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

Woning
VERKOPEN?

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
6 wo 5:26 9:54 17:55 22:25 LK
7 do 6:05 11:16 18:35 23:24
8 vr 7:15 12:16 19:57
9 za 0:35 8:14 13:15 21:36
10 zo 1:46 9:24 14:09 22:45
11 ma 2:35 10:40 14:59 23:46
12 di 3:22 11:55 15:48
13 wo 0:45 4:07 12:45 16:30 NM

Bel dé Kruijff
onder de
makelaars

072-5070818

BOOM

info@kruijffmakelaardij.nl

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

Foto’s (redactie): De pasbenoemde en beëdigde wethouders achter de tafel.
Vlnr Yolan Koster, Jan Houtenbos, Michiel van den Busken en Frits Westerkamp.
Daarachter de ambtelijke ondersteuning met onder meer secretaris Martijn Schroor.

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

Nieuwe wethouders benoemd en beëdigd:

Het spel is op de wagen…
(van de redactie/JdW)
Als de raadsvergadering van donderdag jongstleden exemplarisch is, dan worden het vier lange moeizame jaren. In een bomvolle, bloedhete ‘raadszaal’ in De Blinkerd werden de messen geslepen. Voor het
eerste grote dossier, de invulling van de Harmonielocatie in Bergen, wordt uitstel aangevraagd bij de
Raad van State. Volgens de nieuwe coalitie noodzakelijk, onder meer omdat er ‘nieuwe informatie’ is.
Desgevraagd door de huidige oppositie, die het plan heeft opgesteld en door de raad geloodst in de
vorige raadsperiode, kwam er geen invulling van wat die nieuwe informatie dan is. Dat wordt bewaard
voor de bijeenkomsten later, met het Expert-team van Binnenlandse zaken, aldus Femke Ouëndag, fractievoorzitter Groen Links. Resultaat: met één stem meerderheid steunden de coalitiepartijen hun eigen
motie. Het uitstel wordt dus gevraagd. Of het ook kan en wordt gekregen, werd die avond niet helemaal
duidelijk. Wat de consequenties zijn ook niet…
Natuurlijk, zo werkt het in de politiek.
Zolang het politieke systeem niet is
veranderd, beslist de meerderheid. En
die realiteit wordt in dit geval gevormd
door de oppositiepartijen uit de vorige raadsperiode, die een gezamenlijk
pact hebben gesloten dat heeft geleid
tot de huidige coalitie. Logisch dus
dat een aantal zaken anders wordt
bekeken. De verhoudingen staan
meteen weer op scherp, ondanks een
motie van de oppositie die het wel
haalde om eens door een professional
te laten analyseren wat er nu daadwerkelijk mis is met de bestuurscultuur in Bergen. Het expertteam van BZ
had zich blijkbaar ook verbaasd over
die cultuur en burgemeester Hafkamp
hamerde er voorafgaand aan de benoeming en beëdiging van de nieuwe
wethouders eveneens op: ‘Het debat
moet met meer respect voor elkaar en
de burgers waarvoor u hier zit worden
gevoerd in de raadszaal en in de commissies. Dát is de plek waar standpun-

Niets veranderd
Het begon die warme avond in
Schoorl nog wel zo gemoedelijk. Er
waren veel mensen afgekomen op de
uitnodiging om voorafgaand alvast
even kennis te maken met de nieuwe
(toen nog kandidaat-) wethouders.
De raadsvergadering zelf werd al snel
wat minder gemoedelijk. De nodige
schorsingen voor overleg maakten
dat het behoorlijk uitliep en toen bij
het slotakkoord, na de benoeming
en beëdiging van de wethouders, de
motie over ‘de Harmonie’ nog werd
behandeld, bleek dat er niets was
veranderd na de verkiezingen. De
partijen staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar, met dat verschil, dat
iedereen nu aan de andere kant van
de tafel zit...

DORPSGENOTEN

Charon Uitvaart Inspireert!

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

Voor het eerste
6 JUNI 2018 - NR. 689
hebben wij geen
oplossing…
“Het is zoals het is en het komt zoals het komt”

Einde van de voetbalfusie nabij?

