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behalve: Dorus Rijkersplein, Past. v. Kleefstraat, 3e Oosterberg, S.v.d. Plasstraat, Trompstraat, Wilhelminastraat, Achterom, Agnesplein, Voorstraat, Bakkerstraat, Boul.-Zuid, Eymaplein, Gravenstraat, Marinestraat, Pompplein, Trompenbergstraat en Westeinde,
INWONERS van deze straten kunnen terecht bij BOEKHANDEL DEKKER.

‘Lampie’ al 60 jaar een begrip in
Egmond-Binnen

WATERSTANDEN

VRIJDAGAVOND 1 SEPTEMBER

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
30 wo 6:10 10:45 18:05 23:20
31 do 6:54 11:55 19:05 ----1 vr 0:34 8:06 13:34 20:27
2 za 2:06 9:20 14:34 22:20
3 zo 3:00 10:55 15:36 23:25
4 ma 3:45 12:16 16:05
5 di 0:20 4:19 13:20 16:46
6 wo 0:54 4:51 14:26 17:10 VM

KARAOKE AVOND
bij Sportpark
Wimmenum

Herenweg 273B,
Egmond aan den Hoef,
06-23192149

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

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

Hoe het begon in 1957
Tegenwoordig lees je vaker dat er weer een mooie dorpszaak is verdwenen, dan dat er één een jubileum viert. In
Egmond-Binnen is nu sprake van dat laatste: fa. W.J. Apeldoorn, de van huis uit elektrazaak maar inmiddels nog veel
meer, bestaat 60 jaar! ‘Lampie’, zoals met name vader Willem bekendheid heeft verworven, is zelf niet meer actief
in de zaak. Dochter Astrid en zoons Piet en Wim hebben de vof in 2009 officieel overgenomen. Met een ‘strakke’
taakverdeling: Piet is van de reparaties, Wim van de installaties en Astrid runt de winkel. Ze vullen elkaar echter aardig
aan. Voor het interview zijn ze allemaal verzameld, met als spil van het gezin, moeder Rie. Zoon Wim was met vakantie
en kon dus niet aanwezig zijn.
Vakantie. Nu kan dat, moet dat zelfs, wil je jezelf weer een beetje kunnen opladen, maar dat was vroeger niet aan de
orde. Vader Willem: ‘Het waren andere tijden en vakanties waren niet zo gewoon als nu. Maar je wilde de mensen ook
eigenlijk niet in de steek laten. Stel je voor dat iets kapot ging en jij was er niet. Dat kon je de mensen niet aandoen.’
Op zijn 23e trok Willem Apeldoorn met zijn vrouw de stoute schoenen aan en betrok de winkel van Janus Groen aan
de Herenweg in Egmond-Binnen. ‘Dat was toen een fietsenzaak, maar wel al met een beetje elektra. Ik was in dienst
bij een bedrijf in Castricum als elektricien. Het leek me wel wat om zo mijn eigen elektrazaak te kunnen beginnen.’
Dat was dus 60 jaar geleden. Nog altijd is fa. W.J. Apeldoorn een begrip. Tijdens het interview loopt Astrid geregeld
weg uit de keuken waar we zitten, naar de winkel. Er is altijd aanloop naar de zaak, lijkt wel. De kinderen zijn er mee
opgegroeid en dus leek het logisch dat ze er ook in verder zouden gaan. Maar zo logisch is dat niet. Moeder Rie: ‘Het
was echt niet altijd rozengeur en maneschijn. In die beginjaren hadden we naast de winkel, al het werk en de kinderen
ook nog gasten over huis voor logisch met ontbijt. Het geld moest ergens vandaan komen.’ Airbnb zouden ze dat nu
noemen, maar het geeft maar aan dat een eigen zaak op een dorp zeker niet altijd een vetpot is. Vandaar dat er steeds
meer bijkwam. Van elektra ging het naar kleinhuishoudelijk, toen Tambach en de Vivo verdwenen en toen op het dorp
Sjaan Zentveld ermee stopte, kwam ’de markt’ voor speelgoed vrij. Moeder Rie zag kansen: ‘Dus dat hebben we er ook
maar bijgenomen. Al met al werd het steeds breder, maar juist daardoor hebben we het altijd kunnen redden.’
Ze hebben het ondanks de opkomst van de Wastora’s, BCC’s, IT’s en zo meer altijd overleefd. Vooral door de service.
Piet: ‘Op een dorp werkt dat wel zo. Ook als mensen iets gekocht hadden bij Wastora en het ging kapot kwamen ze bij
ons voor reparatie. Als je dat dan goed deed, was er een goede kans dat ze de volgende keer toch weer naar ons kwamen om te kopen. zeker omdat we later ook steeds meer direct konden leveren door de uitbreiding met een opslag.
Het gaat echter niet alleen om het verkopen…Je moet ook de mensen willen helpen.’
Tegenwoordig kunnen de jongens het werk amper aan. Piet repareert en Wim doet installatiewerk, zowel particulier
als zakelijk. Piet: ‘We doen ook veel voor bollenkwekers in de omgeving. Daar gaat het om steeds zwaardere machines
en installaties. De elektra daaromheen wordt ook steeds belangrijker; het moet bovendien aan allerlei veiligheidseisen
voldoen. Ze zijn volledig afhankelijk van die machines, en dus die installaties. Dan is het wel erg lekker dat er iemand
op het dorp is die er verstand van heeft en snel kan komen.’ VERVOLG OP PAGINA 2

