapen.

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€

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

Foto (aangeleverd): Klussen op het complex noodzakelijk en vele
handen maken licht werk.

9,-

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
06-49704045

http://muziekwerkplaatsegmond.nl

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

“Wat hééérlijk, lieverd!”

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

“Eh, ja ........ heel goed, lieverd.
Ga maar lekker slapen.”
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Wereldrecord op 1500 meter
voor Nicole Weijling-Dissel
Foto (Siebe Turksma):
Wereldrecord voor Nicole
Weijling-Dissel
Vorige week konden we nog
melden dat Nicole WeijlingDissel met drie gouden medailles was teruggekeerd uit het
Deens Aarhus bij de EK Atletiek
masters 50+. Nog geen week
later is er alweer een nieuw
record op haar palmares bij te
schrijven. Op de 1500 meter in
Utrecht liep dit loopfenomeen
uit Egmond een tijd van 4
minuut 35,40 sec en vestigde
daarmee een nieuw wereldrecord. Op haar 50e verjaardag liep zij ook het wereldrecord op de 800 meter
in 2 minuut 13,05 sec. Dit zijn zeer bijzondere prestaties gezien zij de enige
master-atlete is van alle categorieën in alle loopnummers ( van de 100m
tot aan de marathon) op de wereldranglijst aller tijden. ‘Het was een mooie
avond. En na mijn Europees Kampioenschap, waarbij de focus volledig lag op
winnen en tijden totaal ondergeschikt zijn, wilde ik in Utrecht vooral lekker
lopen. Teamgenoot Kevin Vizee bood vlak voor de wedstrijd aan om met mij
mee te lopen, ‘om te hazen’. Ik wilde rondjes van 72 seconden lopen. We
gingen goed van start, maar in rondje 2 en 3 kwamen we midden in een
groep terecht waardoor we stukken te langzaam liepen voor de recordtijd.
Niet erg. Voordeel was wel dat ik hierdoor voor de laatste ronde voldoende
energie over om goed te kunnen versnellen. Bij de finish kwam de speaker al
snel naar mij toe met een microfoon en mijn officiële tijd om mij te feliciteren
met mijn bijzondere prestatie het nieuwe wereldrecord. Zeker met het gevoel
van gemak waarmee ik deze race heb gelopen, was ik heel erg blij. En ik ben
altijd dankbaar voor de mensen om mij heen die mij helpen in mijn sport,
dankbaar aan mijn lichaam wat keer op keer sterk voelt en dankbaar aan
alles wat bijdraagt aan mijn grote loopplezier’, aldus Nicole Weijling-Dissel,
atlete teamThuijs. Op vrijdag 18 augustus zal Nicole een poging doen het
Nederlands record op de 5000 meter te verbeteren op de atletiekbaan in
Heiloo bij Trias. Een mooie gelegenheid om haar te zien lopen en aan te
moedigen. De overige wedstrijden beginnen om 18.00 uur.

5

Diesel Service Kennemerland
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

Prinses Marijkelaan 3a - 1934 EA Egmond a/d Hoef

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
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Zomers feest op het Pompplein
Foto (Cor Mooij): Caribean
feestje voor herhaling vatbaar

voor reparatie van verdelerpompen en verstuivers
voor de merken: BOSCH/C.A.V./LUCAS/
ZEXEL/DENSO/DELPHI/SIMMS/...

toen Egmond nog geen Bergen was
kwam er een Kaatje aan te pas
om de dorpsraad te beletten
voor badgast en de strandtoerist
een wangedrocht dat niemand mist
een pier in zee te zetten
nu is er plots weer zo’n idee
een bistro en een eetcafee
met een te gekke toren
naast het museum in de straat
dat in het plan verloren gaat
zal dat geen mens bekoren
laat dus het hele zotte plan
zo snel als het maar even kan
net als de werkgroep varen
en laat ons het museum toch
met Huys Egmont verder nog
in Egmond Hoef bewaren.
jbk

Het afgelopen weekend stond
in het teken van een Caribean
feest op het Pompplein en in
de Zuiderstraat, georganiseerd
door de horeca in Egmond. De
weergoden waren de organisatie
goed gezind en dat helpt de
sfeer te verhogen. Het motto In
Egmond aan Zee schijnt altijd de
zon kwam dan ook volledig tot
zijn recht. Op vrijdag was het een
overvolle Zuiderstraat waar een groot podium was geplaatst op een grote aanhanger, met de vrolijke klanken van
Zuid Amerikaanse, Surinaamse en Arubaanse muziek. Op zaterdag was het meer Salsa-muziek met de Sizzling Salsa
en steel band, en zondag begon het op het Pompplein met Caribische artiesten met de Live steelband met exotisch
uitgedoste Braziliaanse danseressen, gekleed in (niet veel meer dan) prachtige veren die samen de Samba Tropicals
heten. Het publiek danste er gewillig op los en de sfeer was uitstekend in het heerlijke zomerse zonnetje. De organisatie sprak van een groot succes dat voor herhaling vatbaar is