Boek ‘Heeren

van Egmont’ zeer gewild

(Van de redactie/JdW)
Tijdens de drukbezochte opening (ca. 160 aanwezigen) van de tentoonstelling ‘Heeren van Egmont en het Vechtvolk’ in de Slotkapel en
later in Huys Egmont werden al tientallen exemplaren van het bijbehorende boek verkocht. Dat zal waarschijnlijk geen uitzondering zijn,
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
want het is absoluut een prachtige (gebonden) gebonden uitgave
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
van hoge kwaliteit.
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
En dan hebben we het alleen nog over te koop voor slechts 22,50 euro, verHenk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
de uitvoering van het boek, niet eens krijgbaar op diverse plaatsen, onder
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
over de foto’s en de informatie die meer bij Huys Egmond en Boekhandel
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
erin staan. De verbluffende gelijke- Dekker & Dekker. Er zijn slechts 500
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan
nis van hedendaagse Egmonders met exemplaren en de verwachting is, met
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
historische figuren uit de Egmondse het Hoever Dorpsfeest op komst, dat
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
geschiedenis spreekt zeer tot de ver- het snel zal gaan. Wees er dus op tijd
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn
beelding en het boek zal in geen en- bij.
kele boekenkast misstaan. Het boek is

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

Hij, die zo van het leven hield, is van ons heengegaan
Voor het
tweede
onze lieve broer, zwager, oom en oud-oom
wel!

          
      

      
www.fysiotherapieronde.nl
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Jan Cornelis de Vrij

Alkmaar
3 augustus 1949

  

ZEN
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Namens alle familieleden

Correspondentieadres:
Familie Pilon-de Vrij
Pastoor van Kleefstraat 7
1931 BL Egmond aan Zee

Schoonheidssalon
Linda
IJssennagger-Zentveld
Linda
IJssennagger-Zentveld
Zent Schoonheidssalon

SERIEUZE
BEZORGER

61
ZentMosselaan
Schoonheidssalon
1934 RAMosselaan
Egmond aan
61 den Hoef
06 Egmond
10 82 64
1934 RA
aan29
den Hoef
www.zentschoonheidssalon.nl
06 10 82 64 29
zentschoonheidssalon@gmail.com
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

De uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.

Herinneringen delen en condoleren:
www.uitvaartdekker.nl/condoleren

Voor uw gehele administratie

Mijn laatste groet is voor hen.
Die mij in mijn onvolmaaktheid kenden.
En mij toch lief hadden.

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor
Administratiekantoor

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

WINTER
WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsVoor: - Verwerking
bedrijfs- jaaradministraties
en samenstelling
administraties
samenstelling jaarrekeningen - en
belastingaangiften
rekeningen
- belastingaangiften
- adviezen
op fiscaal en
- adviezen op fiscaalterrein
en
bedrijfseconomisch

Twee en een halfjaar na het overlijden van zijn dierbare
vrouw is rustig heengegaan, onze vader, schoonvader, opa en
overgrootvader

072-5061201 of
Cor de Jong
info@belleman.nl
weduwnaar van Guurtje de Jong – Peperkamp

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

Palsma

HEDEN EN VERLEDEN VAN

GARAGE DE EGMONDEN

Egmond aan Zee,
10 augustus 1926

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

Drogisterij
Zat 9 en Zon 10 juni
Parfumerie
KOM KIJKEN NAAR

9,-

Oudorp,
1 juni 2018

BOVAG

Egmond a/d Hoef
en Egmond-Binnen
in v.h. supermarkt Groot

€

Schoorl
30 mei 2018

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

Schoonheidssalon

Bridgeclub Egmond aan Zee

Egmondse Almanak

www.uitvaartverzorgingduin.nl

GRIEPGOLF
OF
Iedere maandag inloopspreekuur van 10.00-13.00 uur
INBRAAK-Slotweg 2a, Egmond aan den Hoef
Meldnummer 24/7: 06 21 51 61 30
GOLF? www.charonuitvaartbegeleiding.nl
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H. Margaretha
Maria
Alacoque
– Egmond
aan
den en
Hoef:
Zaterdag
Op
zaterdag 9 juni
is het
Bunkerdag.
Tussen
10.00
17.00
uur gaan
19.00
uur
Eucharistieviering
met
pastor
Nico
Mantje
m.m.v.
Hoeverture.
van Zeeland tot en met de Waddeneilanden bunkers van de AtlantikOnzevoor
Lieve
Vrouw
Onbevlekt
Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zonwall
één
dag open
voor publiek.
dag
10.00
uur
W&C-viering
o.l.v.
parochianen
St uit
Caecilia
bestaat
twee kleine kamers
De betonnen kolossen zijn vaak be- bunkerm.m.v.
H. Adelbertus–
10.00 uur Eucharistieviering
met vitrinekasten
vol interessantemet
colperkt
toegankelijk.Egmond
BezoekersBinnen:
kunnenZondag
pastor
Mantje
m.m.v.
Cantate
Deo lectie. Je hoort er de verhalen over
op
dezeNico
dag een
kijkje
nemen
in onder
WOENSDAG
5 APRIL Jansje Schong het leven van gewone Egmonders, de
meer
Bunkermuseum
Vastenmeditatie
Protestantse
kerkWemet dominee
Saskia Ossewaarde
grootscheepse
evacuatie, het verzet
dat meer vertelt over
de Tweede
reldoorlog in Egmond aan Zee. In de en de 1000 hier gelegerde Duitse solduinen bij Boulevard Noord in Eg- daten. De historische voertuigen van
mond aan Zee is de voormalig Duitse Keep Them Rolling rijden de bezoekers
EXPOSITIE
munitiebunker open voor publiek. De een rondje door het dorp.
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
WoeFoto
5 Vastenmeditatie,
protestantse
Kerk,
19.30u
(redactie) Egmonder
René
van
Baar als Jan met de Bellen…
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

