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Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.
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
20 wo 5:15 10:05 19:25 22:36 EK
21 do 6:14 11:05 20:05 23:35
22 vr 7:35 12:16 21:05
23 za 0:41 8:34 13:26 21:44
24 zo 1:45 9:35 14:26 22:45
25 ma 2:48 11:05 15:20 23:35
26 di 3:38 12:16 16:06
27 wo 0:14 4:19 12:55 16:45

BOOM

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers
Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744

Gerrit Gravemaker met oorkonde - Foto: Cor Mooij

Veel volk, vertier en vette vis!
(van de redactie/JdW)
Het was een mooie dag. De organisatie van de 2018 editie van de Egmondse Visserijdag kan terugkijken
op een geslaagd evenement. Het weer zat mee, er was grote belangstelling, er was veel te doen en Egmond staat weer op de kaart.
Er was van alles, van kledingdracht aan toe. Het begin vrijdag al met de het een drukte van belang en de ontot Shantykoren tot vette vis eten en herdenkingsplechtigheden bij het dernemers deden goede zaken. Aan
uiteraard alle ambachten, proeve- Vissersmonument en in de OK Kerk. het eind van de middag waren er
rijen en presentaties die erbij horen Zaterdags ging het vervolgens hele- diverse optredens op het podium in
tot en met de VIS DIS (een culinaire maal los in het dorp en op de diverse de Zuiderstraat, waar nog lang werd
rondgang langs een zevental locaties) podia. Terrassen zaten vol, overal was nagenoten. Voorts was er gezelligheid
alom rond het Pompplein, de Smitstraat (die regelmatig blauw stond
door het ‘live’ roken van vis), de Trompenbergstraat met oude ambachten
en kramen en natuurlijk de visafslag
waarvan de opbrengst bestemd was
voor de Pinck. Voor 100,00 euro ging
de verse schol naar diverse ondernemers uit het dorp. Niet onvermeld
willen we de benoeming van Gerrit
Gravemaker tot Very Important Derper 2018 laten. De vele bezoekers van
dit jaarlijkse spektakel hebben mede
door het mooie weer volop genoten
van een succesvolle Egmondse Visserijdag 2018.

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!

Winterpreiplanten
per bos ( 50 stuks )

Herenweg 25 Egmond Binnen Tel: 0725061488 nelisbaltus.nl

De Skarrebekken met optreden - Foto: Cor Mooij

Visafslag: opbrengst naar De
Pinck - Foto: Cor Mooij

Voor een waardig en gepast afscheid,
voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

Kantklossen - Foto redactie

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Lol tijdens Visserijdag - Foto: Cor Mooij
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...vervolg van pagina 1

Bedankt

Ik wil iedereen bedanken voor alle steun, bloemen en kaartjes
gedurende het ziek zijn en na het overlijden Van mijn zus

Elly Bruinsma-Wentholt
Om in haar woorden te blijven “Jullie waren kanjers”
Vergeet haar niet, maar denk aan haar
met een lach en een traan.
Marja

Omdat
ieder

Visroken in de Smidstraat- Foto
redactie

Klederdracht op het podium- Foto redactie

vaarwel
bijzonder
is...
Henny Stoop

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

Zeetjes, overal zeetjes- Foto redactie

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

Beachvolleybal: last van straffe wind
(van de redactie)
Tegelijkertijd met de Egmondse Visserijdag vond op strand een groot
beachvolleybal evenement plaats dat

door het hele land trekt. Zaterdag was
Egmond dus aan de beurt. En dat viel
niet mee. Aan de ene kant stonden de

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

coryfeeën uit de eredivisie hun partijtjes te spelen, aan de andere kant,
nog meer naar het zuiden, waren de
recreanten actief. De volleyballers
hadden nogal last van de wind: er
stond een straffe bries die het bepaald niet makkelijk maakte om goed
volleybal te spelen. De recreanten bleven voor een groot deel afwezig: geen
beginnen aan waarschijnlijk.

Anno Nu

Petra van der Meer

UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Bereikbaar 24/7

Vlaggen staan strak: straffe wind
vlak aan zee

Lastig spelen, zelfs voor de toppers uit de eredivisie beachvolleybal.

UITVAARTBEGELEIDING

Wat Now!

“Godsemelaezere, ‘k verskiet van jow
dat jai in iene tisse me lakens opdoikt.
Ik gooit net me wasgoed aan de drooglain.”
”Ik ben me slêêtel vergête en die van
main is nee de strangt. Ik ben al een
taid van ois omdat ik nee de praktaik most voor een prik. En ik most
nachter wêeze, dis geeft me now
eerst maer deres wat te êête want
de voering angt oit me oge. En maer
wachte, ik was de leste. Om allef 11
was ik an de beert en ik most almaer
staen, ik ben oit e lêêpeld. As je iet
ziek ben, den wor je dat in die klaine
wachtkamer êêvegoed. Iie , wat al n
ver’ale. D’r was d’r ien die begon ’t
benaauwd te kragge en ze begon
diepe zichte te geve. Ik ken d’r wel
oor. As zai d’r in komt den zit je binne
de meniet in de ziektes en zeertes.
Zai eb een kleer as een krant en as je
d’r ver’ ale oort loop ze mit de dôôd