Henk Verdonk junior kent geen genade
Henk Verdonk junior uit Egmond aan de Hoef blijft winnen, zo ook deze donderdagavondwedstrijd in Akersloot op
Sportcomplex de Cloppenburgh om de wekelijkse Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Zonder ook
maar enige twijfeling pakte Henk Verdowerenk junior resoluut de leiding om deze tot de finish niet meer af te staan.
Vincent Beentjes was de enige die nog een beetje in het spoor van leider Verdonk junior kon blijven. Bij de eerste
passage was al duidelijk wie na de streep het podium zouden gaan beklimmen. Plek een was overduidelijk voor
Henk Verdonk junior, de tweede voor Vincent Beentjes (Castricum) en daarachter nummer drie, Henk Jan Verdonk
senior (Egmond aan de Hoef). Alkmaarder Henk Louwe voerde achter voorgaande mannen een solorit op. Daarachter leverden de Egmonders Emiel Prins en Dirk Dekker samen met de jonge Wout Bakker (Heiloo) strijd en maakten
elkaar het leven redelijk zuur. Uit dit drietal kwam tenslotte Emiel Prins als winnaar naar voren. Uitslag mannen: 1.
Henk Verdonk junior Egmond aan de Hoef 2. Vincent Beentjes Castricum 3. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan de
Hoef 4. Henk Louwe Alkmaar 5. Emiel Prins Egmond aan Zee 6. Wout Bakker Heiloo 7. Dirk Dekker Egmond aan Zee
8. Martin Meijer Heerhugowaard 9. Ad van Rijn Uitgeest 10. Mike Roelands Uitgeest Uitslag vrouwen: 1. Marita
Bakker Heiloo

Loop naar de Pomp presenteert Pumpin Pianos
Foto (aangeleverd):
pumpin pianos

DORPSGENOTEN ZOEKT EEN
Kloknieuws

SERIEUZE BEZORGER

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
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.

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE en
Voorjaar
in Egmond
EGMOND
AAN DEN HOEF
Goede verdiensten,
kom eens langs
072-5061201 of info@belleman.nl

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Nu ook
Pedicure

oplossing…

Nog twee

kunstmarkten
bij de Koffiemolen

          
      

      


    

Voor het tweede
wel!

Foto 
(aangeleverd):
Kunst

Ik snap het niet meer. Lees ik deze week in de krant dat aan de Smeerlaan
markt
bij
de
Koffiemolen
in Bergen een illegale bewoning van een huisje alsnog is gelegaliseerd. Tot
zover althans. Het huisje was kadastraal gescheiden, de bewoonster woonde
Er zijn nog twee kunstmarkten te
er al erg lang enz. Komt me toch
vaag
bekend voor. Het
zal ongetwijfeld
alFoto
(aangeleverd):
Voorjaar
in Egmond
gaan op locatie De Koffiemolen. Op
lemaal heeeeel anders liggen: het is heel complex, de provincie speelt hierin
20 augustus en 10 september zuleen rol
en het
zit terug
natuurlijk
niet zoals ik indenk
en je kuntishet
nietwas
vergelijken.
Nadat
enkele
jaren
Egmond-Binnen
de narcissen
gezet,
nu ook
Schoonheidssalon
len de kunstenaars nogmaals alles
Ik hoora/d
hetHoef
ze allemaal
zeggen.
Maar toch,
is nu precies
het verschil
Egmond
versierdalmet
vele narcissen
en wat
krokussen
op de Herenweg
Linda
IJssennagger-Zentveld
uit de kast
halen om er een leuke
enmet
Zeeweg.
In Egmond-Binnen
is nu vooral
hetindorp
zelf weer
deikbeurt
het verhaal
van Ingrid Schouw?
Eerder
diezelfde
krantaan
lees
dat zij
dag
van
maken. Veel activiteigeweest.
Het een
is prachtig
met autootje
dank aanhaar
onzeerfondernemersvereniregelmatig
bekendgeworden
gemeentelijk
ziet oprijden. Effe
ZentdeSchoonheidssalon
ging,
de
dorpsbelangenvereniging,
de
bloembollenkwekers,
John
Swart
en
ten,
een
gezellige
sfeer
Mosselaan
61 en voor elk
tsjekke. Hoe zat het ook alweer met die wil en de weg…?
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
1934
RAVanaf
Egmond
aan den Hoef
wat
wils.
11 uur.
06 10 82 64 29
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT

Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
DORPSGENOTEN

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
Zaterdag 5 augustus konden de deelnemers weer volop genieten van de alternatieve strandhengelwedstrijd voor de Egmond Cup. Vanaf het startschot
hadden ze een spatje regen, wat al snel omsloeg in een stralend zonnetje, bij
WEEKEND
1 ENbries
2 APRIL
2017opkomend zeetje. In totaal waren er 20 enthoueen
zuidwester
en een
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
siaste vissers, die gezamenlijk 24 vissen op strand wisten te slepen, namelijk
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
8Onze
zeebaarzen
en 16 botten.
De talentvolle
pupil Mats
Blok wist
Lieve Vrouw
Onbevlekt
Ontvangenis
– Egmond
aanzelfs
Zee:een
Zonzeebaars
cm te vangen,
op de recordlijst
de club zal worden
dag 10.00van
uur57
W&C-viering
o.l.v.die
parochianen
m.m.v.van
St Caecilia
vermeld.
Hierna volgde
de gebruikelijke
prijsuitreiking
loterij, onder hetmet
H. Adelbertus–
Egmond
Binnen: Zondag
10.00 uuren
Eucharistieviering
genot
‘natjem.m.v.
en eenCantate
droogie’.
pastor van
Nicoeen
Mantje
DeoDe organisatie kan weer terugkijken
WOENSDAG
5 APRIL
op
een geslaagde
viswedstrijd voor de Egmond Cup, zodra de weersomstanVastenmeditatie
Protestantse
kerkeen
metbootviswedstrijd
dominee Saskia Ossewaarde
digheden
het toelaat,
zal er weer
volgen.

EgmondCup onder stralende zon

Kerkdiensten

Egmondse Almanak
EXPOSITIE
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
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

Foto (aangeleverd):
De winnaars van de EgmondCup
Ferry Karssen
sterkste
bij
MTB
& Parents
1:
Hessel
den Boer Kids
en Wil Verboom,
5 vissen, totaal 160 cm
2:
Mats BlokFerry
en Kees
Blaauboer,
4 vissen, totaal
cm
Alkmaarder
Karssen
is donderdagavond
met121
overmacht
winnaar
3:
Job Zwart
Kager, 3wedstrijd
vissen, totaal
78 cm om de Kids and Parents
geworden
vanendeCees
wekelijkse
in Akersloot
Bikeschool
(KPB)
was 77
echter
4:
Philip Stam
en mountainbikecup.
Kees v/d Kommer,Weergaloos
3 vissen, totaal
cm het optreden van
Henk
Jan Blok
Verdonk
senior,
die vanuit
kansloze
5:
Simon
en Erik
Ropke,
2 vissen,
totaal positie
73 cm wist op te stomen naar
plaatsgenoot
Niels en
Bras
enKonijn,
Alkmaarder
Henktotaal
Louwe
6:
Theo Minneboo
Erik
2 vissen,
49en
cmdeze vervolgens ook
nog
wist
in
te
pakken.
Uitslag:
1.
Ferry
Karssen
Alkmaar
2. Vincent Beentjes
7: Bob Richardson en Hans Meyne, 2 vissen, totaal 48 cm
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan
8: Kees Hottentot en Stefan Burges, 2 vissen, totaal 43 cm
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
9:
Aris Blaauboer
en Zee
Adriaan
Dekker,
1 vis,
29 cm 9. Chris Kemp Egmond
Dekker
Egmond aan
8. Jarno
Betlem
Krommenie
10:
Willem
Noordhorn
en
Willem
Wijker,
0
vissen
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

Egmondse Almanak
EXPOSITIE Expositie 90 jaar Contact met de Egmonden: Huys Egmont
Expositie Ineke Taylor-Zwaan: Protestante kerkje Egmond-Binnen
Expositie Anita Levering: NoordWest Ziekenhuis, Metiusgracht, Alkmaar
AUGUSTUS Vrij 18, Concert aan Zee, PostaanZee, 15u
Vrij 18 Kerkdienst Prins Hendrik, E/Zee, 15u
Vrij 18, za 19 en zo 20 Egmond op zijn Kop
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 Open dag Heemtuin De Wielenmaker, 12u
Zo 20 Kerkdienst OK Agnes, 10u
Zo 20 Stiltewandeling, Nachtegalenpad, 20.30u
Zo 20, Loop naar de Pompfestival, Pumpin Pianos, Pompplein 18u
Ma 21 Orgel PLUS concert Gerben Mourik/Han Kapaan, OK St Agnes, 20.30u
Woe 23 Open Middag Anders Actieven, Hanswijk, 14u
Woe 23 Kerkdienst OK Agnes, 09.00u
Vr 25 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00
Za 26 LifeGuard Experience Day, op het strand bij de ERB, 11u
Za 26 Kerkdienst OK Agnes, 19u
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 Kerkdienst OK Agnes, 10u
Zo 27 Loop naar de Pompfestival, The Boogie Dogs & Rock & Roll, Pompplein
18u
Ma 28 Solo-concert Jaap Zwart, OK St Agnes, 20.30u
Woe 30 Kerkdienst OK Agnes, 09.00 u
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Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor
Allergie