En verder in Dorpsgenoten
- Stralende Lifeguard Experience Day
- Proeflokaal brouwerij open
- Slotfestijn in teken Middeleeuwse
geneeskunst
- Nicole Weijling sluit seizoen af
met derde wereldrecord

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!

Woning VERKOPEN?

BOOM

Bel dé Kruijff onder de makelaars

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

072-5070818
info@kruijffmakelaardij.nl

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

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

Hartelijk dank voor de kaarten
en belangstelling tijdens en ná
mijn verblijf in het ziekehuis

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Ria en Henk Leijen

BEUKERS
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

ap.beukers@quicknet.nl
Palsma

Trotse eigenaren in de beginjaren

€

Eerste klant Klaas Koning

Lieve mensen
dank, hartelijk dank, voor de onvoorstelbare vélé kaarten,
de talrijke boeketten, bloemenbonnen en telefoontjes.
Dit heeft mij diep ontroerd en waren voor mij en mijn
man een grote steun.
Hartverwarmend.
Het geeft mij een oppepper voor mijn herstel.

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

Drogisterij
Parfumerie

9,-

Jans en Cor Blok

Wij bezorgen
GRATIS uw boeket
in de Egmonden!

Heropening door Burgemeester Bakker na weer
eens een verbouwing…

Omdat
ieder

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

Ze hebben het 60 jaar gered, maar of er nog 60 jaar aan zitten, is zeer twijfelachtig. Astrid; ‘De volgende generatie staat er niet echt om te springen. De
tijden veranderen en op een dorp is het toch lastig. Veranderingen zijn overigens ook ten goede, want we hebben ook veel voordeel van de computer
en internet. Informatie, onderdelen bestellen, technische schema’s, administratie, alles staat in de computer of is er makkelijk mee te vinden. Geen
dikke handboeken meer doorbladeren. Vroeger ging mijn vader op zijn fiets
met gereedschap en een wasmachine achterop richting de klanten. Kreeg ‘ie
een zetje van mijn moeder om op gang te komen. en bij de klant maar rustig
tegen een muurtje of zo aan laten vallen om te kunnen afstappen. Die tijd ligt
ver achter ons. De essentie van onze service en klantgerichtheid is echter al
die jaren overeind gebleven.

vaarwel

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

bijzonder

HOUTENBOS

is...
Henny Stoop

ALUMINIUM
&
RVS LASSEN

Bouwen op geloof op radio 80..

Pieter Schotsmanstraat 7
1931 AS Egmond aan Zee
Tel. 072-506 1241 - Mob. 06-1965 1152
www.houtenboslassen.nl

Op zondagochtend 3 september is een bijzondere uitzending van kerkradio bij
rtv80. Het is het laatste interview dat Maarten Verboon heeft gedaan. Helaas
is hij ons onlangs ontvallen en deze uitzending is dan ook een eerbetoon
aan hem en aan al het werk wat hij voor de kerkradio gedaan heeft. In het
Sterkenhuis praat mevrouw Nel Jongejans met Maarten Verboon en in het
museum van Egmond is Marina Swier in gesprek met mevrouw Cootje Bronner. Beide dames vertellen, ieder op eigen wijze, over de tentoonstellingen en
de gebouwen die het betreft. De uitzending is van 9 – 10 uur te beluisteren
op Radio 80.