Karin Smit

ois mit zetpille en een brieffie voor ’ t
ziekehois. Zai most nee Palsma voor
persoonlijk en stijlvol
een zwemband, deer most ai den op
- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
zitte. Maer d’r ware alliendig band- Ongeacht waar u bent verzekerd en of u bent verzekerd
jes voor koters. Affain, zai eb zo een
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk
bandje e kocht. Dat ze et oitpakte en
op ging bleze docht ze nag, arrait, d’r
Tel. 06 81 35 81 10
zit an de voorkangt een kop. Van DoDag en nacht bereikbaar
nald Duck. Mââd , ik zag et voor me.
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
Ai mit z’n kongt op dat bandje en die
kop voor ze biene.”
”Iie maad, jai beleef nag deris wat.”
”Jadet, die vraauw ad êel wat te stelle
mit zain, want ’t was een lastige donderstraal.”
”Maer weer voor most jai now een
Dinsdag 26 juni organiseert Dorpshuis de Schulp een fietstocht met aansluitend een wijnproeverij.
prik ewwe?”Dinsdag 26 juni organiseert
Dorpshuis de Schulp een fietstocht met aansluitend een
”Oh, voor me bloeddrik most ‘k bloed
De fietstocht start om 18.30 uur vanaf het Dorpshuis. Doe mee met deze fietstocht door het mooie
startik om 18.30 uur vanaf het Dorpshuis. Doe mee met deze fietstocht d
geve, niks inDe
de fietstocht
weg. Now mââd,
Egmondse landschap, verrassende spelelementen en aansluitend een heerlijke wijnproeverij .
gaat me steert Egmondse
deres opstrengele,
landschap, verrassende spelelementen en aansluitend een heerlijke wi
want d’r is nag genog te doen. BeMeld u zich aan via info@deschulp.nl of 0641249494 Deelname € 5,00 per persoon
Meld
u zich aan via info@deschulp.nl of 0641249494 Deelname € 5,00 per
dankt voor je endje bol.
Tot merrege.”
Dorpshuis De Schulp Visweg 45 1935 EB Egmond Binnen tel.: 0725063523
H.

an een taauwtje. Maer we ewwe ook
mooie ver’ale opaald. Ken jai je nag
dokter Helle voor de geest ale? Dat
was een gerizzeleveerde man want ai
pakte de mense kordaet an. D’r was
een vraauw die vertelde dat d’r opoe
met d’r man nee Helle ging. Ai dirrefde iet en stieref van de zêênuwe.
Ai ad gien trek om nee die pil te gaen,
maer zai zaade: “Je mot wel, aase bin
je ’n gevilde koek maer den zonger
ammangele spais.” Ai kon iet zitte en
iet skaite. Dat ai an de beert was wier
ai zo poestig as wat maer zai rokte
im zo de spreekkamer in. Ai most z’n
broek oit. En zo dat ie mit zain kongt
omhoog op z’n kniene op die stretsjer
zat, zodat Helle im kon bekaike zaade
zai alliendig ”Oog geéerd pebliek”.
Toen stierde Helle eer de deer oit. Ai
ad een zootje droivetrosse tisse ze
biene, verskrikkelijk. Jaap Eeltink eb er
nag een stikkie over e skreve. Zai nee

Dorpshuis De Schulp Visweg 45 1935 EB Egmond Binnen tel.: 072506
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Eerste steenlegging Maritieme Driehoek

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!

Komende donderdag 21 juni 2018 om 20.00 uur wordt in het kader van de verbouw en uitbreiding van
het boothuis tot Maritiem Centrum Egmond (huisvesting KNRM, ERB en De Pinck) in tegenwoordigheid
van vrijwilligers van de KNRM, de Egmondse Reddingsbrigade en de Pinck alsmede genodigden, de eerste steen gelegd door mw. Hetty Hafkamp, burgemeester van de gemeente Bergen.
De verwachting is dat het gebouw nog goed gebruiken. Graag komen
rond de bouwvak technisch gereed is zij met geïnteresseerden in contact.
en daarna zal worden begonnen met Wie wil meehelpen de voltooiing en
de afwerking. Op zaterdag 10 novem- vervolmaking van dit prachtige, maar
ber is de opening gepland. Het wordt ook uiterst noodzakelijke onderkoeen prachtig gebouw maar voor de af- men te realiseren? Een telefoontje
werking/inrichting kunnen de ‘bewo- naar 0653167641 is voldoende.
ners’ de steun van enkele sponsoren

REcoverED

Bouwactiviteiten Maritiem Centrum Egmond - Foto (aangeleverd)

Egmond op zijn kop

Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

Het duurt nog even, maar 17, 18 & 19 augustus is het zover! Voor de 44ste keer zal Egmond-Binnen compleet op z'n Kop staan. Ook dit jaar weer met de grijze markt, kerkmis op de Adelbertusakker en gezellig
samen eten op zaterdag avond. Naast deze activiteiten hebben we ook weer zes AONix teams die het
gehele weekend de strijd met elkaar aan gaan in verschillende spellen.
Na het succes van vorig jaar organi- worden. Er is een open inschrijving via onze website. Binnenkort zullen
seert Egmond op z'n Kop op zondag dus iedereen kan meedoen! U kunt wij het complete programma voor de
19 augustus de tweede editie van de zich inschrijven door een mail (met AONix teams en horeca bekendmaMTB Streetrace waarbij de deelne- naam en telefoonnummer) te sturen ken, dus houd www.egmondopznkop.
mers een parcours moeten afleggen naar streetrace.eozk@gmail.com. Er nl en onze Facebook pagina goed in
op een mountainbike. Het parcours zal zijn nog marktkramen beschikbaar de gaten!
in het centrum van het dorp uitgezet voor de grijze markt, dus meld u aan

remibeukers@gmail.com

Erkend of
herkend?

