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Geweldige ervaring in Rusland

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
27 wo 0:14 4:19 12:55 16:45
28 do 1:06 4:55 13:50 17:25 VM
29 vr 1:25 5:35 14:35 17:59
30 za 2:05 6:09 14:50 18:35
1 zo 2:35 6:45 15:00 19:09
2 ma 3:05 7:25 15:20 19:45
3 di 3:46 7:55 15:55 20:19
4 wo 4:20 8:31 16:35 20:55

BOOM

(van de redactie/JdW) De 12-jarige Lisa Stengs uit Castricum en ALO-studente Lotte Hopman uit Egmond aan
den Hoef zijn weer terug uit Rusland. Lisa nam in Moskou deel aan het Football for Friendship toernooi
en Lotte was haar ‘personal assistant’. Iets wat mooi in haar ALO-opleiding paste. Het programma bestond uit drie dagen trainen, één dag om alle wedstrijden te spelen, één dag Kinderforum en de laatste
dag ging iedereen naar de openingswedstrijd van het WK.

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

Foto (redactie) Lotte en Lisa
weer terug uit Rusland

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

Voor beiden een geweldige ervaring en ze zijn er nog vol van, met
als hoogtepunt een bezoek met alle
spelers en begeleiders aan de openingswedstrijd van het échte WK.
Lisa had het in háár openingswedstrijd goed gedaan: gewonnen en
de winnende treffer gescoord. Als je
haar vraagt wat haar het meest is
bijgebleven, is dat ook het eerste wat
in haar opkomt. ‘Het is zo mooi om
zo’n reis te maken en met allemaal
andere kinderen op te trekken tijdens
zo’n toernooi, maar ik wil gewoon altijd voetballen. En dan ook nog alle
wedstrijden spelen. Ik weet dat het is
om vrienden te maken en zo, en dat
doe ik ook, maar ik wil ook gewoon
altijd winnen.’ Lotte was er om Lisa te
begeleiden en te helpen waar nodig.
Dat geeft toch iets vertrouwds voor

Lisa tijdens zo’n spannende trip. Bij de
trainingen op de eerste dagen op de
accommodatie van Spartak Moskou
hoefde de begeleiding niet aanwezig
te zijn. Die dagen waren juist bedoeld
om de spelers onderling met elkaar en

elkaars cultuur kennis te laten maken.
Bij de wedstrijden in het stadion van
Lokomotiv Moskou zaten de begeleiders op de tribune, te schreeuwen
voor ‘hun pupil’.

Educatief karakter
Lotte was gevraagd om mee te gaan
door Gerard Timmers (manager vv Alkmaar en topsportcoördinator Willem
Blaeu, waar Lisa ook naar school gaat,
red.). Lotte: ‘Gerard zocht een begeleidster voor Lisa. Lisa trainde afgelopen
seizoen al mee met vv Alkmaar. Hij
zocht Iemand die hij kende, vertrouwde

en die ook wat ervaring had met begeleiding van teams en sporters. Toen
kwam hij bij mij uit. Daar had ik uiteraard geen moeite mee! Het is precies
zoals Lisa zegt: een fantastische trip,
met veel nieuwe indrukken, mensen uit
andere landen en Moskou is gewoon
een geweldige stad. Ofschoon ik niet zo

onder de indruk was van het Rode Plein,
maar dat ligt waarschijnlijk aan mij.’ Er
was ook nog een kinderforum met een
educatief karakter, vooral met betrekking tot (bedreigde) diersoorten uit het
werelddeel Oceanië. De namen van de
teams waren ook daar allemaal op gericht. Lisa speelde in team King Cobra.

Toen Football for Friendship begon in
2013 waren er nog maar 670 kinderen uit 8 deelnemende landen. Er waren in totaal 211 deelnemende landen
en regio’s die allemaal één voetballer,
een begeleider voor de voetballer en
junior reporters. In totaal waren er nu
32 teams. De samenstelling van de
team moest 7 nationaliteiten herber-

gen en dus moest Lisa ook met spelers en speelsters (jongens en meisjes
speelden door elkaar) uit volkomen
vreemde landen samenspelen. ‘Dat
was hartstikke leuk. Soms wel eens
lastig om duidelijk te maken wat je
bedoelt, maar voetbal begrijpen ze
allemaal.’ Lisa haalde de finale niet,
maar speelde wel alle vier de wed-

strijden volledig uit en ze zou zo weer
heen willen. De speelster van F.C. Castricum die komend seizoen naar het
team van vv Alkmaar (MO15) gaat,
zou het liefst profvoetbalster worden.
Dus het maakt haar niet uit waar of
wanneer er moet worden gespeeld…
Als er maar wordt gevoetbald.

