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Bekroond Circus Sijm met nieuwe show
naar Egmond aan Zee

We zijn er weer!!

In de week van maandag 22 tot en met zaterdag 26 augustus staat Circus Sijm van oud-Egmonder
Alex Sijm, op het terrein van Zorgcirkel Prins Hendrik in Egmond aan Zee. Het circus en de ouderenzorgorganisatie werken samen om ouderen de sfeer van het circus (weer) te laten beleven. In ruil voor
de beschikking over het terrein van Prins Hendrik treedt Circus Sijm op woensdag 23 en zaterdag 26
augustus gratis op voor cliënten van De Zorgcirkel uit de regio Egmond-Heiloo en locatie De Vleugels
(Alkmaar). Deze voorstellingen zijn speciaal op maat gemaakt voor senioren. De tenten zijn rolstoeltoegankelijk en er is ook ruimte om bedden neer te zetten voor mensen die bedlegerig zijn. Het
programma bestaat uit een mix van circus, theater en muziek.
Alsof je bij hem te gast bent. In zijn piste serveert directeur Alex Sijm van het Noord-Hollands familiecircus een
maaltijd van spanning, humor, magie en muziek. En dat alles overgoten met een saus van vaart en ‘aanraakbaarheid’. In november is het circus voor haar manier van werken onderscheiden met de NHN Cultuur Award 2016. Om
dit te vieren is het gezelschap op tournee met een compleet nieuwe show. Vanaf vrijdag 25 augustus 2017 tot en met
zondag 27 augustus 2017 staat het circus op het terrein van de Prins Hendrik Stichting (Voorstraat) in Egmond aan
Zee. De voorstellingen van 23 en 26 augustus zijn dus speciaal – en geheel gratis - voor de cliënten van de genoemde
Zorgcirkellocaties.
Circus Sijm presenteert in haar verwarmde tent de productie: ‘De
Toekomst van de Historie’ een ode aan het Klassieke circus. Een
show met twaalf nieuwe acts en speciaal ontworpen showkostuums. Een gewaagde stap, want het publiek is verwend. Televisie
en internet biedt een overdaad aan amusement. Het publiek kan
tegenwoordig overal terecht voor shows in megatenten en luxe
theaters. De intieme tent waarin Sijm zijn show presenteert, lijkt
daarmee een bescheiden alternatief, maar dit circus ontleent zijn
kracht juist aan die kleinschaligheid. In een sfeervolle aankleding
– met duizenden lampjes – geeft hij gasten al een warm onthaal
rondom de cirkel, die piste wordt genoemd. In alles blijkt de gekozen maat van de tent juist groots te zijn. Want als toeschouwer
voel je de vlammen van de vuurspuwer, ruik je de paardjes die met
pluimen voorbij galopperen en zie je het zweet op het voorhoofd
van de acrobaten. Als de clown even later zo moet huilen dat de
tranen als straaltjes richting het publiek stromen, voel je letterlijk
de betrokkenheid. Producent Alexander Sijm boekt succesnummers
van circussen in heel Europa. Daarin schuilt het gevaar van een
samengeraapt programma, maar met een uitgekiende mix van
muziek, licht en persoonlijke woorden, laat hij, als regisseur, de
acts naadloos in elkaar overvloeien. Daardoor voel je je bij hem te
gast. Een welkome gast die proeft dat ‘de kok en zijn team’ alles
Foto (Circus Sijm): Oud-Egmonder Alex
op alles hebben gezet om het de visite naar de zin te maken.
Sijm komt met zijn circus op het terrein
van Prins Hendrik

Herenweg 25 Egmond Binnen Tel: 0725te061488 nelisbaltus.nl

Voor een passende uitvaart met
een vertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’
Herenweg 25 Egmond Binnen Tel; 0725061488 nelisbaltus.nl
Dag en nacht bereikbaar

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

Ook voor ramen en kozijnen

En verder in Dorpsgenoten:
Veel geld nodig om pinck te kunnen stallen
Jan Ligthart toernooi bij Zeevogels
Opnieuw Nederlands record voor Nicole Weijling
Zâalnêelden zoeken zangers

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

WE ZIJN
ER WEER !!

BOOM

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

Bloembinderij De Duinroos
Pieter, Renate, Kitty en Chantal

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

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

Woning VERKOPEN?