072-5115238
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Nu ook
Pedicure

DORPSGENOTEN

Kerkdiensten Foto’s (Bunkermuseum Jansje Schong)
WEEKEND 1 EN 2Atlantikwall-erfgoed
APRIL 2017
Bunkerdag:
open

Dag en nacht bereikbaar
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En verder in Dorpsgenoten:
Kloknieuws
- Het einde van de voetbalfusie nabij?
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie
aan de start van de
halvebij
marathon,
waarbij
hij finishte in de tijd van
- Bunkerdag:
ook
Jansje
Schong
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
de trein
weg naar Ravenstein
voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenin op
Egmond
aan Zee
stein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
John
Breed
op- deSpectaculair
fiets richting Heilookunstproject
waar we om 08.49 uur
de trein
nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.
tijdens Hoever Dorpsfeest
- Egmondsein
Lotte
Hopman bij WK in Moskou
Voorjaar
Egmond

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

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Blijft een feit dat je over specifieke onderwerpen best anders kunt denken,
zoals over de vier ‘grote dossiers’,
maar voor wat betreft het zo vaak genoemde gebrek aan transparantie uit
de vorige raadsperiode: die gaat blijkbaar gewoon verder, want als je geen
nadere informatie kunt of wilt geven
over de argumenten om uitstel aan te
vragen voor zo’n belangrijk project,
waarom zou je dat uitstel – ook zonder inzicht te hebben in de gevolgen
- dan willen steunen? De verhoudingen in de raad zijn zo, dat er maar één
stem meerderheid is voor het huidige
pact van de coalitiepartijen. Dat is niet
erg veel. Gezien de nogal regelmatig
afwijkende stemverklaringen bij deze
en gene, heerst er bij elke belangrijke
beslissing een spanningsveld: gaat
het door of niet? Of is er toch nog
ergens iemand die een eigen afwijkende mening wil laten doorklinken?
Het worden spannende tijden, hoe je
het ook wendt of keert.

ten kunnen worden toegelicht en verdedigd.’ Het bleek echter toch weer te
gaan om de wet van de getallen.

(van de redactie/ JdW)
Met het wijzigen van de coalitie in de gemeenteraad zijn daar ook
de verhoudingen rondom de voor- en tegenstanders van de voetbalfusielocatie aan de Egmonderstraatweg veranderd. Tot grote teleurstelling van de voetbalverenigingen.
Die gaan zelfs zo ver dat ze in een coalitie de oude coalitie van beticht,
open brief aangeven dat wanneer met name de onbetrouwbaarheid,
de voorgestelde fusielocatie, na alle wordt nog vele malen overtroffen met
gedane gezamenlijke inspanningen dit voornemen’, aldus de gezamenvan voetbalclubs en gemeente, als- lijke besturen in de brief. Toch houden
nog wordt afgeblazen, de hele fusie de clubs de deur op een kier om het
wat hen betreft voorbij is. ‘Helaas gesprek met de nieuwe wethouder en
Voorjaar
Egmond
de coalitiepartners
aan teingaan,
in de
zien wij de handtekening van deFoto
ge- (aangeleverd):
meente van het papier verdampen, hoop dat alsnog de gemaakte afspraNadat
jaren
terug Egmond-Binnen
in de
narcissen
is gezet,
was nuWordt
ook
kunnen
worden
doorgezet.
en
zienenkele
we het
clichébeeld
van een ken
Egmond a/d Hoef
versierdaan
metdevele
narcissen
en krokussen
op de Herenweg
ongetwijfeld
vervolgd.
onbetrouwbare
overheid
horien Zeeweg.
In Egmond-Binnen
is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
zon
verschijnen.
Alles waar de nieuwe
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.