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!
SCHILDERSBEDRIJF

20 Preiplanten
€ 2,-

BEUKERS

10 Aardbeistekken
€ 2,50

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Centrale inkoop
“de Westrand”

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

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

ap.beukers@quicknet.nl

En verder in Dorpsgenoten
Brinkje nu officieel vrijgegeven
Eerste steen Maritiem Centrum Egmond
Nieuwe voertuigen voor de brandweer
Danny Voorhamme naar Alpe d’Huez
Het huis ter Duin toernooi zit erop!
Na een gezellige week met leuke tennispartijen en goed weer zit het Huis ter Duin toernooi er weer op
voor dit jaar. Naast het tennis kon je in de Duinpan ook genieten van onder meer de disco avond en de
Gooische Bingo op de ladies night. Een en al gezelligheid dus.
De toernooicommissie hoopt iedereen dankt alle sponsors die het mogelijk nevenactiviteiten te organiseren.
volgend jaar weer terug te zien en be- hebben gemaakt dit toernooi met alle

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

Onderscheiding Jan Snijder
Op woensdag 20 juni 2018 reikte burgemeester Hetty Hafkamp een Koninklijke onderscheiding uit aan
Jan Snijder uit Egmond aan Zee.
Snijder kreeg de onderscheiding Rid- vanwege onder meer zijn jarenlange de politie en zijn raadslidmaatschap.
der in de Orde van Oranje-Nassau inzet voor homo-emancipatie binnen

DORPSGENOTEN

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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De 13de editie van ‘Kortebaan Egmond’
De Kortebaan Egmond staat garant
voor een dag vol spektakel en gezelligheid! Op 5 juli is het weer zo ver:
dan staat alweer de 13e editie op de
agenda. In navolging op de vorige 12
edities hoopt het bestuur van Stichting de Hoef met haar vele vrijwilligers dat het weer een groot succes

gaat worden. Vanaf 13 uur bent u als
publiek van harte welkom en heeft
u nog voldoende tijd om een gokje
te wagen! Blijf op de hoogte van de
Kortebaan Egmond en deze 13de editie op 5 juli a.s. door ons te volgen
op Facebook @Kortebaanegmond.
Sponsor of vriend van de Kortebaan

U IT VA A RT VE RZO RG I N G

Egmond worden? Uiteraard is dit evenement niet mogelijk zonder sponsors of vrienden van de Kortebaan
Egmond. Dus als er partijen zijn die
willen bijdragen aan dit spectaculaire
evenement: kijk op www.kortebaanegmond.nl.

Pieter Dekker

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.180,Vraag gratis uw
laatste-wensenmap aan

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

Brinkje officieel ‘vrijgegeven’
(van de redactie/JdW) Wethouder Jan Houtenbos schudde nog eens flink met de fles champagne om het
‘schuim’ te laten rondspuiten bij de officiële ingebruikname van het brinkje in Egmond-Binnen. Dat lukte
maar half. Zo niet de opknapbeurt van het brinkje zelf: die is volledig gelukt. ‘Het is het eerste concrete
resultaat van de wensen uit de Dorpsvisie van Egmond-Binnen’, aldus Houtenbos. ‘We gaan ons er in het
college sterk voor maken dat meer uit die visie kan worden gerealiseerd.’

EGMOND

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

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
• Transparant

Foto’s (redactie) Brinkje nu voor
iedereen toegankelijk
Houtenbos begin zijn verhaal met de
vergelijking van het sprookje Roodkapje. Klein(e) kinderen op zoek naar
grootmoeder om wat lekkers te brengen. ‘Nou, grootmoeder (met -vader) is
waarschijnlijk voortaan hier te vinden.
In het hart van Egmond-Binnen.’ Jaap
Kramer nam als grote inspirator van
specifiek dit project ook nog even het
woord. In een fraai gedicht bedankte
hij iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan de realisatie van deze
centrale ontmoetingsplek waar in Egmond-Binnen zo’n behoefte is. George

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

Voor meer info: www.uitvaartdekker.nl

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Liefting deed het nog eens dunnetjes
over met een korte speech namens de

bouwploeg. En toen was er koek en
thee en drankjes om het te vieren.