Indrukwekkend afscheid Siebe Wittebrood
Afgelopen zaterdag is op indrukwekkende wijze afscheid genomen van Siebe Wittbrood. Het deel van
het dorp dat langs de route van zijn laatste rit door zijn geboortedorp lag, had de vlag respectvol halfstok gehangen als laatste eerbetoon aan de Egmonder.
Siebe was ambulancebroeder bij de laatste rit. Onderweg in de omgeving erehaag gezorgd van ambulances en
Alkmaarse ambulancedienst en zijn van de ambulancedienst hadden de ambulancemotoren. Alles om uiting
collega’s begeleidden Siebe op zijn collega’s bovendien nog voor een te geven aan het gemis van hun veel
te vroeg overleden collega. Siebe was
in zijn vrije tijd een fervent muziekliefhebber en jarenlang lid van Lamoraal
van Egmont. Het afscheid van zijn
geliefde dorp en zijn dorpsgenoten
van weleer had plaats in Dorpshuis
Hanswijk, waar hij zo vaak is geweest
om te repeteren met Lamoraal. Siebe
overleed op 11 juni aan de gevolgen van kanker, waarover hij ook
een openhartig boek heeft geschreven, ‘Slanker door Kanker’. Hij werd
slechts 29 jaar en laat vrouw en een
zoontje achter.

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

INGEZONDEN #1
Reactie op ingezonden brief van de heer Wullems:
aan de maten, maar door te plussen
en te minnen vielen er 3 af en bleven
er 2 over. Vervolgens is gekeken of de
gronden van die 2 te verkrijgen waren. Dit bleek bij 1 van de 2 niet het
geval, dus bleef er één over en wel het
complex aan de Egmonderstraatweg.
Het Zeevogels-complex is vanaf het
begin geen optie geweest. omdat
de verenigingen een voetbalcomplex
zien als een eerstelijns voorziening in
een gemeenschap. Net als een Dorpshuis, een huisartsenpraktijk, de fysio,
de kerk en de supermarkt. Het mag
best aan het dorp grenzen, maar geen
kilometers van de gemeenschap af,
op een stille en afgelegen plek zonder sociale controle. Wij vinden dat
de jeugd ook buiten de trainings- en
voetbaltijden moet kunnen voetballen
op een daarvoor aangewezen voetbalveld ( trainingsveld). Dit gebeurt
nu ook bij Adelbert en Egmondia,
maar niet bij Zeevogels en U zult begrijpen waarom niet.
Maar liefst 700 kinderen zijn lid van
de 3 clubs, en daar doen we het voor.
700 kinderen ten opzichte van 25 omwonenden die niet willen dat hun uitzicht verandert ten opzichte van nu, of
dat de waarde van hun woning voor
hun erfgenamen, de meeste bezwaarmakers zijn namelijk dik de 70 gepasseerd, straks enige euro’s minder zal

De heer Wullems laat waarschijnlijk,
met opzet, een aantal zaken achterwege of verdraait deze omdat het
hem niet uitkomt om volledig te zijn,
kennelijk om de publieke opinie een
bepaalde richting op te duwen.
Wat is er werkelijk gebeurd:
In het begin van het fusieproces was
de VV Egmondia nog niet aangesloten, want die was nog te veel teleurgesteld omdat de fusie samen met
Zeevogels geen doorgang kon vinden
hetzij op het Delverspad hetzij op het
Egmondia-complex.
In het begin van het nieuwe proces
ging de voltallige gemeenteraad, dus
ook de toenmalige oppositie akkoord
met het voorstel van het College om
een nieuw fusiecomplex te zoeken in
een denkbeeldige driehoek die gevormd werd door het verbinden van
de centra van de 3 dorpen. Toen dit
voorstel door de Raad was aangenomen is VV Egmondia ook aangesloten, wel onder voorbehoud, omdat
niet duidelijk was of de leden akkoord
zouden gaan om weer te gaan praten
over een nieuw fusieproces.
Om aan het standpunt van de Raad
om in deze driehoek een voetbalcomplex te vinden te voldoen zijn vele
gebieden bekeken, gewogen en tegen
het licht gehouden. In eerste instantie
bleven er 5 over, die voldeden

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

Achterom 1
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Fietsenaanzee
Iedere 1e donderdag van de maand
wordt er vanuit PostaanZee een
fietstocht georganiseerd van circa
25 kilometer. Maar speciaal voor de
langste dag op 21 juni is er nu een
lange tocht georganiseerd. Onze vrijwilliger Reijnoud de Haan heeft een
mooie fietstocht van circa 55 kilometer uitgezet door de polders boven

De pinckvrijwilligers bedanken alle sponsors
van de visveiling op de 23e Visserijdag

Alkmaar. Iedereen is van harte welkom met fiets of E-Bike. Neem brood
en drinken mee voor onderweg. Er is
regelmatig een pauze. Voor deelname
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd en aanmelding is niet nodig.
Ga je mee? Graag begroeten we je op
21 juni. Het vertrek is om 10.30 uur!

Veilingmeester: G. Baltus
Kist schol:
Restaurant Natuurlijk
Restaurant:
De Klok
Santiago
Het Wapen van Egmond
Mats
Angelo's
Rosaria's
Paviljoen:
De Uitkijk
De Zilvermeeuw
De Schelp
en een aantal particulieren

Fietsen op de langste dag - Foto (aangeleverd)