Voor een waardig en gepast afscheid,

Jan en Lia
Jeroen en Marieke, Max, Lauren
Al jaren eenVincent
vertrouwd
adres voor
en Denise,
Noé uw APK en onderhoud.

Tevens doen
aircoservice, schadereparaties
Marianwij,
en Age
in- Brigit
en verkoop
of zoekopdrachten.
en Ben, Dion,
Ian

tevens taxatie en inkoop van
oude foto's en ansichtkaarten

Nieuwe Egmonderstraatweg
Cornelis en Els 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
Niels
Sarah en Michel, Juul

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Bel me Teen!

Gelegenheid
tot
condoleren
en
afscheid
nemen
Opvang
voor kinderen
van 0-13
jaar.19.00 tot 19.45 uur in het
op
woensdag
6 juni
van
Verenigingsgebouw,
Julianastraat 5 te Egmond aan Zee.
z
Dagopvang

medisch pedicure

P

Buitenschoolse opvang

z

De
afscheidsdienst
vindt begeleiding
plaats op donderdag 7 juni om
z
Tieneropvang
met huiswerk
11.00
uur
in het bovengenoemd Verenigingsgebouw.
z
Opvang
per uur

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Flexibel en incidentele opvang mogelijk

z

Aansluitend begeleiden wij Cor naar het familiegraf op de
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De inPoppenkast
Algemene
Begraafplaats aan de Voorstraat
Egmond aan Zee.
z
Geen wachtlijsten

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

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

Corr.
adres: Admiraal de Ruyterweg 7, 1931 VE Egmond aan Zee
www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Bedankt!
GEVRAAGD:
Ik wil alle mensen
die mij de laatste tijd
geholpen en gesteund hebben heel heel
Snackbar
medewerker
hartelijk
bedanken voor
alles wat ze voor ons
hebben liefst
gedaan!
met ervaring 18-20 jaar.
Voor
een langer
periode
Veel liefs
en hartelijke
groetjes

van Anka,

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Maxi,

TEL: 06 23610857

Mosselaan
53, Egmond a/d info@mdruiven.nl
Hoef www.wiegers.net
Tel:
06-23448330
T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Joepie

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit
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

Tel. 06 81 35 81 10
Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
DORPSGENOTEN
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Boswaid vol gas tijdens RC Cup-race

Omdat
ieder
vaarwel
bijzonder
is...
Henny Stoop

E.J. Potgieterweg 27 Heiloo • Telefoon: 072 532 0345

w w w. c a p e l l a - u i t v a a rt v e r z o r g i n g . n l

REcoverED
Remi + Edwin Beukers
zondag 10 juni
in HET SLOTJE
v.a. 17.00 uur

Podium Programma

Dorpshuis

Hanswijk
Hoeverdorpsfeest zondag 10-6-2018
Ca.
12.00 uur
Micheline Dance Studio
12.30 uur
Lamoraal van Egmont
13.30 uur
Smartlappenkoor
De Skarrebekke
14.30 uur
DJ’s Chris, Wouter,
Liam: Hollands Halfuurtje
15.00 uur
The Maniacs (coverband)
15.45 uur
DJ Pim: muziek jaren 80-90
16.00 uur
The Maniac’s
16.45 uur
DJ Pim: muziek jaren 80-90
17.00 uur
The Maniacs
17.45 uur
Dj’s Ties en Timber
18.30 uur
Einde programma
Bij het podium is een terras met bar,
barista en foodtruck aanwezig.

Het podiumprogramma wordt mede mogelijk
gemaakt door Bloembollenbedrijf J. Hopman en Zn
en de Dorpsraad Egmond aan den Hoef

Vrijdag 18 mei was de ultieme race: de RC Cup voor scholen uit Noord-Holland. De Boswaid-leerlingen
keken er al weken naar uit, dus stonden ze er – na een vermoeiend driedaags kamp - toch ‘gewoon’ met
hun zelfgebouwde, radiografisch bestuurbare auto. Het resultaat was een prachtige beker.
De concurrentie was best groot, vertellen Elize en Dewi van het communicatieteam. ‘Er waren twintig
deelnemers en sommige scholen
hadden meerdere auto’s. We hebben
de afgelopen maanden heel hard
gewerkt, gesleuteld aan de auto, ontwerpen gemaakt voor de motorkap
en teamkleding, geld ingezameld en
publiciteit geregeld. Die vrijdag moesten we dat allemaal laten zien, tijdens
verschillende presentaties voor een
jury en natuurlijk tijdens de race zelf.
We gingen voor een beker en dat is
gelukt: die hebben we kunnen meeFoto (aangeleverd) Het RC Cup team van De Boswaid
nemen naar Egmond.’ Meester Rob
is trots op zijn leerlingen. ‘Ze hebben talenten ontdekt en ook nog eens terug. Maar de leerlingen van groep 7
heel veel geleerd over elektriciteit, supergoed samengewerkt. De auto maken nu al plannen voor deelname
design, werktuigbouw, sponsoring en die in bruikleen is gegeven door de volgend jaar. Met natuurlijk de nodige
communicatie. Ze hebben elkaars
stichting Techno Challenge, gaat weer hulp van groep 8, nu het nog kan.’

