
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

4  wo   4:20   8:31  16:35  20:55   
5  do   5:00   9:16  17:20  21:46   
6  vr   5:45  10:05  18:04  22:46  LK
7  za   6:40  11:26  19:16  23:44   
8  zo   7:34  12:26  20:10        
9  ma   0:58   8:45  13:24  21:50   
10  di   2:01  10:00  14:29  23:16   
11  wo   2:55  11:36  15:25  

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

offset - hoogdruk - fotografie
multimedia - ontwerpstudio - 

reclamebureau

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef - t 072 506 1201
e info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info

BOOM

Reparatie, onderhoud
en verkoop

ALLE MERKEN
ook campers

Herenweg 65 • Egmond-Binnen
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744
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www.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

Iedere maandag inloopspreekuur van 10.00-13.00 uur
Slotweg 2a, Egmond aan den Hoef
Meldnummer 24/7: 06 21 51 61 30
www.charonuitvaartbegeleiding.nl

 Charon Uitvaart Inspireert!

Woning 
VERKOPEN?

Bel dé Kruijff 
onder de 

makelaars

072-5070818 
info@kruijffmakelaardij.nl

Slotweg 1 – 1934 CM – Egmond aan den Hoef – Tel. 072 - 506 2988

www.rodehert.nl

Donderdag 5 juli
KORTEBAANDRAVERIJ, aanvang 13.00 uur
Muziek: EDWIN en FAAKE 
"voor elk verzoekje" 
aanvang direct na de kortebaan

               Vrijdag t/m Zondag
                   GESLOTEN

KORTEBAAN 2018
HOEVER

Danny Voorhamme gaat uitdaging aan: 
naar de Alpe d’Huez voor Heliomare
(Tekst en beeld Cor Mooij)
Danny Voorhamme ,48 jaar oud, werd ruim drie jaar terug getroffen door een TIA (Transient 
Ischemic Attack) en een herseninfarct. Hij werkte destijds bij Sanquin als procesingenieur bij 
dit farmaceutisch bedrijf. Vanaf dat moment in 2015 stortte zijn wereld volledig in elkaar. Hij 
had eerst niet eens in gaten wat er aan de hand was, maar toen hij koffie wilde gaan zetten 
wist hij niet meer hoe of wat. Zijn kinderen schrokken zich een hoedje toen papa niet meer 
uit zijn woorden kon komen. Daarna kwam alles in een stroomversnelling.

Samen met mijn vrouw Rolla ging ik 
naar de weekendarts. Die twijfelde 
aanvankelijk nog over wat er precies 
aan de hand was. Deze arts stuurde 
ons door naar het ziekenhuis waar 
verder onderzoek plaatsvond. Er werd 
een MRI/CT-scan van mijn hoofd ge-
maakt, waarop een TIA te zien was.’ 

Men vond het toen beter dat Danny 
een nachtje in het ziekenhuis bleef. 
De volgende ochtend brak er paniek 
uit: zijn ouders en zijn vrouw wer-
den gebeld om onmiddellijk naar de 
ziekenhuis te komen. Het bleek dat 
Danny twee herseninfarcten heeft ge-
had waardoor zijn gehele rechterkant 

verlamd was en hij niet meet kon pra-
ten. Men had geen idee hoe dat kon 
gebeuren en wat de precieze oorzaak 
was. Na grondig onderzoek bleek dat 
er diep in de hersenen een ader was 
gesprongen en de bloeding deze in-
farcten veroorzaakten.

vervolg op pagina 2

Foto (Cor Mooij)
 Danny gaat op zijn driewieler een tocht van 1350 kilometer fietsen om aan het eind nog de 

Alpe d’Huez te beklimmen.
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Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49
Bereikbaar 24/7

Petra van der Meer

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Profiteer dit jaar 
2018 nog van de
6% BTW regeling

Tevens 10%
Winterkorting op 
al het binnenwerk

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee 

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee 

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

WOEKERPOLIS?
Check uw polissen! 

f

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN T
Schoonheidssalon

Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19

E info@TR-assurantien.nl

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl
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Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef   www.wiegers.net
T. 072 507 01 21   marcel@wiegers.net 

Linda IJssennagger-Zentveld

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61

1934 RA  Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

ZEN
T

Schoonheidssalon

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor 

WINTER
Voor: - Verwerking bedrijfs-

administraties en samenstelling jaar-
rekeningen - belastingaangiften

- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

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

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

P

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

POpvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Dagopvang 
Buitenschoolse opvang
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
Opvang per uur
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Geen wachtlijsten