INGEZONDEN #2
Reactie op de ingezonden brief van dhr. Cyril Wullems:
Geachte heer Wullems, het moet mij zo prettig als het dichtbij de dorpstoch van het hart om hier een keer kernen kan. Waarom denkt u dat het
een paar opmerkingen bij uw verhaal wandelvoetbal zo in opkomst is? En
te plaatsen, aangezien ik toch bemerk zo zijn er wel meer vormen te bedendat hier iets niet helemaal klopt en ken die deze doelgroep graag zou wilgezien de nogal frequente herhaling len en kunnen doen.
3. Gebrek aan woningbouwlocaties?
van uw standpunt:
1. U haalt in het begin van uw ver- Zeker, maar wilt u nu suggereren dat
haal aan dat de fusie een wens van de voorgestelde fusielocatie dan maar
de gemeente was. Vanaf 2002(!) zijn voor woningbouw moet worden gede clubs echter al met elkaar in ge- bruikt? De Adelbert-velden zouden
sprek, zonder de gemeente, met meer daar prima voor kunnen worden geof minder succes, om tot een fusie te bruikt, zeker. Als de provincie daar nu
komen. Wat nu tot stand is gekomen, ook aan meewerkt, komen we nog
is dus het resultaat van langdurig met eens ergens. Ook goed voor Egmondelkaar om tafel blijven komen en het Binnen. Daar zouden ze sowieso eens
gesprek aangaan. Zowel clubs als la- wat meer voor moeten doen in deze
gemeente.
ter ook de gemeente.
2. De demografische ontwikkelin- 4. In zijn algemeenheid nog een opgen: tja, de jeugd neemt inderdaad merking: een sportaccommodatie leg
af, maar wat te denken van al die (te je aan zodat zoveel mogelijk mensen
dik wordende) 30’ers, 40’ers, 50’ers daar makkelijk gebruik van kunnen
en zo meer? Die willen ook graag iets maken en plezier aan beleven, dicht
aan sport gaan doen. Dan is het wel bij de kern. Liefst met zoveel mogelijk

zaken gecombineerd, inclusief sporthal en gezondheidscentrum, wat mij
betreft. Dat leg je niet aan op een plek
waar zo min mogelijk mensen er last
van hebben, ergens midden in de polder. Als iemand, zoals u, zo’n complex
niet voor zijn deur wil hebben, is dat
zijn goed recht uiteraard, maar ga dan
niet vertellen dat het slecht ruimtelijk
beleid betreft, omdat u het er niet
mee eens bent. Wat pas echt slecht
beleid zou zijn, is beslissingen die na
jaren tot stand zijn gekomen weer terug draaien.
U geeft aan ‘beter ten halve gekeerd
dan ten hele gedwaald’? Ik heb de
indruk dat we in Egmond (lees: Bergen) nooit verder dan tot halverwege
komen.
Peter de Waard, voormalig lid fusiecommissie

Pinckbitter:
Slijterij Meijer

GARAGE DE EGMONDEN

Mariakapel geopend
Na flink overleg en wat aanpassingen is het zover. De Mariakapel van
onze r.k. kerk de heilige Margaretha
Maria Alacoque wordt opengesteld.
De openstelling zal gelijk lopen met
de bezetting van de pastorie. Bij het
Mariabeeld kan een ieder een kaarsje
aansteken of even iets overdenken.
Op 17 juni zal er in de gezamenlijke

opbrengen.
Natuurlijk is ruim 5 miljoen veel geld,
maar uitgesmeerd over 70 jaar, is dat
natuurlijk peanuts. Egmondia zit al
bijna 70 jaar op het complex en we
gaan er voor dat het nieuwe complex ook een fantastische sport- en
ontmoetingsplek zal zijn voor de Egmondse jeugd net al het huidige Egmondia complex waar dagelijks met
veel plezier nu nog de Egmondzeeër
jeugd actief is op alle dagen van de
week. Niet alleen de opgroeiende
jeugd vindt er sportvertier maar bij
goed weer hebben de basisscholen
hun buitenactiviteiten daar ook. Ook
de Koningsspelen van de schooljeugd
vinden daar plaats. Lijkt mij als omwonende een mooi gezicht om de
jeugd in hun fel gekleurde kleding
daar met veel plezier bezig te zien.
Bergense politiek, kijk naar het algemeen belang in dit dossier. De 700
kinderen van nu zijn een garantie voor
een leefbare gemeenschap in de toekomst. Laat deze kinderen van 5 tot
17 jaar samen genieten van hun sport
en ontspanning op een hedendaags
modern complex.
Jan de Jong, Secretaris van VV Egmondia en ruim 60 jaar lid van deze
club.

openheid. Paus Franciscus staat voor
dit principe: ga de straat op, draag uit
en beteken voor de gemeenschap. Ik
ben namens de locatieraad blij met
de openstelling. Mijn kaarsjes zullen
branden voor examenkandidaten en
een verre zieke neef. José Duin.

viering van de parochie Bron van Levend Water aandacht aan worden besteed. In deze viering zijn alle parochianen uit Akersloot, Limmen, Heiloo,
Egmond a/d Hoef, Egmond aan Zee
en Egmond-Binnen van harte welkom.
Na 17 juni zal de openstelling een
feit zijn. Met het openstellen van de
Mariakapel eren we het principe van

BOVAG

ABA

Ook voor het onderhoud van uw
RENAULT en NISSAN kunt u in 2018
prima terecht
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

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

Het brinkje in Egmond-Binnen gereed
Het brinkje is gereed om (weer) als centrumpleintje te dienen. In betrekkelijk korte tijd is in een perfecte
samenwerking tussen vrijwilligers en gemeenteambtenaren een aantrekkelijk pleintje ontstaan. Vrijwilligers Cor Tervoort, Gerard Levering, George Liefting, Fred Houtenbos, Frits Sentveld en Hans van Denzen
hebben een door Charles Tervoort ontworpen bank gebouwd.
In het midden van de monumentale ning genomen. Om alle medewerkers een rollator door de bult met de bosbank neemt het gemeentewapen van eens in het zonnetje te zetten zijn zij schage die er lag. In de huidige vorm
de voormalige gemeente Egmond- op vrijdagmiddag 22 juni uitgenodigd is het brinkje weer toegankelijk voor
Binnen een opvallende plaats in. om op het brinkje de feestelijke inge- iedereen, ook voor mensen met een
Naast de vrijwilligers hebben ge- bruikname bij te wonen. Wethouder rollator. Om dat duidelijk te maken
meenteambtenaren Nico Pekel, Moni- Jan Houtenbos zal het vrolijke mo- worden alle inwoners met een rollator
que Klaver-Blankendaal, Pieter Voet, ment om 16.uur inluiden. Het plan op deze vrijdagmiddag om 15.45 uur
Sipke Diepbrink, Klasina Nieuwmeijer om het brinkje haar huidige vorm te op het brinkje uitgenodigd. De plaaten Ton van Rhijn een onmisbare rol in geven ontstond lang geleden met selijke horeca en brinkteamlid Nel
de ontwikkeling gehad. Ook de Fa’s de constatering dat het pleintje niet Wolf hebben beloofd voor een verDuinmeijer, Tambach, Tervoort, Apel- werd herkend als een centraal gele- snapering te zorgen. Muziekverenidoorn en Hes hebben hun bijdrage gen pleintje en dé ontmoetingsplek ging Eensgezindheid zal het gebeuren
geleverd. Met name de fa. Duinmeijer midden in het dorp. Het was boven- met passende muziek opluisteren.
heeft het leeuwendeel voor haar reke- dien ontoegankelijk voor iemand met