Wat Now
“ Jai ben ook ’n môoie. Ik zouw een
koppie bai je doen, maer je was iet
tois. Zit jai ier dôodleuk op een bankie
te sprâge.”
”Ie mââd, elegaar de taid vergête. Ik
most me skiertje skôon make, maer
’t was zo zonnig dat ik bai me aige
docht, kom ik gaat effies nêe boite op
‘t Aimaplain op een bankie zitte. Nee
de mense kaike en effies et zonnetje
op me snoit. Kostelek.”
” Nou ja toe, den kom ik er bai zitte.

Skoif es op mit je dikke kongt.”
”Mot jai nôdig zegge. Jai eb een
kongt as een ôoningbai.”
”Jooi mââd, doet zo lillek iet, aars
gaan ik.”
”Mot je now ‘d er is kaike nêe al die
Doisers. As je dêer de Voorstreet lôop
den laik et temet of dat je in Doisland
wêent.”
”Jooi, ze ewwe vakansie, lêet gaan.”
”Jadet, maer mot je kaike oe of ze d’r
bai lôope. En d’ êele dag maer vrêete.

De bakkies legge overal of dat er gien
vullesbakke benne wêer ze die zooi in
kenne gooie.”
” Mââd, doet je ôoge dicht en leet
je broin bakke. Leet de loi d’r cente
oitgêve den benne de loi van ‘d
Eendracht zo blaid as blik. Zai vediene kostelek an die gaste. Zelle we
maer om een koppie gaen. Ik stikt de
moord zo êêt ew ik et in ienen.”
”lete we gaan. Merrege is t’er weer
een dag!” H.

Zeevogels degradeert na 0-4 verlies
(tekst Cor Mooij)
In de nacompetitie heeft Zeevogels een stevige nederlaag geleden met degradatie als gevolg. Zeevogels
verloor thuis met 0-4 van een overtuigender Bergen dat met meer bezieling speelde dan de Hoevers.
Na de eerste helft die vrijwel gelijk
opging was het met de rust 0-0, maar
na rust zette Bergen een tandje bij en
scoorde na 12 minuten de 0-1 door
Dennis Schuitemaker. Tien minuten later werd een overtreding van Gijs de
Waal tegen Noah Robles van Bergen
door scheidsrechter Hussaarts bestraft met een penalty. Dat betekende
0-2 door Lars Kraakman. Toen was
de wedstrijd gespeeld. Als extra zout
in de wonde werd Zeevogels-coach
Rogier Bunnik in zijn laatste wedstrijd
voor Zeevogels van het veld gestuurd
wegens opmerkingen aan de leiding.
Dat het nog 0-3 werd door Noah Nobles en 0-4 door invaller Damio Lageveen was leuk voor de statistieken,
maar Zeevogels degradeert hierdoor
naar de vierde klasse.

Foto (Cor Mooij)
Deze actie van Dennis de Waard mocht niet baten: Zeevogels degradeert naar de vierde klasse.

Open dag natuur- en heemtuinen
Op zaterdag 9 en zondag 10 juni kunt u de Natuurtuin van Cees en Ria Baart bezichtigen en op zondag
10 juni Heemtuin de Wielenmaker. Allebei de tuinen zijn in Egmond-Binnen.
Eenmaal in een van deze tuinen
waant u zich ver van de buitenwereld. De Natuurtuin is bijna een hectare groot en is via gemaaide paden
toegankelijk. Hierdoor kunt u de vele
wilde planten en vlinders, vogels en
insecten van dichtbij bewonderen.
In dit weekend mag u hier vrij rondwandelen of rondgeleid worden.
Heemtuin de Wielenmaker is een
kleinschalig natuurontwikkelingsproject (5000 m2 met meer dan honderd
wilde plantensoorten) en is nu op zijn
mooist. 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. Entree is gratis.
De Natuurtuin van Cees en Ria Baart

DORPSGENOTEN

is beide dagen open van 10.30 tot
17.00 uur. Het adres is: Doelen 25 te
Egmond Binnen. Heemtuin De Wielenmaker aan de Sint Adelbertusweg
38 is op zondag 10 juni opengesteld
van 12 tot 16 uur.