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

U IT VA A RT VE RZO RG I N G

Pieter Dekker

EGMOND

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

Nazomeren in de
Wimmenummerduinen

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,-

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

Vraag gratis uw
laatste-wensenmap aan

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

Dag en nacht bereikbaar via

• Thuisopbaring of in een
uitvaartcentrum naar keuze

072 - 589 54 53

of via: pieter@uitvaartdekker.nl

• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking

D B
uBBeL
oeT
oor

• Transparant

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

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

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Foto (aangeleverd) Zomerwandeling bij IVN
De maandelijkse IVN-wandeling op zondag 3 september kan nog een
zomerse tocht worden, maar er zullen zeker tekenen van de herfst te zien
zijn. Er zijn nog bloeiende planten, zoals slangenkruid, hondstong en tijm, en
ook veel bessen. zoals duindoorn, meidoorn, zuurbes, liguster, en natuurlijk dauwbramen. Ook zijn er veel zaden te vinden. Op de landjes van het
zeedorpenlandschap ten noorden van Egmond aan Zee wordt inmiddels de
oogst binnen gehaald. De wandeling begint om 10 uur bij Sportcentrum De
Watertoren in Egmond aan Zee (betaald parkeren). Het pad is vaak mul, dus
stevige schoenen zijn aanbevolen. Van te voren opgeven is niet nodig, wel
zelf zorgen voor een toegangskaart voor het Noord-Hollands Duinreservaat
van PWN. Een donatie (richtlijn 2,50 euro) wordt op prijs gesteld. Voor nadere
inlichtingen kunt u mailen: hanneke@jpdg.nl of bellen: 072 5337601; kijk
ook op www.ivn.net.

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit

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

persoonlijk en stijlvol

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
- Ongeacht waar u bent verzekerd en of u bent verzekerd
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

wasserij
dubbelblank

Tel. 06 81 35 81 10

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
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3e Lifeguard Experience Day onder stralende zon

Op zaterdag 26 augustus 2017 heeft de Egmondse
Reddingsbrigade haar derde Lifeguard Experience Day
gehouden. Deze dag was wederom een enorm succes,
dit succes heeft alleen kunnen plaatsvinden door de
inzet van vele personen en sponsoren.

Beter weer hadden ze niet kunnen treffen om hun vaardigheden te tonen aan een groot publiek. Alle hulpverlenende
instanties waren aanwezig tijdens de Lifeguard Experience Day, zeg maar de open dag van alle reddingswerkers hier
langs de kust. Dat trekt uiteraard de aandacht. Vooral van de jeugd en dat is precies de bedoeling. In ieder geval voor
de langere termijn. Uiteraard willen al die hulpdiensten die afhankelijk zijn van vrijwilligers die zich inzetten, ook op
korte termijn mensen aantrekken. Dit jaar was de derde editie van de Lifeguard Experience Day en die voltrok zich
onder een stralende zon. En dus was het goed toeven daar aan het strand voor de ERB-post aan de voet van de J.C.J.
van Speijk. Daar werden demonstraties gegevens, kon de jeugd haar vaardigheden testen en liefhebbers konden even
‘scheuren’ op het water met een van de jetski’s of boten van de ERB of KNRM. De brandweer was uiteraard ook van
de partij en wat is er dan mooier om, wanneer je net twee turven hoog bent, even achter het stuur te kruipen van zo’n
grote vrachtwagen? Als alle inspanningen ertoe leiden dat zich opnieuw mensen vrijwillig aanmelden bij een van de
diensten, dan is de dag nog meer geslaagd.

Alle hulpdiensten aan de kust aanwezig

Even lekker meescheuren.

Goed toeven tijdens de open dag.

Vaardigheden testen bij de ERB

Jong geleerd…

Mooier dan dit gaat het niet worden.

De Egmondse Reddingsbrigade bedankt dan ook van harte:

Brandweer Egmond
Brasserie Santiago
Albert Heijn Egmond aan
den Hoef
KNRM Egmond
Restaurant Natuurlijk
Rodi Media
Mart Gul Transport en
Grondverzet b.v.
De Jongens van Schoorl
Ondernemersvereniging
Egmond.

OSV Egmond
Strandpaviljoen
Bad Egmond
Juicy Kiteschool
Wonders eten & drinken
Gemeente Bergen
Restaurant van Speijk
Timmerdorp
Egmond aan Zee
Reddingsbrigade
Nederland
Basiclabel

Tevens dank aan de fotografen Rob Glas en Henk Krab,
die prachtige foto's hebben gemaakt van dit evenement,
en natuurlijk verder iedereen die zich belangeloos heeft ingezet
om deze dag tot een succes te maken.