Tijdverdrijfslaan 1
Herenwega/d
162 Hoef
Egmond
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl
Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

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

Zomermarkt in Egmond aan Zee
De zomer met de heerlijke zon is begonnen! Op 24 juni zal er daarom weer een Zomermarkt plaatsvinden
bij de Zorgcirkellocatie Prins Hendrik waar jij als bezoeker op zoek kunt gaan naar leuke cadeautjes of
wat leuks voor jezelf! De kinderen kunnen ondertussen lekker zwieren in de zweefmolen.
Op zondag 24 juni vindt de Zomer- van gegrilde hamburgers, Surinaamse
markt plaats van 11.00 – 17.00 uur. gerechten, Caribbean shave ice, churOp de kramen zijn weer verschillende ros, vis en nog veel meer. Inmiddels is
producten te vinden van zowel on- deze zomermarkt een traditie gewordernemers als hobbyisten. De kinde- den en dankzij de goede samenwerren vermaken zich in de attracties en king met De Zorgcirkel is de organivoor iedereen is er wel wat lekkers satie erin geslaagd om weer een mooi
verkrijgbaar bij de foodtrucks. Kom evenement te organiseren.
tussen het struinen langs de kramen
door ook kijken naar de optredens
van twee verschillende koren, georganiseerd door Zorgcirkel Prins Hendrik.
Zomermarkt bij de PHS
Geniet van de muziek onder het genot
Foto (aangeleverd)

DORPSGENOTEN

4 12 076
T 06 538
www.rotteveeltuinen.nl

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

voort de circuit-run en hierbij stond Olof
e marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
april gaan we met onze wandellefhebbers met
n voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenn 16km. WeP vertrekken
E D I C U Rdie
E dag
| Mom
A N08.10
I C U uur
RE
we om 08.49
uur de trein nemen. Die dag
Margreth Kool
chenk gratis
met de trein gereisd worden.
Gediplomeerd

gmond

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl
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nd-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
vele narcissen en krokussen op de Herenweg
is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
den met dank aan onze ondernemersverening, de bloembollenkwekers, John Swart en
doorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

Voor uw gehele administratie
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nderdagavond
met overmacht winnaar
edstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
* particuliere
was het
* bejaardenwas
cup. Weergaloos
was echter
optreden van
* hotelwas
* verhuur linnen
nuit kansloze
positie wist op tepakketten
stomen naar
* restaurantwas
maarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
1. Ferry Deze
Karssen
Alkmaar
Vincent
Beentjes
week
is de2.4e
midfondvlucht
wasserij
geest 4.vanuit
Henk Jan
Verdonk
senior Egmond
aan
Sezanne
vervlogen.
De 1e prijs
dubbelblank
aan de Hoef
Henk Louwe
7. Dirk
werd6.
gewonnen
doorAlkmaar
Arie Tromp.
Zijn
Lijtweg 56 • Bergen NH
no Betlem
9.438
Chris
duifKrommenie
overbrugde
kmKemp
in 5 Egmond
uur, een
Telefoon
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eerd daarmee 12e in het rayon tegen
921 duiven. Comb. Apeldoorn scoorde 2e in de vereniging Piet Sentveld
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9,-

Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Bel me Teen!

nen € 1411.82 euro opgebracht. En
een pluim voor de collectanten!