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
23 wo 1:16 5:30 15:41 17:57
24 do 1:54 6:16 16:21 18:39
25 vr 2:54 6:55 16:46 19:21
26 za 3:55 7:39 17:00 20:01
27 zo 4:50 8:18 17:15 20:45
28 ma 5:36 9:06 17:45 21:26
29 di 6:06 9:56 17:50 22:15 EK
30 wo 6:10 10:45 18:05 23:20

Bel dé Kruijff onder de makelaars

072-5070818

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!

info@kruijffmakelaardij.nl
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SCHILDERSBEDRIJF

Door de overweldigende belangstelling is het onmogelijk
om iedereen persoonlijk te bedanken na het overlijden van

BEUKERS

SYTSKE ZWART – WARTENA

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

Deze belangstelling heeft ons goed gedaan.
In het bijzonder willen wij Evean en dr. Zwartkruis
en zijn team bedanken voor de goede zorg.
De collecte voor het KWF heeft € 468,00 opgebracht.

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

DANK: kinderen en kleinkinderen
Egmond aan Zee, augustus 2017

ap.beukers@quicknet.nl
Palsma

€

De hele groep artiesten

W.J.Apeldoorn

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

Drogisterij
Parfumerie

9,-

ELEKTRA- EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

Op vrijdag 1 september 2017
bestaat onze zaak,

W.J. Apeldoorn “Lampie”,

60 jaar!
Dit gaan wij natuurlijk vieren.
Op 1 & 2 september geven we een
feestelijk tintje aan de zaak.
Kom gerust even binnen voor de gezelligheid, een praatje of een boodschap.
Voor iedereen is er een kleine attentie.

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

Wilma´s Pilates &
Essentrics Studio
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

Van vuurvreter…

Piet, Astrid en Wim Apeldoorn.
Firma W.J. Apeldoorn
Elektra en huishoudelijke artikelen
Herenweg 47
1935AC Egmond-Binnen

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

LIFEGUARD EXPERIENCE DAY 2017
Een leuke gezellige en sportieve ervaring voor
het hele gezin. Op zaterdag 26 augustus 2017
organiseert de Egmondse reddingsbrigade
de derde Lifeguard Experience Day.
Dit is het beste te vergelijken met een open dag
waarbij iedereen gratis en op een leuke en sportieve manier kunnen ervaren wat een Lifeguard
zoal dagelijks moet doen. Op een leuke manier
kan iedereen bekend worden gemaakt met
de dagelijkse werkzaamheden. De Lifeguard
Experience Day zal gehouden worden op zaterdag 26 augustus 2017 van 11:00 tot 16:00 uur.
Het evenement zal plaatsvinden op het strand
van Egmond aan Zee recht voor de Strandpost
van de Egmondse reddingsbrigade
(die bevindt zich recht onder de vuurtoren.)

Tot jongleur…

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

EGMOND OP Z’N KOP

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

VRIJDAG 19 T/M ZONDAG 21 AUGUSTUS
wasserij
dubbelblank

HET PROGRAMMA VAN HET COMITÉ
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Tot clown

VRIJDAG

- GRIJZE MARKT
- DE ALLES OF NIX RODEO KAMEEL
- PRUT MARATHON
- STEP ‘M ER LANGS

DORPSGENOTEN
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Veel geld nodig voor nieuwe loods ‘Claes Teunisz’

zal in Egmond aan Zee bijna niemand ontgaan zijn dat de loods naast de KNRM van de Egmonder
ZATERDAGHet
pinck ‘Claes Teunisz’ gesloopt is. Dit in verband met de realisering van de zogenaamde ‘Maritieme

- KINDERMIDDAGdriehoek’ in 2017 waarin de uitgebreide KNRM, ERB en de pinck in één gebouw worden onderge- EIEREN GOOIENbracht.
- EVENWICHTSPEL
- VERTICAL LIMIT
Voor de drieënveertigste keer ging op vrijdagochtend
- WC BORSTEL RACE