Petra van der Meer

UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

INGEZONDEN

Fusieperikelen
De heren De Waard en De Jong spreken hun ongenoegen uit over de gang van zaken rond de fusielocatie voor de gezamenlijke voetbalclubs. Heb echter een iets andere perceptie rond dit “hete hangijzer”:
1) Historie fusieproces: met vallen en opstaan en diverse malen afhaken Egmondia en Adelbertus; blijkbaar ging het niet
om de organisatorische fusie, maar om de nieuwe locatie “op stand gelegen”. Toen het fraaie (en dure!) bollenveld
aan de Egmonderstraatweg door de gemeente werd voorgehouden, kon de fusie wel doorgaan.
2) Realiteit: het Zeevogelscomplex is een uitstekende locatie voor voetballers uit Hoef en uit Binnen. Afstand Egmonderstraatweg tot Hogedijk: 1,40 km in 6 min. te fietsen voor Egmondiavoetballers (Google Maps). Met geringe
investering prima op te waarderen tot moderne en algemeen toegankelijke sportvelden voor de 3 gefuseerde clubs.
Verdubbeling van het fietspad aan de zuidkant van de Heilooër zeeweg maakt dat de route vanaf Hogedijk t/m Zee,
100% veilig via verkeerslichten te bereiken is.
3) Demografische factoren: de leerlingen afname met 30% in de afgelopen 8 jaren; (de Driemaster zelfs -50%!) geeft
aan dat het gezamenlijke ledenaantal - met name van Egmondia - drastisch zal dalen. Geen reden voor extra voetbalvelden dus, maar - voor het voortbestaan van Egmondia - wel reden voor een fusie op het Zeevogels terrein.
4) De verkiezingsuitslag: heeft recht gedaan aan de wens van de Bergense bevolking: de voormalige coalitie is afgestraft
(met name de PvdA!) en de oppositie zit nu in het college. Blijkbaar is de stem en de belastingdruk van 15876 stemmers toch belangrijker dan 700 voetballertjes die 1,40 km verder moeten fietsen (of met de auto worden gereden).
5) Eerstelijns voorziening? Wat te denken van het verdwijnen van huisartsen in Binnen en Zee? Kan daarin niet beter die
7 miljoen €’s door de gemeente worden geïnvesteerd? Of in woningbouw voor jong en oud, bijv. op het toekomstige
voormalige Egmondia terrein.
6) Te dikke 50 ers: ik behoor tot die groep maar ben niet te dik, door flinke afstanden te fietsen en ben nooit geblesseerd. Sporten kan je vanaf je voordeur doen; bovendien zijn vele sportfaciliteiten op km’s afstand gelegen zoals
tennisvelden en maneges.
7) Erfgenamenbelang: lijkt eerder voort te komen uit ongepaste afgunst dan vanuit de realiteit. Niet bevorderlijk voor
de communicatie en samenwerking; iets wat de werkgroep Versnellen&Ontslakken nu juist wil bevorderen.
Wiggert de Jongh, bewoner Egmonderstraatweg Egmond aan den Hoef.

De drie brandweerposten Egmond aan Zee, Schoorl en Bergen hebben in het voorjaar elk een nieuwe
terreinwagen in gebruik genomen. De wagens zijn uitermate geschikt om te rijden in strand-, duin- en
bosgebieden. Het gaat om de zogeheten VW Amarok 4x4 verkenningsvoertuig.
Foto (aangeleverd) Nieuwe voertuigen voor de brandweer

monstratie op het strand. De chauffeurs
gaven tijdens de rit uitleg en lieten via

Bereikbaar 24/7

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

CLUB 82 Reünie
30 juni 21.00-01.00 entree gratis

met medewerking van Arjan
Smit, Koos Zijp, Wijnand

Cousteau Bistrobar, Boulevard 2A, Egmond aan Zee
072-5824947, info@cousteauegmond.nl

Nieuwe voertuigen voor brandweer

Burgemeester Hafkamp en de plv. teamcommandant Meijer kwamen afgelopen
maandag langs om de posten te feliciteren en de voertuigen te bekijken. De
voertuigen waren voor deze gelegenheid
alle drie in de brandweerkazerne van
Egmond aan Zee gestald. Van de posten
Schoorl en Bergen waren de postcommandanten en een delegatie van de
vrijwilligers aanwezig. Burgemeester
en teamcommandant kregen een de-

Anno Nu

Viswedstrijd dames en jeugd
op zaterdag 30 juni organiseert Visclub de
Egmonden een viswedstrijd op de Slotgracht van
14.00-15.30 uur. Prijsuitreiking in 't Rode Hert.
Deze wedstrijd wordt mogelijk gemaakt door
Visclub de Egmonden, Café 't Rode Hert,
Sportraad BES, Rabobank

rijmanoeuvres zien hoe de wagens soepel hun weg vinden in mul zand.

Bridgeclub Egmond zomerdrive
Uitslag dinsdag 19 juni: 1: Luuk
Schuit-Ton Visser, 66%, 2: Marouschka vd Pol-Jos de Waard, 58%, 3: Ina

Hallewas-Luuk Mossel, 54%, 4: Ria
Schut-Bert Dekker, 44%, 5: Thea
Rosendaal-Theo van Gulik, 43%, 6:

Trudie Honders-Riet Baltus, 35%.

DORPSGENOTEN
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HOEVERKERMIS
KORTEBAAN
LANGS DE HERENWEG

DO 5 JULI V.A. 13.00
Het Hoever kermisweekend wordt traditiegetrouw afgetrapt met alweer de 13e editie van de kortebaandraverij.
Wie zal de draverij van 2018 winnen? Door een gokje te wagen
maakt u de dag nog spannender, en wie weet valt u in de
prijzen. Wilt u inzetten, zorg dan dat u op tijd aanwezig bent!
Uitleg over het gokken vindt u op onze website.

Op een voor de gelegenheid afgezet parcours op de Herenweg
in Egmond aan den Hoef wordt donderdag 5 juli vanaf 13.00 uur
met paarden gedraafd over een afstand van ca. 300 meter. De
wedstrijd begint met 24 paarden, waarna volgens het knockout systeem wordt gestreden om een plaats in de finale. Door
de hoge snelheid die de paarden op de relatief korte afstand
bereiken is het erg spectaculair en vermakelijk om naar te kijken!
Kom genieten van de goede sfeer onder het genot van een
lekker koud drankje. Het belooft een gezellige dag te worden,
voor jong én oud.