Van 23 t/m 26 juli kunnen de kinderen timmeren, spelen en genieten. Dit jaar is Timmerdorp weer op het
terrein aan de andere kant van de Schulp, om de voetbalkooi heen. De situatie van vorig jaar, noodgedwongen door de verbouwing van JOEB, heeft ons verrassend positieve reacties opgeleverd. Het werd
als een zeer gezellig en overzichtelijke plek ervaren waardoor we met het bestuur hebben besloten dit
jaar weer voor deze locatie te kiezen.
Het thema voor dit jaar is FEEST!. Het worden die aansluiten op dit thema dag georganiseerd. Dan is er nog
is alweer 40 edities geleden dat het en die als versiering aan of in je hut een playbackshow en voor groep 8
Al jaren
een vertrouwd
adres voor
uw APKkunnen
en onderhoud.
opgehangen
worden. Ook disco en slaapfeest! Er is schminken,
eerste
Timmerdorp
Egmond-Binnen
een heuse “opzichter” stormbaan, ijscokraam, en nog een
eenTevens
feit werd.doen
Dit jaar wij,
zullenaircoservice,
we he- dit jaar komt
schadereparaties
laas ook afscheid moeten nemen van om de hutten te controleren met een verrassing, kortom het wordt een écht
in- en verkoop
checklist. Op dinsdag worden de cer- jubileumfeest! Uiteraard is er ook nog
een paar bestuursleden.
Gelukkigof zoekopdrachten.
de uitreiking van de mooiste hut van
“veiligeaan
huttenbouwers”
wordt
dit direct
weer opgevuld met
Nieuwe
Egmonderstraatweg
12 • tificaten
1934 PAvan
Egmond
den Hoef
enkele
enthousiaste nieuwe leden
in uitgedeeld.
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl
• Tel. 072-5061228 2018.Tijdens de hele week worden er
het bestuur. Hier zal tijdens de play- Naast het timmeren zijn er nog veel foto‘s gemaakt. Deze zullen dagelijks
back show avond aandacht aan wor- meer activiteiten. Een kleine greep uit bijgewerkt worden op de website
timmerdorpegmondbinnen.nl en op
den gegeven. Het thema feest willen het programma:
we natuurlijk ook dit jaar weer terug Een postbode verkiezing; spuitvoetbal facebook. Ben je je vergeten in te
kinderen
vankinderen.
0-13 jaar. met de brandweer; decor schilderen; schrijven, we hebben nog 1 extra inzienOpvang
in de voor
hutten
van de
Deze
mogen
zo feestelijk mogelijk ge- er komt een digitale speurtocht voor schrijfavond ingelast op 3 juli tussen
z
Dagopvang
bouwd
en aangekleedopvang
worden. In de groepen 6 t/m 8 en voor de groe- 19.00 en 20.00 uur bij JOEB.
z
Buitenschoolse
pen 2 t/m 5 is er een spelletjes midknutselhoek
kunnenmet
dingen
gemaakt
z
Tieneropvang
huiswerk
begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
Deen Poppenkast
Opzvrijdag
juni van 9.30–12.00 kunt computers
andere spullen die het Repair Café worden uw spullen in saGeen22
wachtlijsten
u weer bij ons terecht met kleding, fiet- waard zijn om te repareren en daardoor menwerking met u gratis gerepareerd
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
sen, elektrische
apparaten, speelgoed, niet bij het afval terecht komen. In het en staat de koffie voor u klaar.

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

P

medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

Repair café in Dorpshuis de Schulp

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

KINDEROPVANG
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GEVRAAGD:
Snackbar medewerker
6

van alle vitessevluchten is Piet Sentveld 4e kampioen in het rayon. De
comb. Apeldoorn had echter de beste
vitesseduif van het rayon: 7x mee en
ook 7x scoren. Volgende week de eerMosselaan 53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net
ste jonge
en tevens een
T. 072duivenvlucht
507 01 21 marcel@wiegers.net
dagfondvlucht.

liefst met
ervaring 18-20
jaar.
WEGENS
ENORM
Voor een langer periode
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Elke donderdag op 't pleintje
in Egmond aan Zee van 8.00-14.00 uur

SUCCES

Hollandse Nieuwe Haring

p/s € 2,20

TEL: 06 23610857

5 voor € 10,-

met bon 6e GRATIS

65+ 3 voor

Besluiten terugdraaien of niet?

Ouderwets GEROOKTE

de bezwaarmakers bij de raad van
State. Om deze besluiten te kunnen
terugdraaien dienen er zogenaamde
‘zwaarwegende argumenten’ te zijn.
‘Wij zijn benieuwd, want tot nu toe
heeft KIES Lokaal deze argumenten
niet gehoord’, aldus Janina Swart,
fractievoorzitter van KIES Lokaal. ‘Als
dit doorgang vindt, gaan we terug in
de tijd. Het schaadt de leefbaarheid.
En onze jeugd verwacht een betrouwKilo 12.50
baar bestuur. Afspraken zijn afspraSCHILDERSBEDRIJF
ken.’ De vergadering start om 19.30
uur in De Blinkerd en is openbaar
Kilo  10.00
toegankelijk.

€ 5,- met bon

ZALMBUIK mooie grote als paling gelijk

van kilo € 20,-

met de bon kilo € 12,50

Warm gebakken LEKKERBEK mooie grote

2 voor € 7,50
met de bon 3e GRATIS

Verse STOOF SCHOL Topkwaliteit mooie dikke
kilo € 5,50
Oude LUXE KAAS
500 gram 3,95
De Woerdense Kaasboer

BEUKERS

Bij u op de markt

Ons Merk 30+ BELEGEN
BOEREN STOLWIJKER
Noord-Hollandse GRASKAAS

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

Megahit Muziekparade

Zondag 1 juli 2018 zal Megahit
Muziek Parade xxxl vanaf 12 uur
tot 22.30 plaats vinden bij Kustpark
Roompot aan de Nollenweg 1 te Egmond aan Zee. Meer dan 30 artiesten
staan hier op het podium, de entree
is geheel gratis en het festival is voor
jong en oud toegankelijk. Onder de

Nationaal Epilepsie fonds, “De macht
van het kleine” heeft in Egmond-Bin-

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Postduivenvereniging
De Toekomst

Dinsdag 19 juni wordt er in De Blinkerd vergaderd over de voorstellen
van de nieuwe coalitie. De huidige
coalitie, Groen Links, VVD, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur
Bergen is voornemens de in de vorige raadsperiode genomenbesluiten
besluiten terug te draaien. Het gaat
voor wat betreft de Egmonden dan
om de Egmonderstraatweg als fusielocatie aan te wijzen en de bouw van
de nieuwe Sporthal op het Watertorenterrein. Ook in Bergen speelt dit.
Het terugdraaien van een plan voor
de ontwikkeling van de Harmonielocatie. Daarvoor is inmiddels al uitstel
gevraagd en gekregen door een van

in ontvangst te nemen; hij was vorig
seizoen al erelid geworden maar had
zijn onderscheiding nog niet ontvangen! Beide onze hartelijke felicitaties
voor deze mijlpaal. Dat dit feest geslaagd genoemd kan worden bleek
wel uit het feit dat het nazitten nog
aardig tijd in beslag nam. Ook Onno
mocht een pracht boeket in ontvangst
nemen voor zijn gastvrijheid jegens
de vereniging en de leden.

artiesten zijn onder meer Michael
Nobbe, Christa Kerdijk, Wesley Broens,
Teve, Serry Schenkers, Lesley Rosbach,
Denny de Klerk, Robin van Herwijnen,
Jeroen van Wijnen, Vincent Braat, Richard Craane, Ad Glas, Leon van Delft,
Greg A Man, Gre Parelmoer, Ronald
& Aisha, Linda Kools, Denise Fonville,
Gio Swikker, Brandon Bakkum, Roel
van der Wielen, Mokums Trots, Daniel
Zuidema, Michael Kiriazis, Renaldo
Put, Jarno Bex, Jan Grandia, Sharieke,
Dave Govers, Fred van der Schild, Nathalie Akkermans, DJ Donny, DJ Angelita, Bowie Bos, Bobby Goldstar, Tineke
Bos en Marco Carolus. Er zal ook een
kinderdisco aanwezig zijn.