Proeflokaal brouwerij Egmond open

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?
Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…

Eindelijk is het zover. Goed nieuws voor de liefhebbers van het Egmondse abdijbier Sancti Adalberti, want het gezellige
Proeflokaal is inmiddels geopend. Daar kunnen bezoekers terecht voor een proeverij van de abdijbieren. Jarenlang is
gezocht naar een locatie voor Brouwerij Egmond. Noodzakelijk, want inmiddels wordt er veel bier gebrouwen. Dat
gaat straks allemaal gebeuren in een professionele brouwerij op het bedrijventerrein De Weidjes in Egmond aan den
Hoef. Het Proeflokaal is er al wel: open op vrijdag, zaterdag en zondag van 15.00 uur tot 19.00 uur. Weg over de Bisschop 1B, Egmond aan den Hoef.
Voor groepen op afspraak, Peter Klumpenaar, tel. 06 39 37 88 78.

Voor het tweede
wel!

Henk Verdonk junior definitief de specialist

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

06 20 100 550

Henk Verdonk junior uit Egmond aan de Hoef heeft na de zoveelste winst in de wekelijkse donderdagavondwedstrijd
in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup bewezen de allersterkste te zijn. Hij mocht
zich laten kronen tot de Keizer van de Cloppenburgh. Dit keer stond er toch genoeg kwaliteit aan de start met onder
andere de winnaar en winnares van de vorige week zondag verreden Streetrace van Egmond-Binnen, respectievelijk
Stefan van der Werff en Jolinda Lute, beiden ook woonachtig in Egmond-Binnen. Ook had het verzet in deze wedstrijd
kunnen komen van de deelname van Erwin Krom (Limmen), Vincent Beentjes uit Castricum en Heerhugowaarder Ben
Visser. Alwin Hes zou ook in staat zijn hoge ogen te gooien in dit gezelschap. Al na vijf ronden van de in totaal verreden dertien omlopen kon echter het klassement al worden opgemaakt, nadat alleen in de vierde ronde Alwin Hes zijn
derde plek moest afstaan aan Erwin Krom. In het verdere verloop van de koers veranderde niemand van plaats en waren de kaarten definitief geschud. Uitslag: 1. Henk Verdonk junior, Egmond aan de Hoef 2. Ben Visser, Heerhugowaard
3. Erwin Krom, Limmen 4. Alwin Hes, Castricum 5. Vincent Beentjes, Castricum 6. Stefan van der Werff, Egmond Binnen
7. Henk Louwe, Alkmaar 8. Ronald Mossinkoff, Akersloot 9. Wout Bakker Heiloo 10. Chris Kemp, Egmond aan de Hoef.

DORPSGENOTEN
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Middeleeuwse geneeskunde
dit jaar centraal tijdens Slotfestijn

BRIDGESOOS TORENDUIN

Vanaf maandag 4 september is er weer wekelijks een bridgesoos in de
recreatiezaal van Torenduin, Zeeweg 89. Aanvang 13.30 uur.
Inschrijven vanaf een half uur voor aanvang aan de zaal of bij de
Thea Rosendaal tel. 06-57271724 - Kosten € 2,= per persoon.

BRIDGECLUB EGMOND AAN ZEE

Wilt U lid worden van een bridgeclub? Bridgeclub Egmond aan Zee start
donderdag 7 september met de eerste competitieronde in de recreatiezaal
van Torenduin, Zeeweg 89. Aanvang 19.30 uur.
Wij zoeken nog enkele paren om onze club te versterken.
Voor meer informatie kunt u bellen met Piet Greeuw tel. 072-5063381.

REcoverED

Doorlopende voorstellingen worden
De bijzondere geneeskunde uit de midverzorgd door het Middeleeuws Genoot- deleeuwen zorgt voor hilarische
schap Monnickendam (Foto: MGM)
momenten (Foto: MGM)

Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

remibeukers@gmail.com

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

Enthousiaste doctoren zullen u de pis
kijken. Kleur, geur en smaak bepalen
Pas vooral op voor de kwakzalvers, met
uw kwaal en daarmee ook uw lot.
hun verleidelijke verzinsels (Foto: MGM) (Foto: MGM).
Wilt u zich eens de pis laten kijken om te zien wat u mankeert? Dat kan! Op zaterdag 9 september barst om 12:00
uur namelijk het jaarlijkse Slotfestijn los. Die middag wordt het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef door vrijwilligers
van Stichting Historisch Egmond omgetoverd tot een tafereel in middeleeuwse sferen. Aan de hand van doorlopende
openluchtvoorstellingen kunt u zelf zien en beleven hoe het er vroeger aan toe ging rondom het Slot op den Hoef. Het
belooft een hilarische middag te worden, omdat hierbij de bijzondere middeleeuwse geneeskunde centraal zal staan.
U heeft een pijntje? Last van misselijkheid? U bent depri? Zit er een vervelende puist in de weg? Heeft u misschien
gewoon een kater? Wellicht leeft u in onmin met uw huisarts of bent u gewoon nieuwsgierig hoe men dit soort zaken
oploste in de middeleeuwen? Kom dan zeker even langs! Enthousiaste doctoren zullen u de pis kijken. Kleur, geur en
smaak bepalen uw kwaal en daarmee ook uw lot. U moet er wel even voor op de pot! Mogelijk wordt u doorverwezen
naar de doortastende chirurgijn. Hij komt ook mee en dat is de man van de harde actie. Welk lichaamssap bepaalt uw
onbalans? Slijm, bloed of zwarte gal? Voor al uw klysma's, aderlatingen of lastige puncties bent u bij hem aan het
goede adres. Zelfs voor de amputatie van uw ledematen draait hij zijn hand niet om. En dan is er ook de voorlichting van onze vakkundige vroedvrouw ter voorkoming van ongewilde zwangerschap of onhebbelijke aandoeningen
aan de genitaliën. Zij staat paraat om een bevalling op elk moment te begeleiden. Verse, heilzame kruiden zullen de
boreling(en) behoeden voor kwalijke ziektes in de toekomst.
Wees echter op uw hoede voor de oplichters! De snijgrage keisnijder maakt u wijs dat uw kwalen voortkomen uit
stenen of spinrag in uw schedel. Gewiekste kwakzalvers zullen u voor veel euro's hun ranzige smeersels aanbieden.
De populaire barbier knipt en scheert niet alleen, maar op geneeskundig gebied beunt hij er flink bij. Hun verleidelijke
verzinsels en onwaarschijnlijke genezingen vallen onder de categorie geniale, medicinale criminaliteit!
Het wordt een prachtig schouwspel voor jong en oud, dus neem plaats op het gezellige middeleeuwse terras of op een
comfortabele strobaal. Onder het genot van een kopje koffie of een ander drankje kijkt u uw ogen uit!
De optredens – uitgevoerd door het Middeleeuws Genootschap Monnickendam - vinden plaats voor de deur van
bezoekerscentrum Huys Egmont. Binnen kunt u kijken naar de grootste en schoonste burcht van Holland en kunt u
het verhaal over de heren en graven van Egmont horen. Ook zijn er exposities over de Egmondse School, Egmondse
kinderportretten gemaakt door Erwin Bowien en foto’s uit 90 jaar Contact met de Egmonden. Kortom, genoeg te zien!
Omdat het tevens Open Monumentendag is, zijn vele – vaak gesloten – deuren nu voor u open. Pak die kans en
bezoek meteen de Slotkapel, de Kapberg, Hoeve Overslot en Hofstede Vredevelt, allemaal in het historische Slotkwartier. Ook kunt u rond de slotfundamenten het Rondje van Roghman wandelen, langs vijf informatiepanelen in het park.
Speciaal voor kinderen is er een hele leuke familiespeurtocht verkrijgbaar, waarbij je tien vragen moet beantwoorden
om het raadsel op te lossen.
Het Slotfestijn belooft een spektakel te worden, met gedurende de hele middag optredens voor jong en oud. De
DORPSGENOTEN
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vindt plaats om 12:00 uur ’s middags, bij bezoekerscentrum Huys Egmont, tegenover de slotfundamenten
in Egmond aan den Hoef. Het evenement duurt tot 17:00 uur en is gratis toegankelijk. Komt dus allen en genees
voorgoed van uw kwalen!!
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”.zaterdag
Komende
zondag
2 april gaan
we met onzevan
wandellefhebbers
Afgelopen
was
de jaarlijkse
soortenwedstrijd
B.V. De Werf. Demet
omstandigheden waren ideaal. Bij een
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vertrekken
die dag
om 08.10
uur Wijker een clubrecord wist te vestigen
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dag prijzentafels en een gezellige loterij, kan
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Met
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boten,
goedDie
gevulde
er met het
boekenweekgeschenk
gratis metvisdag.
de treinHet
gereisd
worden.
dekan
organisatie
terugkijken
op een zeer geslaagde
streven
van de viscommissie is om voor de seizoensluiting nog één viswedstrijd te organiseren.
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
De uitslag is van de soortenwedstrijd is als volgt:
06-12955593
1: Ivar en Jeannette Wijker, 4 soorten, totale lengte 106 cm.
www.schoonheidssalondessa.nl
2: Frank en Rens Blaauboer, 3 soorten, totale lengte 91 cm
3: Rob Zwart en Walter v/d Woude, 3 soorten, totale lengte 72 cm