Aan al onze sponsors, vrijwilligers, de gemeente en alle andere
betrokkenen, zonder wiens steun het voor ons onmogelijk zou
zijn om dit geweldige evenement elk jaar weer te organiseren:
alvast hartelijk dank! Hopelijk kunnen we deze traditie nog vele
jaren voortzetten.

Word ook ‘Vriend’ van Kortebaan Egmond!
Wilt u het voortbestaan van de Kortebaan ook op de lange termijn garanderen met financiële steun?
Vul dan het formulier in op kortebaanegmond.nl om lid te worden. U bent al Vriend vanaf € 20,-.
Namens het bestuur van Stichting de Hoef alvast bedankt voor uw steun!

NA DE KORTEBAAN
IN CAFÉ ‘T SLOT:

Kermis in Egmond aan den
Hoef is altijd weer een
groot feest. Een traditie die
honderden jaren geleden al
begon op het kasteel. Het
oudste evenement van de
Egmonden! Met voor ieder
wat wils, jong en oud. Buiten
de kermisattracties is er
ook muzikaal volksvermaak
in Café ‘t Slot, met diverse
artiesten die komen optreden.

NIELS MUL

ALLE DAGEN LIVE
MUZIEK TIJDENS
DE HOEVERKERMIS:

VR 6 JULI

DJ BRAMZ
ZA 7 JULI

De kortebaan geeft het
startsein op donderdag;
waar vroeger het paard van
Ivanhoe draafde, zullen nu
de Jolly Jumpers van deze tijd
strijden om de eer.

SO BE IT
DO 5 JULI

RITS RATS

15.00

ZA 7 JULI

OASES

18.00

ZO 8 JULI

21.00

21.00

JUKEBOX

14.00

ZO 8 JULI

17.00

De kermis is dagelijks
geopend vanaf 14.00 uur.
Heel veel plezier iedereen!

Slotweg 32
Egmond a/d Hoef

kortebaanegmond.nl
cafehetslot.nl

DORPSGENOTEN

4

Kloknieuws
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Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van RavenOok voor
kozijnen
stein’, een mooie wandeling
van ramen
16km. Ween
vertrekken
die dag om 08.10 uur
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Voorjaar in Egmond

29 MAART 2017 - NUMMER 627

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!

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

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…



ZENT


Voor het tweede
wel!

Schoonheidssalon

Huisontruimingen & Seniorenverhuizingen
BEZEMSCHOON OPLEVEREN VOLGENS WONINGBOUW NORM

Ind.terrein de Weidjes

Egmond aan den Hoef

www.kringlooptol.nl | 06 36 33 43 33

          
Linda
 
   
IJssennagger-Zentveld

Schoonheidssalon
  Zent
 
  

Mosselaan 61
 1934 RA Egmond aan den Hoef
   06
 10 82 64 29


 
www.zentschoonheidssalon.nl

zentschoonheidssalon@gmail.com

‘Eerste steen’ Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond
Nadat enkele jaren terug
Egmond-Binnen inEgmond
de narcissen is gezet, was nu ook
Maritiem
Centrum

Egmond a/ddonderdag
Hoef versierdom
met20.00
vele narcissen
en krokussen
op de Herenweg
Afgelopen
uur is onder
grote belangstelling
van
en Zeeweg. Invan
Egmond-Binnen
is nuen
vooral
het dorpalsmede
zelf weergenodigden
aan de beurt en
vrijwilligers
de KNRM, ERB
De Pinck,
geweest. Het
is prachtig
geworden
metMaritiem
dank aan onze
ondernemersverenipubliek,
de eerste
steen
van het
Centrum
Egmond (MCE)
ging, de dorpsbelangenvereniging,
de bloembollenkwekers,
John SwartWerner
en
onthuld
door burgemeester Hetty
Hafkamp, KNRM schipper
dochters,
Jan
de
Waard
en
Apeldoorn
Bloembollen
en
Cees
Apeldoorn.
Visser, Reddingsbrigade Egmond voorzitter Edwin Buis en Egmonder
Pinck voorzitter Jan Sander.
Deze eerste steen is aangebracht tus- stormen in zee zijn verdwenen. Deze
sen twee historische stenen, welke stenen waren reeds aanwezig in de
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
herinneren aan gebouwen die ooit in gevel van het boothuis maar krijgen
Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
‘Egmont op Zee’ stonden maar door nu een meer prominente plaats.
44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
40,63
Foto (aangeleverd)
Eerste steen is gelegd…