18 augustus het dorpsfeest Egmond op z’n kop van start met
de grijze markt. Het was prachtig marktweer, nietZONDAG
te warm en
- MIS OP DE ADELBERTUSAKKER
niet te koud. Met ruim 150 kramen op de Herenweg,
- WANDELTOCHT MET MOOIE PICKNICK
Sint Adelbertusweg en Abdijlaan was de grijze markt weer
- MUZIEKSPEKTAKEL IN HET DORPSCENTRUM
goed gevuld en druk bezocht. De spellen voor de alles of nix
teams; vrachtwagen trekken,
estafette en spijkerbroekHETkoker
PROGRAMMA
VAN DE HORECA
hangen waren zwaar voor de deelnemers maar erg leuk voor
de toeschouwers om naar te CAFÉ
kijken.
TERVOORT
Donderdag:
HOLLANDSE
AVOND
Zaterdag ging als vanouds van start met
de kindermiddag.
De
Vrijdag: VOLENDAM
LIVE
jongste kinderen vermaakten zich met Oudhollandse
spelleZaterdag:
tjes, konden schilderen en dansen. Voor
de watDISCO
oudere DRIVE
kinde- IN VIDEO SHOW
Zondag:
RECKLESS
ren was er een spectaculaire stormbaan neergezet. ’s Middags
begon de fietstocht met onderweg de kartrace,
CAFÉwaarbij
DE deBIJZAAK
AONix teams weer in actie
kwamen.
Vervolgens
werd
de 70’s, 80’s & 90’s MUZIEK!
Foto (redactie): De oude plek van de pinck Claes Teunisz is nu leeg.
Het gehele weekend: gezellige
fietstocht hervat en werd er op de Weidjes “Fiets ‘m erin”
HEThetWAPEN
EGMOND-BINNEN
De historie van de vissersplaats Egmond gaat ver terug. In het jaar 977 werd Egmond aan Zee gesticht en de pinck,
gespeeld. ’s Avonds stroomde
dorp weer volVAN
met hongeeen platbodemvissersvaartuig die zich in allerlei variaties handhaafde tot 1900, is een verantwoorde weerspiegeling
Vrijdag:
MEMPHIS
rige mensen voor Foodtruck plaza. Met heerlijk eten van de
van het 17e-eeuwse Egmond en een geweldige promotie voor Egmond. Cees Imming, namens het bestuur van de
Zaterdag: THE WANKERS
foodtrucks en muziek van feestband Kink! is het een geweldiPinck: ‘We brengen op deze manier het visserijverleden, met een voor Nederland uniek schip, jaarlijks op allerlei maRADIO538 DJ’S ON TOUR
ritieme evenementen in het land tot leven. Tot op heden konden wij de pinck in de vaart houden dankzij sponsors, de
ge avond geworden. Het weekend werd op zondag afgesloten
Zondag: ROLAND ENvisveiling
IK
op de jaarlijkse visserijdag, donateurs en andere activiteiten. En uiteraard dankzij de enorme inzet van onze
met lekker weer tijdens de mis op de Adelbertusakker. In het
vrijwilligers. Maar nu is voor deze nieuwbouw veel extra geld nodig. De gemeente Bergen heeft een flinke eenmalige
EGMOND
dorp begon de streetrace, SNACKBAR
waarbij de deelnemersSMULLERIJ
een zwaar
bijdrage toegezegd, maar er is nog steeds een groot tekort van € 85.000,00 op de begroting. Een aannemer gaat de
Hier kunt
u tussen
hetelkaar
feestgedruis
door terecht
trek.
parcours moesten afleggen
en de
strijd met
aangingen.
ruwbouwvoor
zettende
enstille
door zelfwerkzaamheid
kunnen we het op te hoesten bedrag nog verder terugbrengen, maar er
Smullerij
Egmondhun
verzorgt
die uaan
terdeplekke
kunt
blijft onder
streep tot
nu toe een tekort van ca. €60.000,00. Hiervoor wil het bestuur fondsen en donateurs
De AONix teams hadden
tegelijkertijd
laatsteheerlijke
spel van gerechten
gaan
werven. Vooral een groot en stabiel donateursbestand is noodzakelijk voor de jaarlijks terugkerende vaste lasten.
nuttigen,
maar ook
nemen
deze editie. Zij gingen namelijk verkleed
het parcours
over.mee kunt
We hebben er alle vertrouwen in, de genen van de ‘Derpers’ verloochenen zich niet. Ze vissen nog steeds met kleine
VOOR
MEER
INFORMATIE
VERWIJZEN
WIJ
U
NAAR
WWW.EGMONDOPZNKOP.NL
EN DE
Hierna begon het muziekspektakel in het dorpscentrum.
bootjes op de Noordzee. Maar
het behoud van de pinck Claes Teunisz en een mooi onderkomen gaan niet vanzelf.
PROGRAMMAFOLDER
DIE
O.A.
TE
VERKRIJGEN
IS
BIJ
ONDERNEMERS
IN
EGMOND-BINNEN
Al met al was het een heel gezellig weekend.
Laten we met z’n allen de pinck in de vaart houden.’
Het comité wil de sponsoren, vrijwilligers en verder iedereen
bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen aan dit fantasVrijwilligers gezocht voor Wijkontmoetingen
tische weekend. Graag zien we jullie allemaal volgend jaar
Ouderen blijven zolang mogelijk zelfstandig wonen. Dat heeft voordelen, maar als het om contacten gaat, soms ook
nadelen. Het ontmoeten van anderen is niet meer vanzelfsprekend, terwijl de behoefte aan contact blijft bestaan.
weer terug bij de 44e editie!