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON

notaris:

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

mr. Erica van NimwegenDijkstra

Super PERSSINAASAPPELS vol sap 3 kilo € 2.50
Delmonte sweet ANANASSEN
2 voor € 2.50
Wilde PERZIKEN
heel kilo € 2.50
Volop Hollandse KERSEN voor
veiling prijzen

info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

Actie geldig bij inleveren bon

072-5066171

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

ROOMBOTER SAUCIJZENBROODJES 5 VOOR € 5,- + GRATIS!!!
SLAGROOM CAKE ROLLETJES
10 VOOR € 3,- + 10 GRATIS!!!
PIZZA BROODJES
5 VOOR € 5,- + 5 GRATIS!!!
SLAGROOMSOESJES
20 VOOR € 3,- + 20 GRATIS!!!
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 2 pizzabroodjes cadeau!!!

Het premiummerk
voor
uw
schone
huis
Het premiummerk
voor uw
schone
huis

Ik zat laatst lekker rustig aan een tafeltje in een restaurantje te eten. Even
bijkomen van alle beslommeringen en het schrijven van deze rubriek. Komt
er een groepje senioren aan het tafeltje naast mij zitten. Niets mis mee zou je
denken. Dat duurde echter niet lang. Eén van die senioren pakte haar mobieltje
en moest even laten zien (en horen!) aan de anderen wat een geweldig filmpje
ze had gezien op Facebook, Instagram, YouTube of weet ik veel waar. En een
lol! Het ene filmpje na het andere volgde, met een zootje takkeherrie erbij. Ik
dacht dat alleen de jeugd zo bizar slecht opgevoed was, maar er is nog een
lange weg te gaan merk ik wel als de ouderen nu ook al in dat irritante gedrag
vervallen. Er is meer in de wereld dan alleen die schijttelefoon! Doe dat effe
lekker thuis alsjeblieft.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

3,95
3,95
PERSS
2Super
,95
Delmonte

Wilde
een GRATIS CULINAIRE VERRASSING
Volop Holla

ap.beukers@quicknet.nl

JUNI EVENEMENTEN
Woe 20 Dorpsraad Café, Dorpshuis Egmond/Hoef, 20u
Do 21 Fietsen aan Zee, PostaanZee
Vrij 22 Repair Cafe, De Schulp, 9.30u
Zo 24 Zomermarkt, tuin Prins Hendrik Stichting, 11u
Vrij 29 Stiltewandeling, Abdij Egmond, 13.30u

JOOOI

500 gram

Bij aankoop van de 1 kilo kaas

EXPOSITIES
Expositie ‘Heeren van Egmont’ en ‘Vechtvolk’, Huys Egmont, 2 juni tot en met
31 augustus
ROOMBOTER SAUCIJZENBROODJES 5 VOOR € 5,- + GRATIS!!!
Expositie ‘Achter de schermen’, Hoeve Overslot,SLAGROOM
t/m 31 augustus
CAKE ROLLETJES 10 VOOR € 3,- + 10 GRATIS!!!
BROODJES
5 VOOR €t/m
5,- 7+ 5 GRATIS!!!
Expositie Armand Jongejan: ‘Monnikenleven’, PIZZA
expo-ruimte
Adelbertabdij,
SLAGROOMSOESJES 20 VOOR € 3,- + 20 GRATIS!!!
juli
LeverEgmond,
de advertentie
elke betalende klant ontvangt 2 pizzabroodjes cadeau!!!
Expositie Roeland Koning & de Derpers, Museum
t/m in4ennovember.

wekelijkse column van KD de Bocht

500 gram

e

Egmondse almanak

JUNI KERKDIENSTEN
Woe 20 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Za 23 Kerkdienst OK St Agnes, 19u
Zo 24 Kerkdienst OK St Agnes, 10u
Woe 27 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u