Foto (aangeleverd)
Natuurtuinen in Egmond-Binnen dit weekend opengesteld
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GARAGE DE EGMONDEN

Foto (John Breed)
Boven: Het werk ‘Goodbye Paradise’ komt in het Rode Hert…
Foto (redactie)
Links: John Breed: ‘Tof om in
eigen woonplaats te exposeren.’

BOVAG

Ook voor het onderhoud van uw
RENAULT en NISSAN kunt u in 2018
prima terecht

Project John Breed op Hoever Dorpsfeest

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

(van de redactie/JdW)
Tijdens het Hoever Dorpsfeest, maar ook de circa vier tot vijf daarna nog, zal de bekende Egmondse
kunstenaar John Breed een aantal spectaculaire taferelen laten zien. Hij heeft daarvoor het begin van
de Slotweg uitgekozen. In een soort van ‘vitrinekist’ kunnen mensen een kleurrijk doorkijkje beleven en
zicht krijgen op werken van de internationaal vermaarde Egmondse kunstenaar.
Toen Breed werd gevraagd door de
organisatie van het Hoever Dorpsfeest om mee te denken over de vernieuwing van met name het ‘kunst’
gedeelte, was hij maar al te graag
bereid. De kunstenaar die normaal in
exclusieve galerieën in plaatsen als
Miami, Los Angeles, Berlijn of New
York exposeert, voelde zich zeer aangesproken door het verzoek van de
organisatie. ‘Ik ben en blijf Egmonder en vind het hartstikke gaaf om in
mijn eigen dorp iets te kunnen laten
zien van mijn werk. Maar het was
wel een uitdaging. Ik wilde iets doen
wat tot de verbeelding zou spreken,
met contrast tussen oud en nieuw,

historie en heden. Daarnaast wilde ik
ook graag dat het langer zou kunnen
blijven bestaan dan alleen het weekend van het Hoever Dorpsfeest. Het
is best veel werk om alles te regelen
en op te bouwen. Dan is het eigenlijk
zonde om het maar voor één of twee
middagen te doen. Langzaamaan
borrelde het idee op om een aantal
panden aan het begin van de Slotweg
te gebruiken om een paar van mijn
werken in felgekleurde vitrinekisten
te exposeren.’ En zo gaat geschieden: bij Charon, het Rode Hert en de
voormalig doe-het-zelf-zaak van Joop
Groot komen werken in de etalage
te hangen ofwel – zoals bij het Rode

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Hert – in de grote zaal geplaatst.
Breed wil de mensen die de ruimte
beschikbaar hebben gesteld daarvoor
enorm bedanken: ‘Zonder hen zou
het niet hebben gekund en je zit toch
maar even een week of vijf met een
paar van die vitrinekisten in je etalage
die je het zicht naar buiten verder volledig belemmeren. Dus, mensen, ontzettend bedankt! Ik hoop dat het zo
goed aanslaat dat volgend jaar nog
meer kunstenaars willen meedoen
en we er een spectaculaire expo van
kunnen maken met als startpunt het
Hoever Dorpsfeest. En wie weet wat
er dan mogelijk is…’

Zeevogels JO10-1 Kampioen
Zaterdag 26 mei jl. werd Zeevogels JO10-1 voorjaarskampioen
met een overtuigende 7-0 overwinning tegen Jong Hercules.
De gespannen
Zeevogeltjes moesten al om 8.30 uur
aantreden, waarna tegen 9.45 uur
de kinder-champagne ontkurkt kon
worden. In het bezit van een medaille,
beker, bloemen en een kampioensshirt werd op de platte kar het kampioenschap uitbundig gevierd met
een rondrit door het Egmond aan den
Hoef. Later die middag werd het feest
met een barbecue tot in de late uurtjes afgesloten. Een geweldige dag,
niet alleen voor de kampioenen maar
ook voor hun ouders. Een team om
trots op te zijn!

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

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
•
•
•
•
•
•
•

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Natuurbeleving
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

KINDEROPVANG

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

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Foto’s (aangeleverd)
De kampioenen op de platte kar

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

Egmondse Lotte Hopman naar WK in Moskou

al v.a.