4: Kees Blaauboer en Hans Meyne, 3 soorten, totale lengte 68 cm
5: Rob Stam en Peter Konijn, 3 soorten, totale lengte 67 cm
6: Luuk Konijn en Adriaan Dekker, 2 soorten, totale lengte 58 cm
7: Cees Kager en Anton Stam, 2 soorten, totale lengte 56 cm
8: Paul Glas en Jan Groot, 2 soorten, totale lengte 52 cm
9: Aris Blaauboer en Henk Verdonk, 2 soorten, totale lengte 50 cm

        

10: Sven Harms en Jos van Dijk, 2 soorten, totale lengte 50 cm
      
11: Hessel den Boer en Stefan Burges, 2 soorten, totale lengte 49 cm

12: Willem Noordholt (zonder vismaat), 2 soorten, totale lengte 38 cm
      
13: Lex en Mats Stam, 1 soort, lengte 23 cm

De winnaars
Jeanette en Ivar Wijker

14 Gilbert Sloot en Bob Richardson, geen vis aangeleverd

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

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

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl
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40 soorten Tapas

Kloknieuws
Soortenwedstrijd botenverenging De Werf

GRIEPGOLF
Tapas verrassingsmenu
OF
€ 19,50 p.p
Feestje in Spaanse sfeer?
INBRAAKVraag naar de mogelijkheden.
GOLF? G e ope nd v an wo t/m zon v an af 17.30 uur

Nu ook
Pedicure

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

Voorjaar in Egmond

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…

VHS video naar
DVD 17,50 euro
Voor het tweede
de tweede DVD van de zelfde video voor 12,- euro
wel!



Nieuwe Egmonderstraatweg 6 (t.o. Albert Heijn)
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl
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Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
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.

DORPSGENOTEN
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

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

BEZORGERs

voor een wijk in
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

EGMOND AAN ZEE
en EGMOND A/D
HOEF

Goede verdiensten,
kom eens langs

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents
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Zeedorpendag naar de
DORPSGENOTEN
AUTORIJSCHOOL Opbrengst

ZEN
T
KARE LS
Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

Ook
KAMPIOEN
worden

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

072-506 1226

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

SCHILDERSBEDRIJF

Drogisterij
Parfumerie

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

DORPSGENOTEN

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

€

9,-

Maritieme Driehoek en KiKa

ZOEKT EEN

Op zondag 10 september wordt in de duinen van Egmond aan Zee de 7e
Zeedorpendag georganiseerd. ‘Lankiesdag’, zoals de Zeedorpendag ook wel
wordt genoemd, is het 2-jaarlijks nazomerfeest van Duinlandjesvereniging
“De Noord” en het PWN. De Zeedorpendag wordt gehouden in het duindal
achter Zwartendijk, iedereen is welkom. De opbrengst gaat, zoals altijd naar
het goede doel. Dit jaar zijn dat er twee: de Maritieme Driehoek en Kika.
De Maritieme Driehoek wordt het nieuwe onderkomen van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), de Egmonds Reddingsbrigade en
de Stichting Egmonder Pinck. KiKa heeft als doel het werven van fondsen voor
vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit
van leven op latere leeftijd. Beide goede doelen zullen ook met een kraam
aanwezig zijn op de duinmarkt. Deze feestelijke dag zal muzikaal worden
afgesloten door een optreden van zanger en entertainer Edwin Glas.
Op de traditionele duinmarkt vol met kraampjes is er voor ieder wat. Verkoop
van biologisch geteelde aardappelen en groenten, bloemen, kruiden, duin
gebrouwen bier, wijn uit de Vijgedal, bramenjam en olijfolie. Uiteraard is er
voor de inwendige mens weer koffie en thee met zelf gemaakt gebak, Schotse
Hooglandburgers, vissoep, vers gerookte en gebakken vis. Er zijn duinfoto’s
op canvas en de daarbij behorende loterij, houtsnijwerken, informatie over de
landjes, archeologische vondsten, Stichting ‘40 -’45 van het bunkermuseum
Jansje Schong, PWN en IVN Noord-Kennemerland. Natuurlijk ontbreekt de
foto expositie van vogels en nachtvlinders van het zeedorpenlandschap niet.
Naast de verkoop wordt er voor de kinderen van alles georganiseerd. Ook dit
jaar: nestkastjes maken, figuurzagen, schilderen, schminken en er is spuitbal
met medewerking van de brandweer. Door jongerencentrum de Wal zullen
er spelletjes georganiseerd worden en is er een kraal met geiten en schapen.
Kortom er is heel veel te doen, te zien en te proeven. Alle aspecten vanuit het
duingebied
aan bod.
Al jarenkomen
een vertrouwd
adres voor uw APK en onderhoud.
Het PWN en Duinlandjesvereniging “De Noord” nodigen iedereen uit om de
Tevens doen
wij,10aircoservice,
schadereparaties
Zeedorpendag
op zondag
september te bezoeken
tussen 11.00 en 16.00
uur. De Zeedorpendag
te vinden inof
hetzoekopdrachten.
duindal achter Zwartendijk. Toegang
in- en isverkoop
via de ingang van het noordelijk duingebied aan de Dr. Wiardi Beckmanlaan
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
in Egmond aan Zee.