Bridgeclub Egmond aan Zee

Kerkdiensten

Contouren
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
De
contouren van Maria
het centrum
komen– Egmond aan den Hoef: Zaterdag
H. Margaretha
Alacoque
inmiddels
in
zicht
en
nu
worden
ook Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
19.00 uur Eucharistieviering met pastor
echt
afmetingen
van de diverse
OnzedeLieve
Vrouw Onbevlekt
Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zonruimtes
goed
De o.l.v.
bouwers
dag 10.00
uurzichtbaar.
W&C-viering
parochianen m.m.v. St Caecilia
gaan
tot aan de bouwvak
gestaag
doorZondag 10.00 uur Eucharistieviering met
H. Adelbertus–
Egmond
Binnen:
en
verwacht
wordt
dat
het
centrum
dan
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate
Deo
technisch
(casco)
wordt opgeleverd.
WOENSDAG
5 APRIL
Velen
hebben deProtestantse
Reddingbootkerk
AdriVastenmeditatie
met dominee Saskia Ossewaarde
aan Hendrik inmiddels achter bouwhekken buiten het boothuis zien niet toegankelijk. Waarschijnlijk kan
staan. Dat kan even niet anders. de reddingboot, als het beton uitgeVanwege
EXPOSITIEhet feit dat ook de grote hard is, volgende week zaterdag weer
toegangsdeur
het boothuis
ver- naar
Hanswijk; Aad tot
Peetoom
en Hilde Belleman.
Totbinnen.
15 juli. Het reddingstation blijft
tijdens
de bouwwerkzaamheden
geplaatst
(naar
voren)
en
vervangen
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk,
19.30u
woon operationeel.
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is het boothuis
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Het tijdelijk
Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
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Erfgoeddocumenten,
PostaanZee,
Egmond
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Hoef
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ZOEKT EEN

ZENT

Wilt u een feestje organiseren
Schoonheidssalon
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen
Linda
IJssennagger-Zentveld
met vrienden
of uitgebreid dineren met
familie? U kunt bij ons terecht.

SERIEUZE
BEZORGER

Zent Schoonheidssalon

Mosselaan 61
Geopend van
donderdag t/m zondag
1934 RA Egmond aan den Hoef
vanaf 11.00 uur
06 10 82 64 29
Donderdagavond
www.zentschoonheidssalon.nl
Gesudderde Parelhoen € 18,50
zentschoonheidssalon@gmail.com
www.het-woud.nl • 072-5061471

Voor uw gehele administratie

GARAGE
DE EGMONDEN
voor een
wijk in
BOVAG
EGMOND
AAN van
ZEE
Ook voor het onderhoud
uw

Administratiekantoor

WINTER

ABA

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
Nijverheidsweg 31d
- adviezen op fiscaal en
1851 NW Heiloo
bedrijfseconomisch
terrein

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

RENAULT
en NISSAN kunt uofin 2018
072-5061201
prima terecht

T 072 532 42 18
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
F 072
4206-124
19 58 904
Tel. 072-506
90 89 532
• Mobiel:
E
info@TR-assurantien.nl
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

info@belleman.nl

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

Palsma

GARAGE DE EGMONDEN

SCHILDERSBEDRIJF

Drogisterij
Parfumerie

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

Lamoraalweg 53B
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GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

BOVAG

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

€

9,-

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Tevens
doen wij,
Tijdverdrijfslaan
1 aircoservice, schadereparaties
Herenweg
162
inen
verkoop of zoekopdrachten.
Egmond a/d Hoef

06 20 100 550

Egmond a/d Hoef

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

KINDEROPVANG
DE POPPENKAST
Administratiekantoor

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

WINTER

P

Dagopvang
z
Buitenschoolse
opvang
Voor: - Verwerking
bedrijfsz
Tieneropvang
met huiswerk
administraties
en samenstelling
jaar-begeleiding
Uw woning
rekeningen
- belastingaangiften
z
Opvang
per
uur
in vertrouwde handen?
- adviezen
op fiscaal enopvang mogelijk
z
Flexibel
en incidentele
bedrijfseconomisch terrein
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
Bel Kruijff
Makelaardij!
De Poppenkast
z
Geen wachtlijsten
Kerklaan
11, 1935 EV Egmond-Binnen
tel. 072-5070818
z

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

KINDEROPVANG

Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
www.kinderopvangdepoppenkast.nl

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ
www.kruijffmakelaardij.nl

WE HEBBEN NOG

D B
uBBeL
oeT
oor

GEVRAAGD:
RUIMTE

Snackbar
€ 5,50medewerker
al v.a.