WWW.EGMONDOPZNKOP.NL

Met vriendelijke groet,
Het comité van Egmond op z’n kop.
Jeffrey, Jörn, Chris D., Chris L., Gijs, Richard, Koen, Teun en Jim
ADVERTENTIE UITKIJK EOZK_2011_01.indd 1

Daarom neemt Edelgard Henke samen met Stichting Welzijn Bergen het initiatief om wijkontmoetingen te organiseren.
Een ochtend in de week waarop mensen de gelegenheid krijgen anderen te ontmoeten en met elkaar in gesprek te
08-08-2011
20:08:07
gaan. Het eerste half uur worden
mensen
welkom geheten met koffie en thee en is er tijd om met elkaar bij te praten.
Daarna vindt een gesprek plaats dat wordt geleid door twee vrijwilligers. De inhoud van die gesprekken is afhankelijk
van de behoefte en inbreng van de deelnemers. We starten in Egmond Binnen, maar willen ook ontmoetingen in
Bergen en Schoorl gaan organiseren. Heeft u interesse om ook als vrijwilliger uw steentje bij te dragen? Neem dan
voor meer informatie contact op met Edelgard Henke tel: 06-25481849 of Marja Vlaar, Stichting Welzijn Bergen tel:
06-43581361. Mailen kan ook: m.vlaar@welzijnbergen.nl.

Zâalnêelden bij KNRM en op zoek naar mannen

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

06 20 100 550

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

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

Foto (aangeleverd): De Zâalnêelden zoeken zangers
In verband met de laatste avondopenstelling van het seizoen van de vuurtoren
en botenloods van de KNRM treedt op vrijdag 25 augustus het shantykoor de Zâalnêelden op. Het repertoire van het
koor bestaat uit shanty’s (werkliederen die ze vroeger op de schepen zongen) en zeemansliedjes in verschillende talen.
Het optreden bij de KNRM begint om 19.45 uur. De toegang is gratis.
Om de kwaliteit van het koor op peil te houden is Shantykoor De Zâalnêelden bovendien hard op zoek
naar een paar klinkende mannenstemmen. Repeteren gebeurt op vrijdagavond in de Prins Hendrik
Stichting van 19.30 tot 21.00 uur. Met verschillende instrumenten zoals accordeons, trekzak, diverse gitaren,
diverse fluiten, contrabas, slagwerk en het wasbord brengt het koor zeemansliederen, ballades en weemoedige liedjes
met soms een stukje Derper geschiedenis. Het koor zingt in het Nederlands, Engels, Duits en soms ook in het Frans,
Spaans en Zweeds. Dit alles onder de bezielende leiding van Laura Zwart die als dirigente zorgt dat er muzikaal en
zang technisch een mooi geheel ontstaat waar ons publiek altijd van geniet.
De huidige 47 enthousiaste leden komen uit De Egmonden, Heiloo, Limmen en Castricum.
Voor ieder die zich aangesproken voelt, kom eens langs op de repetitieavond, of neem contact op voor inlichtingen
met onze secretaris: Rob Verdwaald 0622403795.

DORPSGENOTEN
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‘Luchtig Slot’ sluit zomerpoëzieserie af

STOPCONTACT

Komende zondag sluit de muziek- en poëziegroep Achterom in de Slotkapel te Egmond aan den Hoef de zomerpoëzieserie ‘Luchtig Slot’ af. Het thema is dit jaar “de wereld omgekeerd”. Mooi passend voor een tijd waarin het nieuwsberichten ons wereldbeeld nogal eens doen kantelen. En als de nieuwsfeiten het al niet doen dan wel de alternatieve
feiten. Dichters, kinderen, beeldend kunstenaars, clowns en profeten zijn in staat het wereldbeeld troostrijk te
beïnvloeden. Hun manier van kijken zet de wereld vaak opnieuw en inspirerend op zijn kop. In ‘de wereld omgekeerd’
speelt Achterom in muziek, poëzie en beeld met die visionaire omkering. Tot troost, ter inspiratie. Ingrid Zwart zal met
materiaal uit onze omgeving weer voor een bijpassend natuurkunstwerk zorgen. De groep Achterom bestaat uit : Hans
van der Laan: fluit, saxofoon, voordracht en zang; Henk van Meegen: piano en voordracht; Henk Engel, gitaar, voordracht en zang; Jan Tulp: gitaar, accordeon, voordracht en zang. Zondag 27 augustus, 20.00 uur, Slotkapel Egmond
aan den Hoef. Deur open om 19.30 uur. Toegang is gratis.