500 gram

✄

sterkste
& Parents

Allergie
Acupunctuur

Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

€

De afsluiting van het seizoen ‘17/’18 winnaar van de Klaas Lampe Bokaal,
en de prijsuitreiking van de schietver- Dirk van harte! Tot besluit werd Arie
eniging Prins Hendrik afgelopen za- gevraagd naar voren te komen weterdag begon bij restaurant Natuurlijk gens zijn 50-jarig jubileum. Hij is bijna
met een gezellig partijtje midgetgolf. al die jaren ook onze wapenmeester
Er bleek veel talent in de vereniging en ontving een mooi beeld van een
te schuilen, alleen het balletje uit de schutter in actie, uiteraard een bos
hole halen was voor velen van ons bloemen en werd benoemd tot erelid
29ge-MAART
2017 - NUMMER
627
van de schietvereniging
Prins Hendrik.
bar ingewikkeld. Maar we hadden
noeg jonkies die dat klusje graag voor Ook Willem mocht nogmaals naar
de ouderen oplosten. Na afloop een voren komen om dit prachtige beeld
gezellige nazit met een hapje en een
drankje. Rond vijf uur volgde een verplaatsing naar onze schietlocatie, de
Sporthal, waar wij gezamenlijk alles
gereed maakten voor de BBQ op het
terras die daarna in een goede sfeer
genuttigd werd. Na het eetfestijn nam
onze Cor, barkeeper en meesterspeaker het woord. Hij memoreerde het
afgelopen seizoen, het afscheid van
onze oude locatie en de verhuizing
eerstewaar wij hartelijk
naarVoor
de het
Sporthal
welkom zijn geheten door Onno,
hebben
geen op de prijsuitwaarna
hij wij
overging
reiking!
Beginnend met: Pistool: 3e
oplossing…
Dirk Roele; 2e Carlo Zwaan; 1e Arie
Wijker. B-klasse: 3e Leo Bakker; 2e
Jaap Schipper; 1e Henk Konijn; AVoor3ehetMichael
tweedeBekkers; 2e Gerklasse
rit wel!
Gravemaker; 1e Carlo Zwaan; Eklasse 3e Arie Wijker; 2e Cor Wijker;
1e Dirk Roele met een gemiddelde
van 99.70 punten. Dirk is werkelijk
een meesterschutter en dus onze Koningsschutter en dit jaar ook nog eens

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

✄

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Drogisterij
Parfumerie

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

KINDEROPVANG

Palsma
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072-5061201 of
Timmerdorp
Egmond-Binnen viert jubileum
info@belleman.nl
De feestelijke voorbereidingen voor de 40e editie van het Timmerdorp Egmond-Binnen zijn in volle gang.

v. parochianen m.m.v. St Caecilia
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
nen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
tate Deo WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL
De Poppenkast

DUBBELBLANK

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
- belastingaangiften
TEL. rekeningen
et pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
- adviezen op fiscaal en
072-507
0200
kt Ontvangenis – Egmond aan Zee:
Zonbedrijfseconomisch terrein

D B

072-5064258 of 5065399

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

SERIEUZE
BEZORGER

E info@TR-assurantien.nl

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

VAN DE GIESEN

www.fysiotherapieronde.nl

De voorjaarscompetitie zit er op. Het is weer tijd voor andere grote sportevenementen zoals de Tour, het
WK voetbal, Wimbledon en natuurlijk het Hogedijk Open. Dit toernooi wat al meer dan 30 jaar op de
kalender staat wordt dit jaar gespeeld van 7 tot en met 15 juli.
De banen op het park van Hogedijk een mogelijkheid voor deze catego- reden om niet te komen kijken of
liggen er al prachtig bij, te wachten rieën om in de 35+ in te schrijven. spelen: de TV staat aan zodat ook de
op de eerste partijen van het toer- En omdat we niets veranderen wat kwart/halve en finalewedstrijden in
nooi. Ook dit jaar weer een groot iedereen goed bevalt, wordt ook dit Rusland gevolgd kunnen worden. Het
aantal categorieën waarin gespeeld jaar weer gespeeld in poultjes zodat toernooi kent de laatste jaren weer
kan worden, van speelsterkte 5 tot en iedere deelnemer meerdere partijen in een groeiend aantal inschrijvingen
met 8 voor de enkelspelen, de dub- speelt. Ook naast de baan is er ge- dus wees er snel bij: inschrijven kan
bel- en de gemengd dubbelspelen. noeg te genieten van een hapje en nog tot 29 juni aanstaande. Tot ziens
En zoals al vele jaren het geval is bij een drankje en voor de liefhebbers op het Hogedijkpark!
het Hogedijk Open is er ook nu weer van het WK voetbal is er ook geen

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

e Belleman. Tot 15 juli.
e, Protestantse Kerk, 19.30u
Gebouw, 10u
de Schulp 20.15uJan Dirk z’n Dal 109
e Schulp 20.15u
1931 DL Egmond aan Zee
e Schulp 20.15u Telefoon 072-5064590
enten, PostaanZee, 10u06-53696278
.a. De Abdij www.schildervandegiesen.nl
13.00u
urdes-Santiago, PostaanZee, 19u
l in de Schulp 20.15u
ond/Hoef, 19u
ie’, Pastorie E-B 17u
e Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Egmond/Binnen,uBBeL
10u
LaNk
chie E-Binnen 15u
oeT
eTer
oor
roNwaTer
uw VoLLedige wasVerzorgiNg
antse Kerk,Voor
19.30u
www.duBBeLBLaNk.NL
WASSERIJ
tvoering, Hanswijk,
20.15u

per m 3

Hogedijk Open 2018

WINTER

manak

al v.a.

€ 5,50

Dank aan alle die dit weer mogelijk
hebben gemaakt. De collecte van het

Zent Schoonheidssalon
Nijverheidsweg
Mosselaan 61 31d
19341851
RA Egmond
aan den Hoef
NW Heiloo
10 82
2918
T 06
072
5326442
www.zentschoonheidssalon.nl
F 072 532 42 19
zentschoonheidssalon@gmail.com

Administratiekantoor
KINDEROPVANG DE POPPENKAST

SCHILDERSBEDRIJF

RUIMTE

DORPSGENOTEN
Collecte Epilepsie
ZOEKT EEN

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.

erk met dominee Saskia Ossewaarde

WE HEBBEN NOG

De kampioen, Dirk Roele,
Koningsschutter
Foto (aangeleverd)

ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

•
•
•
•
•
•
•

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Nu ook
Pedicure

pedicure | manicure

Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal

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

Schietvereniging Prins Hendrik

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

gmond aan Zee

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

5

Ervaar de waarde
van uw tuin!

zondag open
van 10:00-14.00

06 20 100 550

f

Omdat het werkt

Omdat
het werkt
VHS video
naar
DVD 17,50 euro

de tweede DVD van de
zelfde video voor 12,- euro
Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.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,-. Proefdrukken vooraf
€ 7,50. 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.