SERIEUZE
BEZORGER

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE
072-5061201 of
info@belleman.nl

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

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

Memphis op Pompplein

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Bel me Teen!

Zondag 3 september treedt de bekende Egmondse formatie Memphis op in
hetOpvang
kader van
‘Loop naar
de Pomp’-zomerfestival.
Wie kent inmiddels
voorhet
kinderen
van 0-13
jaar.
niet deze roemruchte band met ‘Beukers roots’? Dat betekent weer volop
z
Dagopvang
vertier
en genieten van bekende nummers uit de goede ouwe tijd, van Stones
Buitenschoolse
totz
Beatles
en Guns n’opvang
Roses, maar niet alleen dat. Ook moderne popsongs
z
Tieneropvang
met
huiswerk
begeleiding
schuwt
de band niet.
Memphis
staat
garant voor een middag/avond swingen
Opvang per
uur 18 uur op het Pompplein.
enzmeeblêren.
Vanaf
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
z
Geen wachtlijsten

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

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

072-5061201 of

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
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

info@belleman.nl

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

Herling Strijdhorst zoekt postbezorgers
Bent u op zoek naar een flexibele bijbaan in de buitenlucht? Herling Strijdhorst zoekt postbezorgers!
Foto (Jacob Hubert):

Post bezorgen is voor iedereen die ouder is dan 16 jaar:
 Scholieren en studenten
 Gepensioneerden
 Ouders met schoolgaande kinderen
 Ook voor u!

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

Werkzaamheden postbezorger:
•
Thuis ontvangen van post op maandag en donderdag.
•
Op looproute sorteren van de geadresseerde post.
•
Het bezorgen van post op dinsdag en vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.
Dus bent u goed ter been en heeft u nog wat tijd over? Twijfel niet en bel naar (0229) 745 255, mail
naar bm@hsbezorging.nl, vul uw gegevens in op onze website: www.herling-strijdhorst.nl of stuur
een WhatsApp bericht naar 06-25120170

DORPSGENOTEN

Mooi hoor, zo’n Lifeguard Experience Day. Kun je eens zien hoeveel mensen
er (in de zomer zeker) dagelijks in de weer zijn om voor onze veiligheid te
zorgen. En wat er bij komt kijken. En dan lees je vervolgens in de krant dat
ergens een ‘opie ‘ooi in de ‘ens stond. Moest meteen met flink materieel
worden uitgerukt, want voor je het weet is het er van. Daar word je toch
wel eens moedeloos van, zou ik denken? Of na het zoveelste loos alarm van
een brandmelder ergens in een hotel of appartement. Moet je toch maar
weer gaan, terwijl je ook net effe lekker zat. Dat is nou de reden om jaarlijks
mensen te willen werven. Op zo’n Lifeguard Experience Day of hoe ze het
tegenwoordig ook willen noemen. Er moeten gewoon vrijwilligers bij om het
te kunnen volhouden. Dat aanmelden is overigens gelijk het laatste vrijwillige
wat er aan is….
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