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

Loop naar de Pomp

Dan wordt het
hoog tijd om met
ons contact op te
nemen!

Foto's (Sjef Kenniphaas): Twee vleugels, een saxofonist en goed
stemgeluid: een prima combinatie voor heerlijke muziek op
het Pompplein afgelopen zondagavond. Nog twee zondagen te
gaan; 27 augustus The Boogie Dogs & Rock & Roll dansteam. En
3 september als afsluiter Memphis.

Reddingsbrigade rukt uit, zwemmer gered
Of het nu niet duidelijk is, of dat ze de signalen gewoon negeren, het komt nog steeds regelmatig voor dat mensen
zich in zee wagen op het moment dat het niet gewenst is. Zondagmorgen vroeg leidde dat tot een uitruk van de ERB
voor een zwemmer die het zwemverbod had genegeerd (of niet gezien of niet begrepen) en zich toch in zee had
gewaagd. Het zwemverbod was ingesteld vanwege de harde wind en woeste golven. De zwemmer is ongedeerd op
strand afgezet.

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

Jan Ligthart toernooi bij
Zeevogels
Voetbalvereniging Zeevogels organiseert ook dit jaar
het Jan Ligthart toernooi. Op vrijdag 25 (aanvang 19.00
uur) én zondag 27 augustus (aanvang 14,.00 uur) zullen 4
clubs gaan strijden om de ‘Gouden Bommus’. Het deelnemersveld bestaat uit de eerste elftallen van Sint Adelbert, AFC ’34 (zat. 1), Egmondia en gastheer Zeevogels.
Jan Ligthart heeft vele jaren heel veel werk verzet als vrijwilliger bij
Zeevogels. Bijna dagelijks was hij op ons complex te vinden. Voor
al zijn inspanningen is Jan geridderd. Hij is in 2011 op 83-jarige
leeftijd overleden. Als eerbetoon aan Jan, en al die andere vrijwilligers, draagt het voorbereidingstoernooi zijn naam. De wisselbeker
is vernoemd naar zijn bijnaam; Bommus. Ook dit jaar worden er
na iedere poulewedstrijd shoot-outs genomen. Hiermee kunnen
de deelnemers bonuspunten verdienen. De toegang tot sportpark
Hogedijk is op beide wedstrijddagen gratis. Zondag 27 augustus is
er vanaf 16.00 uur live muziek gevolgd door de prijsuitreiking. Het
volledige programma staat op www.zeevogels.nl.

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

Vrijdag 1 september ouderwets gezellige

Karaoke Avond

DORPSGENOTEN
Foto (aangeleverd): Jan Ligthart in actie

Groots of minder groots zang talent.
Geef je op als duo of solo aan de bar
of via App/Bel bij
29 MAART 2017 - NUMMER 627
Janneke de Ridder,
tel. 06-30703503.
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Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Jaap
orgel
OK
Glorie aanZwart
de start van op
de halve
marathon,in
waarbij
hij fiSt
nishteAgnes
in de tijd van
op zijn vertrouwde Zeevogels-veld

2.12’55”.
Komende
2 april
we van
met Solo-Zomeravondonze wandellefhebbers met
Het
negende,
tevenszondag
laatste
in degaan
reeks
de trein opdan
wegwel
naar‘OrgelPLUS’Ravenstein voor
de NS-wandeling
‘Land van Ravenconcerten
concerten
in de Oud-Kathostein’,
mooie wandeling
van 16km. We28vertrekken
dag om
lieke
St.een
Agneskerk
is maandagavond
augustusdiedoor
de 08.10 uur
op de fiets
richting
Heiloo
waar we Bijna
om 08.49
uur de trein
Die dag
organist
Jaap
Zwart
uit Hattem.
traditioneel
in nemen.
Egmond
kanZee
er met
hetdit
boekenweekgeschenk
gratis
de trein
gereisd worden.
aan
voor
laatste concert van
hetmet
seizoen
bespeelt
hij
het Adema-orgel.
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
Jaap Jr. één van de bekende telgen uit het organistengeslacht Zwart, de
06-12955593
bekende kleinzoon van de componist-organist Jan Zwart (1877-1937
www.schoonheidssalondessa.nl
) laat u deze avond genieten van een aantal composities uit de laatste
100-200 jaar. Een paar bewerkingen uit de liedkunst van die jaren horen
we o.a. van Willem Mudde, Dirk-Jnz. Zwart en de voorvader Jan Zwart