€ 5,50

(Van de redactie/JdW)
Lotte Hopman uit Egmond aan den Hoef gaat naar het WK in Moskou. Niet als voetbalster, maar wel als
begeleidster van Lisa Stengs uit Castricum. Dat gebeurt in het kader van haar ALO-opleiding en rol als
coach van Team Alkmaar.
Stengs (12 jaar) is speelster bij vv Alk- toernooi van 8 tot 15 juni in Moskou. Lisa te begeleiden, maar is uiteraard
maar, leerling aan het Willem Blaeu Daarbij hoort ook een bezoekje aan niet de enige die meegaat met de FfFcollege en is geselecteerd voor het de openingswedstrijd van het échte delegatie. Op 15 juni komt het gezelzogenaamde Football for Friendship WK. Hopman gaat specifiek mee om schap weer terug op Schiphol.

per m 3

Het premiummerk
voor
uw
schone
huis
Het premiummerk
voor uw
schone
huis
Elles de Lang

Prins Bernhardstraat
Elles
de Lang8
1931CE Egmond aan Zee
elles-de-lang@jemako-mail.com
Prins
Bernhardstraat 8
06-15340811 072-5071417
1931CE Egmond aan Zee
elles-de-lang@jemako-mail.com
06-15340811 072-5071417

Omdat het werkt

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Egmondse Jolanda van Niekerk exposeert
Op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juni exposeert Jolanda
van Niekerk – Dekker bij Crejat
in Alkmaar. Zij heeft de afgelopen 2
jaar de opleiding tekenen en schilderen gevolgd bij Crejat en samen met
haar mede cursisten sluit zij dit af met
een expositie. Jolanda heeft met het
thema ‘huid’ gewerkt aan het vervellen van huid bij slangen, transparantie

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Omdat het werkt

Restaurant Smakelijk geopend: elke donderdag t/m maandag vanaf 16.00 uur - Dinsdag en woensdag gesloten!
De Koffiemolen geopend:
elke donderdag t/m maandag vanaf 10.00 uur - Dinsdag en woensdag gesloten!

en dieren uit de oorspronkelijke habitat halen en neerzetten in een habitat
waar ze niet in thuis horen met de
‘huid’ van deze omgeving. Nieuwsgierig geworden….? Kom kijken bij deze
tentoonstelling vrijdag van 19.00 –
21.00 uur; zaterdag en zondag van
12.00 – 16.00 uur
Herculesstraat 28f in Alkmaar.

DORPSGENOTEN
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SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

Ludieke actie van Jumbo Nicolai
en Brouwerij Egmond

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Jumbo Nicolai geeft
200 rondleidingen met
proeverij bij Brouwerij
Egmond weg

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef
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072-5066171

Bij aankoop van
2 x 4-pack
Sancti Adalberti
Egmondse Witte
kunt u op vertoon van de
kassabon bij
de infobalie
inschrijven
voor een van de
rondleidingen
met proeverij.

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

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

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

wasserij
dubbelblank
Profiteer dit jaar

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee
Lijtweg 56072-5064590
• Bergen NH
Telefoon
Telefoon 072-5812331
06-53696278
www.schildervandegiesen.nl

2018 nog van de
6% BTW regeling

SCHILDERSBEDRIJF

tar t
actie s juni
8
vrijdag ol
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G

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

6

6 JUNI 2018 - NR. 689

Erato PostaanZee
Zaterdagmiddag 9 juni komt koor
Erato optreden bij ontmoetingscentrum PostaanZee. ‘Erato Egmond’ is
opgericht in 2012, onder leiding van
dirigente Marlies Meiners-Bras en met
pianobegeleiding van Elena Skorobogatova. Het optreden begint om 15.00
uur en duurt twee keer een half uur
met een korte pauze. Zaal open vanaf
14.30. Iedereen is van harte welkom!
PostaanZee vraagt voor je bezoek en
de koffie/thee een vrijwillige bijdrage.

Rectificatie haringrace

In de berichtgeving van vorige week was abusievelijk vermeld dat de haringrace werd georganiseerd door ‘Bij Nacht en
Ontij’. Dat had uiteraard moeten zijn Botenvereniging De Werf. Het was wél een groot succes. Excuus voor het misverstand.

Primeur: RECOVERED in ’t Slotje
Tijdens het Hoever Dorpsfeest treedt
op zondag om 17 uur de band RECOVERED op. Dit duo van de Egmonders
Remi en Edwin Beukers brengt de
lekkerste nummers van onder meer
The Beatles, Rolling Stones en Everly
Brothers. Een heerlijke manier om het

Hoever Dorpsfeest nog even lekker te
laten bezinken en de beentjes van de
vloer te krijgen: het is bovendien een
primeur voor Egmond aan den Hoef.
Nog niet eerder waren deze mannen
te beluisteren. Een mooiere gelegenheid voor ‘een Hoever debuut’ dan op

het Hoever Dorpsfeest is niet denkbaar. Vanaf 17 uur in Café ’t Slotje.