6

30 AUGUSTUS 2017 - NR. 649

Nicole Weijling-Dissel sluit seizoen af met derde wereldrecord

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

• Warm gebakken SCHOL

mooie dikke

6 voor € 10,00

p/st € 2,00 3 voor € 5,50

• Ouderwets gerookte ZALMBUIK

deze week kilo € 12,50

van kilo € 20,-

ZENT

Hollandse Nieuwe

HARING

per st. € 2,- 4

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

De recordregen begon in Soest op haar 50e verjaardag

voor € 7,50

Alleen tegen inlevering van deze bon

5e
GRATIS

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

mooie
grote

Verse TOP-kwaliteit

ZALMFILETS
van kilo € 25,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

1 kilo
€ 15,95

op=op

Kilo 12.50

Kilo  10.00
notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl

Het atletiek-baanseizoen loopt ten einde. Nicole Weijling-Dissel, die het
afgelopen seizoen het ene record na het andere verpulverde, wilde nog één
keer knallen en dit seizoen afsluiten met een wereldrecord op de mijl. Dat
gebeurde afgelopen zondag waar Nicole bij Lisse (AV De Spartaan) aan de
start verscheen met alleen heren. Gelijk na het startschot zag zij twee heren
van haar af lopen. Nicole wilde deze race volledig in haar eigen tempo lopen.
Rondjes van zo ronde de 72, 73 seconden. Met de andere heren nog ver
achter zich liep Nicole, als derde in het veld, solo deze mijl (4 rondjes en 10
meter) in een tijd van 4 minuut en 57,83 seconde vervolgens naar de finish.
De Egmondse atlete heeft al met al een uitzonderlijk goed baanseizoen 2017
gelopen, met drie wereldrecords, drie Europese titels, twee Europese records,
een nationale titel en een groot aantal persoonlijke records. Na afloop: ‘Voor
mij was dit een mooie afsluiting van een goed baanseizoen. Ondanks lichte
blessures heb ik mijn doelen kunnen halen. Nu heb ik even vier weken rust.
De maand september ga ik benutten om volledig te herstellen. In oktober begint dan het winterseizoen. Een periode waarin ik ga werken aan mijn kracht
met enkele andere hardloopwedstrijden. Voor volgend jaar heb ik alweer
nieuwe mooie doelen voor ogen... Maar nu eerst vakantie’, aldus Nicole..
Foto’s (Cor Mooij):

500 gram
500 gram
500 gram

Bij aankoop van 1 kilo kaas

2,95
3,95
3,95

e

1934 BA Egmond aan den Hoef

GRATIS BAK GERASPTE KAAS

072-5066171

GROENTE & FRUIT

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

JAAP DAVIDSON

WINTER

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

DONDERDAG DE OUDERWETSE 'KNAAKDAG'

MINIOLAS (vol sap)
DELBAR APPELS (zoet/zuur)
AARDAPPELEN

Bakkerij ‘t Stoepje

RUIMTE

elke donderdag op uw weekmarkt

al v.a.

€ 5,50
per m 3

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

MU ZI e k W e r

2 kilo € 2,50
2 kilo € 3,50
2 kilo € 2,00

Actie geldig bij inleveren bon

WE HEBBEN NOG

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 30 Kerkdienst OK Agnes, 09.00 u
SEPTEMBER
Za 2 Kerkdienst Maria Alacoque, 19u
Zo 3 Kerkdienst OL Vrouw E/Zee, 09.00u
Zo 3 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Zo 3 Loop naar de Pompfestival, Memphis, Pompplein 18u
Zo 3 Kerkdienst OK Agnes, 10u
Zo 3 IVN wandeling, Watertoren E/Zee, 10u
Woe 6 Kerkdienst OK Agnes 09.00 u
Do 7 Repair Café, Prins Hendrik, 13u
Vrij 8 Kerkdienst Pr. Hendrik,15 u
Zo 9 Slotfestijn, Slotkwartier E/Hoef 12u
Zo 10 Bedevaart naar Heiloo, plus kerkdienst, 10.30u
Zo 10 Kerkproeverij OK St Agnes, 10u
Zo 10 Kunstmarkt, Koffiemolen, 11u
Zo 10 Filmmiddag in de Schulp 14.30
Zo 10 Zeedorpendag, achter Zwartendijk E/Zee, 11u
Woe 13 Kerkdienst ok St Agnes, 09.00u
Vrij 15 kerkdienst Pr. Hendrik, 15u
Za 16 Kerkdienst OK st Agnes, 17u
Za 16 Kerkdienst Maria Alacoque, 19u
Zo 17 Kerkdienst OL vrouw E/Zee, 09.00u
Zo 17 Kerkdienst Adelbertuskerk E/Binnen, 11u
Zo 17 Kerkdienst OK st Agnes, 19u

Hollandse GRASKAAS
30+
BLACK LABEL

✄

Ontspanning, en nu tijd
voor vakantie

Bij u op de markt

✄

Felicitaties na wederom
een wereldrecord

Herenweg 197

De Woerdense Kaasboer

Terug van vakantie daarom

----SUPERSTUNT ---vers afgebakken appelflappen 2 voor € 1,-

Lever de advertentie in en elke betalende klant
ontvangt 2 croissants naar keuze cadeau

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

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