met een link naar het Lutherjaar - 1517 - met o.a. het grootse werk over
het Luther-lied ‘Een vaste Burg is onze God’. Albert de Klerk hoort u in
de ‘Vijf inventionen’ gevolgd door de ‘Sonate pour Orgue’ (Opus 210)
van de Italiaan Luigi Botazza. Gewoontegetrouw geeft Jaap Zwart weer
een Improvisatie van eigen hand en sluit hij af met het gewilde ‘Bolero

de Concert’ van de Fransman Louis J.A. Léfebure-Wely. Maandagavond
        

      
28 augustus, Oud-Katholieke St. Agneskerk 20.30 uur, Voorstraat 112.

De toegang is vrij. Wel wordt een vrije gift gewaardeerd om de voortzet      
ting van de Egmondse Zomeravondconcertenserie te waarborgen.

Foto (aangeleverd):
Jaap Zwart in OK St Agnes


GRIEPGOLF
OF We starten om 19.00 uur met
Off the Racket, 2 x 3 kwartier
INBRAAKtennissen in gemengde koppels.
GOLF?

Nu ook
Pedicure

Voorjaar in Egmond

Sportpark Wimmenum, Herenweg 273B,
Voor
het eerste aan den Hoef, 06-23192149
Egmond
hebben wij geen
oplossing… De speciale aanbieding:

Als winterlid geldt nog van 1-8-2017



Voor het tweede

tot
wel!1-4-2018 van 60 voor

€ 50,Tennissen aan de duinrand van Egmond
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Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

DORPSGENOTEN

Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.

ZOEKT
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

SERIEUZE
BEZORGERs

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

voor een wijk in
Egmondse Almanak
EGMOND AAN ZEE
en
EGMOND A/D HOEF

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

Goede verdiensten,
kom eens langs

072-5061201 of info@belleman.nl
Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents
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Nederlands Record
DORPSGENOTEN
AUTORIJSCHOOL Opnieuw

ZEN
T
KARE LS
Schoonheidssalon

Ook
KAMPIOEN
worden

REcoverED
Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

remibeukers@gmail.com

SERIEUZE
BEZORGER

072-506 1226

Voor uw gehele administratie

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Administratiekantoor

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties
en samenstelling
Salon voor
Bionome jaarrekeningen - belastingaangiften
huidverzorging
en Pedicure
- adviezenrosasea
op fiscaal
acne, psoriasis,
enen
eczeem
bedrijfseconomisch
terreinvoet
diabetische
en reumatische
Iedere
dinsdag
18.30 - 19.30 uur
Kerklaan
11,koopavond
1935 EV Egmond-Binnen

072-5061201 of
Foto’s (Cor Mooij): Nicole Weijling-Dissel op weg naar alweer een
nieuw Nederlands record
info@belleman.nl

Tel.Duinweg
072-506 90
• Mobiel:
06-124 58 904
4 - 89
Telefoon
072-5065077
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