LaNk
eTer
roNwaTer

per m 3

www.fysiotherapieronde.nl
liefst met ervaring 18-20
jaar.
Voor een langer periode
072-5064258 of 5065399

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon
Mosselaan
53, Egmond072-5812331
a/d Hoef www.wiegers.net

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

TEL: 06 23610857

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

DORPSGENOTEN
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Expo ‘Kinderen van Lamoraal’

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

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

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

PEDICURE | MANICURE
Margreth Kool
Gediplomeerd
pedicure | manicure

Foto’s (aangeleverd) Boswaid bezoekt Huys Egmont
Martijn Mulder van stichting Historisch
Egmond gaf de leerlingen rondleidingen door Huys Egmont en rond de slotruïne, Jos Hof vertelde enthousiast in en
over de Slotkapel. Ook bekeken de leerlingen de fototentoonstelling Heeren
van Egmont en Vechtvolk van fotograaf
Ab Baart. Daardoor geïnspireerd heb-

ben leerlingen van groep 6 hun eigen
expositie samengesteld: Kinderen van
Lamoraal. Deze expositie en nog veel
meer is te zien en te beleven tijdens de
feestelijke afsluiting van het Lamoraalproject op donderdag 5 juli van 14.00
tot 15.00 uur bij De Boswaid. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Adelbertusviering
Eén van de jaarlijkse hoogtepunten op
de Adelbertusakker is de viering van
het Adelbertusfeest. Op zondag 1 juli
zal het daarom weer een drukte van
belang zijn op de Adelbertusakker.
Vanuit de Egmonden, maar ook van
ver daar buiten, komen de vereerders

Hallo..?
Hallo..?

van Adelbert om zijn jaarlijkse feest
te vieren. Enkele honderden mensen
nemen dan aan deze viering deel. Hoe
het weer ook zal zijn: de viering gaat
altijd door! Voor de vroege vogels is
er om 7:00 uur een ‘stille’ mis op de
Adelbertusakker. In de viering die om

10:00 uur begint, zal één van de Egmondse koren de zang verzorgen. Net
als andere jaren zullen er ook dit keer
weer stoelen staan, maar u kunt, als u
dat wilt, een eigen stoel meenemen.
Weet dat u allen van harte welkom
bent.

Toch nog de lucht in…
Foto (aangeleverd) Rikus en Jo Kleverlaan net vóór hun luchtreis…

Heeft u ook een
intercom bij welke
er beneden alleen
maar hallo gezegd
kan worden?En u,
ondanks verwoede
pogingen, niet terug
kunt praten?
Deze kunnen wij
voor u repareren of
vervangen!

(van de redactie/JdW) Het zal je gebeuren dat je op resp. 90- en 84-jarige leeftijd toch nog eens de lucht in
vliegt. Het overkwam Rikus en Jo Kleverlaan uit Egmond aan den Hoef. Zij
waren namelijk de winnaars van de
loterij van de Egmondse harddraverij

en die prijs was een helikoptervlucht
boven Egmond met de ‘vliegmachien’
van Ab van Westerop. Rikus had
wel eens eerder gevlogen, maar zijn
vrouw Jo nog helemaal niet. Des te
leuker deze verrassing, waar ze volop
van genoten...

Wat Now!
“Ieh mââd, d’r is weeran ’n week om,
weer blaift de taid! Eb jai dat now
ôôk? Ik zeg tege die van main: Arraait,
een wêêk geleje liepe we nag deer de
Voorstreet mit de Visseraidag. Ben jai
nag e’weest?”
”Jadet, maer me zis kwam over oit
Breda en zai ad de train e’mist. En wai
maer wachte. Tillefôôn eb ze gien en
effies belle is d’r iet bai. Wat denk je,
nee dik een uur kwam zai de train oit.
Die van main de dôivel, ken je begraipe.
Ai miste ’t begin van de Visseraidag. Ai
dêêd puur lêêlek tege me zis. Zai mit ’n
zoinig monkie achterin en wai nee ois.
Ze zaan d’r gien êên. No ja toe, docht ik

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

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Duin aardappelen
10 kilo
€ 10,-

Foto (Arina Zwart)
Egmondse klederdracht
De Egmondse klederdrachtgroep was
afgelopen zaterdag present op de
‘Scheveningse dag’, een eenvoudige
versie van onze Visserijdag. Op uitnodiging van het ‘Muzee van Scheveningen’ verzorgde de groep samen
met Volendammers twee presentaties.
Een prachtig contrast: de bekendste
Nederlandse klederdracht en de eenvoud van de dracht die in Egmond en
omgeving werd gedragen, gecombineerd met oliegoed, draagmanden en
een juk. Er was veel waardering voor.
De groep - zorgvuldig gekleed - heeft
er duidelijk plezier in en ontwikkelt
zich mooi, stijlvol en dienstbaar, zoals
ook al was te merken bij hun optre-

dens tijdens de Visserijdag en bij de
opening van het vernieuwde Museum
van Egmond. Na afloop bezocht de
groep de Scheveningse boulevard
waar enthousiaste toeristen geen

Centrale inkoop “de Westrand”

Deze week is de eerste jonge duiven
vlucht vanuit Roosendaal vervlogen.
De 1e prijs werd gewonnen door Jos
van der Molen. Zijn duif overbrugde

DORPSGENOTEN

120 km in 1,5 uur, een gemiddelde
snelheid 80 km/uur. Tweede werd
Combinatie Apeldoorn, derde Piet
Sentveld. De dagfondvlucht werd

6

gewonnen door de combinatie, deze
werden ingekorfd in Alkmaar waar zij
zich als 13e plaatsten.
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Elke donderdag op 't pleintje
in Egmond aan Zee van 8.00-14.00 uur