REcoverED
Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

remibeukers@gmail.com

JOOOI

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

Warm gebakken

Ouderwets gerookte

4 voor € 5,-

v.a. p/st € 3,-

SLIPTONG MAKREEL
9 voor

€ 10,00 2 voor € 5,-

Verse
STOOFSCHOL
mooie dikke

grote

GAMBA’S

van kilo € 17,50

(met schil zonder kop)
Alleen tegen inlevering van deze bon
max .4 kilo
per klant

kilo € 12,50
Oude LUXE KAAS
500 gram 3,95
Kilo 12.50
Kilo  10.00 De Woerdense Kaasboer

heel kilo € 4,95

Bij u op de markt

wekelijkse column van KD de Bocht

Laten we ons maar concentreren op al die leuke activiteiten die er de komende dagen en weken aankomen, zoals het
Hoever Dorpsfeest, de Jaarmarkt, grotere en kleinere kunstmarkten, de Visserijdag en de wekelijkse braderieën. Daarin
kun je zien dat hier in de Egmonden wel degelijk goed kan worden samengewerkt om tot iets constructiefs te komen. Kun
je van de politiek niet zeggen. De wedstrijdjes vérplassen zijn begonnen. De nieuwe coalitie heeft het eerste wedstrijdje
gewonnen: er wordt uitstel gevraagd voor het Harmonie-plan. Wat volgt? Wat een gezeik… Nog vier jaar (?) te gaan.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

NOORDHOLLANDSE extra pittige
BOEREN STOLWIJKER
PRIMEUR GRASKAAS

500 gram
500 gram
500 gram

Bij aankoop van de 1 kilo kaas

3,95
3,95
2,95

e

✄
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Tevens 10%
Winterkorting
op
VAN
DE IESEN
al het binnenwerk

een GRATIS CULINAIRE VERRASSING

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
06 20 100 550

Vrijdag 8 juni is Angelica
aanwezig voor PMU.

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Mooie Hollandse AARDBEIEN 3 dozen voor € 5.00
PERSSINAASAPPELS vol sap
6 kilo € 5.00
Nieuwe aardappels FRIESLANDERS 4 kilo € 5.00
Actie geldig bij inleveren bon

✄

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

Ervaar nog deze zomer
het gemak van
permanente make-up!
Wenkbrauwen, eyeliner,
er altijd verzorgd
en stralend uitzien.
Twintig jaar ervaring,
nieuwste techniek,
vergunning GGD.

Bakkerij ‘t Stoepje

AARDBEI RINGEN, AARDBEI SCHELP, FRUIT SCHELP, APPEL-KANEEL SLOFJES
elke donderdag op uw weekmarkt
allemaal 4 voor € 6,- en 8 voor € 10,-Interesse of vragen bel
AARDBEI RINGEN, AARDBEI SCHELP, FRUIT SCHELP, APPEL-KANEEL SLOFJES
HAVERKOEKEN appel kaneel of rozijnen cranberry
voor € 5,met5 Zensitive
KOOLYDRAATARM BROOD (70% minder koolydraten)
2 voor € 5,allemaal 4 voor € 6,- en 8 voor € 10,Grote NATTE KEEK nu € 2,50
06 29 43 08 57
HAVERKOEKEN appel kaneel of rozijnen cranberry
5 voor € 5,Lever de advertentie in en elke betalende ontvangt 10 slagroom soesjes cadeau!!!
f
KOOLYDRAATARM BROOD (70% minder koolydraten)
2 voor € 5,Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57
Grote
NATTE
KEEK
nu € 2,50
mail2zensitive@gmail.com

Lever de advertentie in en elke betalende ontvangt 10 slagroom soesjes cadeau!!!

Erkend of
herkend?
Doordat wij vaktechnisch erkende
bedrijven zijn,
wordt
bij het zien van de
camerabeelden ook
nog eens de
persoon herkend...

tegenover Albert Heijn te Egmond aan den Hoef
7 dagen per week geopend

BLOEMEN

PEDICURE | MANICURE
Margreth Kool
Gediplomeerd
pedicure | manicure

ZONNEBLOEMEN supermooie € 2,99 /bos
2 bossen voor € 5,00
STRUIKMARGRIET
€ 3,99
Groot assortiment TUINPLANTEN

Achterom 1

WOEKERPOLIS?
Check uw polissen!