mail2zensitive@gmail.com

Palsma

SCHILDERSBEDRIJF

Drogisterij
Parfumerie

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

€

9,-

Het lijkt langzamerhand misschien heel gewoon allemaal, maar dat
is het zeker niet.
Nicole Weijling-Dissel loopt bij de Masters als 50-jarige vrouw met
harde wind en zeker geen ideale voorbereidingen de 5.000m in een
toptijd van 17 minuten en 31,74 seconde. Hiermee is de Egmondse
atlete nu ook op deze afstand de snelste dame ooit in Nederland in
haar leeftijdscategorie.
Al jaren
een vertrouwd
uwde
APK
enzomerinstuif
onderhoud.
Afgelopen
vrijdagavond
werd bijadres
av Triasvoor
in Heiloo
derde
gehouden. Nicole Weijling-Dissel, de inmiddels bekende atlete uit Egmond aan
Tevens
doen
wij,
aircoservice,
schadereparaties
den Hoef, zag deze race als training. Het waaide hard, maar wind is de atlete
of zoekopdrachten.
wel gewend.inVlak en
voor verkoop
haar start begon
het ineens enorm hard te regenen en
de Nieuwe
onweer zorgde
er helaas voor dat
de organisatie
moest
Egmonderstraatweg
12de• wedstrijd
1934 PA door
Egmond
aan den Hoef
worden
afgebroken. De veiligheid
staat altijd voorop. Iedereen
per direct
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl
• Tel.werd
072-5061228
verzocht om de kantine in te gaan. Na een half uurtje in onzekerheid te hebben afgewacht werd besloten dat de laatste 5.000m race alsnog zou starten.
Over 5 minuten….
Na de start liep Nicole met groot gemak achter twee snelle heren aan. Dit
Opvang
voor
kinderen
van 0-13
waren
echter
niet
haar hazen...
Zij jaar.
was duidelijk te snel van start gegaan en
bedacht dat doorlopen nu het enige juiste was. Na een aantal rondes versnelz
Dagopvang
den de heren. Dit tempo was voor Nicole niet te volgen en ze kwam alleen te
z
Buitenschoolse opvang
lopen. Met de harde wind werd dit zwaar. Met ongeveer nog 5 of 6 rondes te
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
gaan
kwamenper
alsnog
z
Opvang
uur haar hazen bij. Twee atleten uit Volendam die Nicole op
fantastische
mee namen
tot aan
de finish.
z
Flexibelwijze
en incidentele
opvang
mogelijk
Nicole
finishte
uiteindelijk
in
de
tijd
van
17:31.74. Hiermee verpletterde zij het
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
DevanPoppenkast
Nederlandse
record wat sinds 2007 op naam stond
Ella Witjes met een
z
Geen wachtlijsten
tijd van 18:10.20.
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
Nicole:
‘Deze afstand, met deze tijd onder deze omstandigheden was voor
mij een erg goede voorbereiding op volgende week. Dan loop ik in Lisse een
Mijl, mijn laatste baanwedstrijd van het seizoen.’ Nicole hoopt haar laatste
baanwedstrijd van dit seizoen af te kunnen sluiten met 3 Wereldrecords op 3
verschillende afstanden.

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Bel me Teen!

P

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

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

BOVAG

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

ZOEKT EEN

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com
ZIE rijschoolkarels.nl

GARAGE DE EGMONDEN

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 echterABA
het optreden van
Henk Jan Verdonk senior, die
wist
op
A U Tvanuit
O B E D R I kansloze
J V E N A S S O Cpositie
IATIE - EE
N AFD
E L I te
N G stomen
V A N B O V A naar
G
Al jaren een
adresHenk
voorLouwe
uw APK
en vervolgens
onderhoud.
plaatsgenoot
Niels vertrouwd
Bras en Alkmaarder
en deze
ook
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan
in-Bras
enEgmond
verkoop
zoekopdrachten.
de Hoef 5. Niels
aan deofHoef
6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
Dekker
Egmond
aan
Zee
8.
Jarno
Betlem
Krommenie
9. Chrisaan
Kemp
Egmond
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934
PA Egmond
den
Hoef
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

voor Nicole Weijling-Dissel

Linda IJssennagger-Zentveld

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

DORPSGENOTEN

liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode
TEL: 06 23610857

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Allergie
Acupunctuur
Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

De felicitaties voor Nicole van een trotse vader en moeder.

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

VHS video naar
DVD 17,50 euro
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

JOOOI

Ervaar de waarde
van uw tuin!

wekelijkse column van KD de Bocht

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

DORPSGENOTEN

Als een rode lap op een stier. Zo zou het moeten werken tenminste. Zoals de
rode vlag de aandacht trekt van de stier en hem volledig laat focussen op die
vlag. Die wapperende vlag betekent namelijk gevaar voor die stier. Zo zou
de wapperende rode vlag van de ERB iedereen moeten prikkelen om niet het
water in te gaan en te blijven focussen op die vlag. Tot die van kleur verandert
en het veilig is. Maar niet alleen stieren zijn blijkbaar kleurenblind…
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
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Egmond op zijn kop:
traditie staat als een huis

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

• Hollandse NIEUWE HARING
p/st € 2,00

de lekkerste

6 voor € 10,00
65+ 3 voor € 5,00

3 voor € 5,50

• Verse STOOFSCHOL (mooie dikke)

deze week kilo € 4,95

ZENT

Warm gebakken

Ouderwets ger.