Jubileum Koperkwartet ‘Ottoni’
Het koperkwartet ‘OTTONI’ o.l.v. Peter Leydekkers m.m.v de bekende Naardense organist Wybe Kooijmans begint haar jubileumtour door Noord-Holland met een eerste optreden dit jaar tijdens
het openingsconcert in de Oud-Katholieke Ste. Agneskerk te Egmond
aan Zee op maandag 2 juli a.s.
De combinatie van het koperkwar- van oude muziek tot modern van de
tet met orgel vormt deze avond een Duitse ‘Biber tot de Nederlander Wilunieke combinatie van een weinig lem Boogman’ voor koperblazers en
gehoorde muzikale samenwerking. orgel. Het wordt een boeiende avond,
Aanvang 20.30 uur, het concert is gra- de eerste van de Zomeravondreeks in
tis toegankelijk, wél is er een ‘open- de Ste. Agneskerk te Egmond aan Zee
schaalcollecte’ aan de uitgang. De (zie ook www. egmond.okkn.nl en
luisteraars krijgen een muzikale mix egmond.nl app.)

WEGENS ENORM SUCCES

TOP-kwaliteit

Hollandse Nieuwe Haring
p/s € 2,20

5 voor € 10,-

Vers van het mes
Ouderwets gerookte
p/st € 3,-

Egmondse
hockeydames

met bon 6e GRATIS

65+ 3 voor

€ 5,- met bon

MAKREEL FILET naturel of peper of tuinkruiden

2 voor € 5,-

Alleen tegen inlevering van deze bon

2e GRATIS dus 4 voor € 5,-

Verse ZALMFILETS van kilo € 25,-

Twee Egmondse jongedames, Liv
Hopman en Floren Koel, zijn met hun
hockeyteam [M8E4] De Terriers uit
Heiloo, zowel in de zaal als op het
veld, kampioen geworden dit seizoen!
Een hele knappe prestatie!

Alleen tegen inlevering van deze bon

kilo € 15,95

Warm gebakken SLIPTONG 5 voor € 5,50 op=op 10 voor € 10,Kilo 12.50

Een stralende huid komt van binnen uit!
ker zal Erik-Alexander Richter, klinisch
psychisch neuro-immunoloog, een
presentatie geven en uitleg over hoe
gezondheid en vitaliteit grotendeels
afhangen van het maken van de juiste
keuzes. Datum: Donderdag 28 juni
2018; Inloop 19.15 uur, Start 19.30
uur, Einde 22.00 uur. Entree: 15 euro,
incl. 2 consumpties. Locatie: Dorpshuis de Kern, Overtoon 15, 1901
EW Catricum. Aanmelden kan door
entreekosten over te maken t.n.v. C.
Meyer NL47INGB 00 06 15 77 04
o.v.v. uw naam en telefoonnummer.

Visclub De Egmonden

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

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Ons Merk 30+ BELEGEN
BOEREN STOLWIJKER
Noord-Hollandse GRASKAAS

500 gram
500 gram
500 gram

Bij aankoop van de 1 kilo kaas

3,95
3,95
2,95

e

✄

Allergie
Kilo  10.00
Acupunctuur

Foto (aangeleverd) Egmondse
hockeykampioenen

Zondag 24 Juni kwamen maar liefst
elf vissers op visite op de resten van
het oude huis van Lamoraal. Er was
een lekkere slijmerige wedstrijd op
brasem uitgezet. Het was een schrale
vangst deze zondag, slechts zes stuk
in totaal. Jan Walta en Matthieu v.
Wanrooy vingen er ieder twee, Jan
Peetoom en Henk Konijn ieder één.
De andere zeven vissers hadden, net
als onze ‘gastheer’, het hoofd er niet
(meer) bij. De zwaarste vis die meetelt

genoeg konden krijgen van het fotograferen. Ook de haven kreeg een
bezoek want de finishplaats van de
Ocean Volvo Race (de volgende dag)
mocht niet worden overgeslagen.

Postduivenvereniging De Toekomst

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

Anja Zentveld van Zensitive praktijk
voor Huid & Cosmetica organiseert
samen met een aantal collega’s van
haar op donderdag 28 juni (19.30 uur,
Dorpshuis de Kern, Castricum) een
inspirerende avond over de huid. De
huid is het grootste orgaan van ons
lichaam en de plek waarop klachten
van binnenuit tot uitdrukking komen.
De huid is het belangrijkste steunweefsel wat we hebben. Elke rimpel
geeft een zwakte in het systeem aan
en verdient dan ook aandacht. Deze
en andere huid gerelateerde thema’s
komen deze avond aan bod. Als spre-

iet. Ik ken deer iet têge oor!! ’t Ging
vandaeg zêêker niet nee d’r zin want
ze liep al de êêle dag mit een vierkangte mongd. Now, das goed, zaan ze,
brengt me maer nee de train, ik mot d’r
toch op taid weze. Now me- kind wai
d’r op de train e’zet. Dat was ook de
leste keer dat ik d’r voor de Visseraidag vroog. Je ben ‘ espeeld as zai bai
je ôôver de vloer komt! Wai benne nag
effies al die krame of ‘e weest en we
ewwen kostelijk e’ gete , raist mit een
breedje. En sévens ewwe nag een allef ellefie ‘e dêên. Aare jaer gaan ‘k mit
jow in me derreper voddetjes.” ”Mot
je doen me –kind. Ik kaik ter nee oit!”