Acupunctuur
WINTER

Voor:
- Verwerking bedrijfsLast van
migraine/hoofdpijn,
administraties vermoeidheid,
en samenstelling jaardarmklachten,
rekeningen - belastingaangiften
luchtwegklachten,
huidklachten,
- adviezen op fiscaal en
tennisarm,
hormonale
klachten, etc.?
bedrijfseconomisch terrein
Julianastraat
aan Zee
Kerklaan 3,
11,1931
1935CAEVEgmond
Egmond-Binnen
Telefoon
(072)90507
72 of (06)06-124
362 0458113
Tel.
072-506
8912
• Mobiel:
904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

WE HEBBEN NOG

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

Bridgeclub Egmond aan Zee

SERIEUZE
BEZORGER

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

€

9,-

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl
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Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

voor een wijk in
mooie grote
• Ouderwets
gerookte MAKREEL
EGMOND
AAN
ZEE
p/st € 3,00
2 voor € 5,00
072-5061201 of

• Verse VISROERBAK (schol, zalm en kabeljauwfilet)
500
gr € 7,50
1 kilo € 12,50
info@belleman.nl

Verse Hollandse
Warm
gebakken
GARAGE
DE EGMONDEN
KIBBELING KABELJAUWFILET

BOVAG
van kilo € 19,50

250 gr € 4,50

Al jaren
vertrouwd
APK
en onderhoud.
Alleenuw
tegen
inlevering
van deze bon
Alleen
tegeneen
inlevering
van dezeadres
bon voor

p
op=odoen
op=op
Tevens
wij, aircoservice, schadereparaties
2e 250in-gren
€ verkoop
1,50 of zoekopdrachten.

1 kilo
€ 12,50
Nieuwe
Egmonderstraatweg
12 • 1934
PA Egmond
aan den Hoef
dus
500
gr
€
6,00
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

Kilo 12.50

Bel me Teen!

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

De Woerdense Kaasboer
Kilo Opvang
10.00
voor kinderen van 0-13 jaar.
op de markt

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

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Bij u

Hollandse Geitenkaas
500 gram 3,95
Noord-Hollandse extra PITTIGE KAAS 500 gram 3,95
De Poppenkast
BLACK LABEL
500 gram 3,95
d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ
z

GROENTE & FRUIT

GEVRAAGD:
JAAP
DAVIDSON

DONDERDAG DE OUDERWETSE
'KNAAKDAG'
Snackbar
medewerker

MINOLAS super zoet
2 kilo € 2,50
liefst
met
ervaring
18-20
kilo € 1,50
PRUIMEN
heeljaar.
Voor een langer periode
Bio TOMATEN
heel kilo € 1,00
Actie
geldig
inleveren bon
TEL:
06bij23610857

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

KARE LS
Ook
KAMPIOEN
worden

KINDEROPVANG

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net
ap.beukers@quicknet.nl

AUTORIJSCHOOL

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

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

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
€ 4,-. 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 12.00 uur.

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

GARAGE DE EGMONDEN

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

✄

DORPSGENOTEN

Eén van de beste pianoshows van Nederland
strijkt a.s. zondag neer
op het Pompplein te
4 Wil
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Egmond aan Zee.
je dansen, meezingen
of feesten, alles kan en
zelfs wat er gespeeld
wordt, bepaal jij. Schrijf
op wat je wilt horen
en leg het briefje op
één van de vleugels en
luister dan wat er mee
gebeurt… Let’s Twist
Voorstraat
– Egmond
Again,
Can’t92Stop
the aan Zee
06-12955593
Feeling, Brabant, Suavemente, Het Regent Zonnestralen, Sexy Als ik Dans, November Rain, Despacito, Shape of You,
www.schoonheidssalondessa.nl
Narcotic,
It’s Raining Men, Leef, Rood, het publiek bepaalt. Twee topentertainers, pianovirtuoos Lodewijk van der
Voor het eerste
Linden en onze eigen Egmonder Donald Beukers nemen plaats achter de vleugels. Dit aangevuld met Victor Posch


hebben wijZondag
geen van 18.00 tot 21.00 uur een top-act met een plaatselijk
op saxofoon,
ook al afkomstig
uit onze gemeente.
sausje.