PALING

Schoonheidssalon

2 voor € 7,50

van 500 gr € 25,-

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

LEKKERBEK

botervet

Alleen tegen inlevering van deze bon

Alleen tegen inlevering van deze bon

500 gr €

3e GRATIS

op=op

mooie grote

15,00

op=op

Kilo 12.50

ONDERSTEBOVEN
Dorpsgenoten ontmoeten elkaar in de gezelligheid van de grijze markt.
Papa, mama, opa en oma staan trots te kijken naar de kleintjes.
Stoere jongens strijden op de stormbaan en meisjes worden mooi geschminkt.
Een jongetje gebruikt zijn handje als schilderij, prachtig, die klodders verf!
Een levensgrote truck staat, indrukwekkend, midden op het kruispunt.
Vlaggetjes en lampjes. En muziek, veel muziek, op straat en in de cafés,
voor elk wat wils.
Jongeren fietsen 's ochtends naar de mis-op-de-akker....
en anderen fietsen 's middags met hun ploeg over strobalen en andere hindernissen, begeleid door opzwepend commentaar door de speakers.
En de jongste wielrenner doet net zo hard mee als alle grote mannen!
En ik, dankbaar dat mensen zoveel moeite willen doen om Egmond drie
dagen op zijn kop te zetten en ons plezier te bezorgen, ik ben ondersteboven
van wat zij – elk jaar weer! – voor elkaar krijgen.

Petje af (of je hoed....) voor Egmond op zijn kop!

notaris:

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

Bij aankoop van 1e kilo kaas

GRATIS CULINAIRE VERRASSING
GROENTE & FRUIT

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

JAAP DAVIDSON

WINTER

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

DONDERDAG DE OUDERWETSE 'KNAAKDAG'

Nieuwe oogst HOLLANDSE APPELS
2 kilo € 3,50
Zoete WITTE DRUIVEN
kilo € 1,50
Grote Hollandse BLOEMKOOL
per stuk € 1,00
Actie geldig bij inleveren bon

40 soorten Tapas

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

Tapas verrassingsmenu

€ 19,50 p.p

al v.a.

€ 5,50
per m 3

Feestje in Spaanse sfeer?
Vraag naar de mogelijkheden.

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 Woe 23 Open Middag Anders Actieven, Hanswijk, 14u
Woe 23 Kerkdienst OK Agnes, 09.00u
Vrij 25 Optreden Zâalnêelden, KNRM, 19.45 u
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 dansteam,
Pompplein 18u
Zo 27 Stiltewandeling, start Nachtegalenpad, bij PWN-bord, 20.30u
Ma 28 Solo-concert Jaap Zwart, OK St Agnes, 20.30u
Woe 30 Kerkdienst OK Agnes, 09.00 u
SEPTEMBER Za 2 Kerkdienst Maria Alacoque, 19u
Zo Kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 09.00u
Zo Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Zo 3 Loop naar de Pompfestival, Memphis, Pompplein 18u
Zo 3 Kerkdienst OK Agnes, 10u
Woe 6 Kerkdienst OK Agnes 09.00 u
Do 7 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Vrij 8 Kerkdienst Pr. Hendrik,15 u
Zo 10 Bedevaart naar Heiloo, plus kerkdienst, 10.30u
Zo 10 Kerkproeverij OK St Agnes, 10u

Bij u op de markt

Noord-Hollandse EXTRA PITTIGE 500 gram 3,95
Oude WOERDENAER
500 gram 4,95
Hollandse GRASKAAS
500 gram 2,95

072-5066171

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

De Woerdense Kaasboer

✄

Het was de 43e en de organisatie had er flink werk van gemaakt. Opnieuw
stond heel Egmond-Binnen (en de wijde omtrek) op zijn kop. Van met z’n
zeshonderden aan een dorpsmaaltijd tot Food Truck Plaza, van vrijmarkt tot
kinderspelen, van fiets ‘em d’r in tot de streetrace/mountainbikerace en het
karten, het viel allemaal in goede aarde. Soms in goede wateren, want het
weer werkte niet altijd even goed mee, maar dat mocht de pret niet drukken.
Als er al niet kon worden uitgeweken naar een alternatieve plek binnen, dan
namen de deelnemers de regen gewoon voor lief. Van water smelt je niet….
Een goede traditie laat zich niet kisten door een buitje regen. Nu was het de
43e en de organisatie kan met de vele vrijwilligers en sponsors tevreden terugkijken op een geslaagd evenement. Ben benieuwd wat voor spektakel het
gaat worden als eenmaal de 50e editie er is. Duurt nog even, maar verwachtingsmanagement is ook een vak…

Kilo  10.00

✄

Foto (Trix van der Veen): Ook de jongsten lieten zich
niet onbetuigd tijdens de streetrace met Egmond op z’n Kop.

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

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

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.

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

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

P
De Poppenkast

KINDEROPVANG