Egmondse klederdracht in Scheveningen

KINDEROPVANG

Ervaar de waarde
van uw tuin!

nag, zai trekt wel bai. Tois een koppie
‘e zet en den nee de Voorstreet. Wat
denk je? Is zai d’r biel vergete!! Alliendig een trainkaartje in d’r diezak en
verder nies. Zai pier naidig op d’r aage
en ik maer perbere aerdig te wêêze.
Lekker een vissie e’kocht, voor eer ôôk
en nee de voordracht ‘e gaan. Et was
kostelek. Die mââde adden et goed
voor mekaar. Die van main zag ‘k staen
en ai lachte z’n ââge te barste. Maer
me zister bleef staen mit een mongd
as een soosie. Jooi ,zain ‘k, zet jai een
aar snoit op aars ga je maer verom nee
Breda. Dat is toch gien arden mit dat
smoel van jow. Doet zo kattepoerig

een GRATIS CULINAIRE VERRASSING

GROENTE & FRUIT

notaris:

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

072-5066171

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Nieuwe oogst Hol. AARDAPPELS
4 kilo € 3,50
Zoete KERSEN
heel kilo € 3,50
MANDARIJNEN zoet en zonder pit 20 stuks € 3,50
Actie geldig bij inleveren bon

✄

•
•
•
•
•
•
•

Geschiedenis saai? Welnee! Zeker niet als het gaat over je eigen dorp! 450 jaar na de onthoofding van
Lamoraal van Egmont, gaf heer Karel van Egmont maandag 4 juni bij
o.b.s. De
Boswaid het startsein voor het Lamoraal-project. De weken
wasserij
daarna gingen de leerlingen terug in de tijd en leerden ze over de
dubbelblank
heren
van Egmont, Anna van Buren, Guyotte van IJsselstein, ridders
Lijtweg 56
• Bergen
NH jonkvrouwen, het Slotkasteel, de Slotkapel
en kastelen,
over
edelen,
Telefoon 072-5812331
en heel veel meer…

voor de kanjerkoning werd gevangen
door Matthieu, een brasem van 2380
gram! Heren vissers, aanstaande zondag zal het beter moeten, want dan
vissen we tegen de collega’s van ‘Bij
Nacht en Ontij’, waarbij deze keer
Wegens enorm succes nogmaals deze aanbiedingen.
alle witvis telt, dus ook boven de 20
cm! Maar eerst hebben we zaterdag
ROOMBOTER SAUCIJZENBROODJES 5 VOOR € 5,- + GRATIS!!!
30 Juni de dames en kinderwedstrijd
10 VOOR € 3,- + 10 GRATIS!!!
Het premiummerk
voor
uw
schone
huis SLAGROOM CAKE ROLLETJES
Het premiummerk
voor uw
schone
huis
(zie advertentie), waar wel een beetje
PIZZA BROODJES
5 VOOR € 5,- + 5 GRATIS!!!
hulp bij wordt verwacht. Het Bestuur
Elles de Lang

Egmondse Almanak
EXPOSITIES Expositie ‘Heeren van Egmont’ en ‘Vechtvolk’, Huys Egmont, 2 juni
tot en met 31 augustus
Expositie ‘Achter de schermen’, Hoeve Overslot, t/m 31 augustus
Expositie Armand Jongejan: ‘Monnikenleven’, expo-ruimte Adelbertabdij, t/m 7 juli
Expositie Roeland Koning & de Derpers, Museum Egmond, t/m 4 november.
JUNI EVENEMENTEN Vrij 29 Stiltewandeling, Abdij Egmond, 13.30u
Vrij 29 Lezing Dwangburchten, Huys Egmont, 20u
Za 30 Muziek & Poëzie op t Slot, Slotruïne, 15u
JULI EVENEMENTEN Zo 1 Megahit Muziekparade, Roompot Kustpark, 12u
Ma 2 Zomerconcert in OK St Agnes, 20,30u
JUNI KERKDIENSTEN Woe 27 Kerkdienst OK St Agnes, 09.00u
Do 28 lezing over de huid, Dorpshuis de Kern Castricum, 19.30u
Za 30 Muziek & Poëzie, Slotruïne, 15u

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

Elles de Lang
Prins Bernhardstraat 8
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

Omdat het werkt
Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

acne, psoriasis, rosasea en eczeem
diabetische en reumatische voet
Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30 uur

Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57
mail2zensitive@gmail.com

Colofon Dorpsgenoten

HOUTENBOS

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.

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

SLAGROOMSOESJES
20 VOOR € 3,- + 20 GRATIS!!!
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 2 pizzabroodjes cadeau!!!