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Kloknieuws
Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof 
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij fi nishte 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 Raven-
stein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur 
op de fi ets 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 

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

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

Bridgeclub Egmond aan Zee
Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en 
Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau 
44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal 
40,63 

Kerkdiensten
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag 
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture. 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zon-
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met 
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

Egmondse Almanak
EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u 
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 Flierefl uiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u 

Ferry Karssen sterkste 
bij MTB Kids & Parents
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar 
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van 
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar 
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook 
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes 
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan 
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk 
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond 
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

GARAGE DE EGMONDEN

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties

in- en verkoop of zoekopdrachten.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

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

BOVAG

Nu ook 
Pedicure

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee 
06-12955593

www.schoonheidssalondessa.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€ 9,-
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Bel me Teen!
medisch pedicure

Bel voor een afspraak
06-1057 8724

Julianastraat 60
Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl

GRIEPGOLF 
OF 
INBRAAK-
GOLF? 
 
Voor het eerste 
hebben wij geen  
oplossing… 
 
Voor het tweede 
wel! 
 

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode

TEL: 06 23610857

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN 

SERIEUZE 
BEZORGER 
voor een wijk in

EGMOND AAN ZEE
072-5061201 of

info@belleman.nl

Voor uw gehele administratie

Administratiekantoor

 

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfs-
administraties en samenstelling jaar-

rekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en

bedrijfseconomisch terrein

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

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”
Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

               al v.a.     € 5,
   

50
per m 3

Niet slikken, eten of praten
‘Ik kon niet geopereerd worden, om-
dat het te diep in de hersenen zat. Pas 
na zeven maanden was de breuk van 
de ader gedicht. Ik kon niet slikken, 
eten of praten, lezen en schrijven kon 
ik ook niet meer, alles was weg.’ Na 
drie weken kwam Danny in Heliomare 
in Wijk aan Zee terecht, waar hij alle 
behandelingen kreeg die nodig wa-
ren om hem te leren eten, praten en 
lopen. Het spreken gaat hem nog 
steeds moeilijk af. Het frustreert hem 
en maakt hem boos als hij wel weet 
wat hij wil zeggen, maar het niet kan 
zeggen.
‘De support en de begeleiding is echt 
TOP, je moet hard werken en veel rus-
ten om je doel te bereiken. Ik doe nu 
ook veel met de kinderen die 11-12 
en 16 jaar oud zijn, maar ik ben wel 
vaak erg moe. Het geeft mij echter 

ook de kracht om door te zetten. Je 
moet leren omgaan met de handicap 
die je hebt en je aan de situatie aan-
passen. Dat valt soms niet mee.’

  

Alpe d’Huez voor Heliomare
‘De verzorging in Nederland is echt 
heel erg goed en de gelden die ik 
inzamel gaan voor 100% naar de 
vrienden van Heliomare.’ De fietstocht 
naar Alpe d’Huez, die Danny nu gaat 
ondernemen op zijn driewieler, was 
altijd al een droom van hem. Op jonge 

leeftijd was het een droom om, net als 
in de Tour de France, de Alpe d’Huez 
te beklimmen. Dat was er alleen nog 
niet van gekomen. In 1998 ging Dan-
ny naar Australië om ervaring op te 
doen. Daar ontmoette hij zijn huidige 
vrouw Rolla in de Greyhound bus. Hij 

sprak haar aan in die bus en het was 
liefde op het eerste gezicht. Twee jaar 
later trouwden zij. In 2011 kwamen 
zij na 13 jaar samen naar Nederland 
terug om zich hier te vestigen.

1350 kilometer fietsen 
‘Nu ik gebonden ben aan mijn 
driewieler wil ik als dank voor alle 
verzorging die ik in Heliomare heb 
gekregen en nog steeds krijg, deze 
fietstocht gaan maken om hiermee 
geld in te zamelen voor de stichting 
‘Vrienden van Heliomare’. Wat ik toen 
als jochie wilde gaan doen, gaat nu 
op 9 september vanuit Egmond aan 
Zee gebeuren, maar dan wel op mijn 
driewieler. Ik ga deze tocht van 1350 
kilometer naar de Alpe d’Huez maken 
met als eerste stop Vianen. Tijdens de 

gehele tocht zijn er drie rustdagen 
opgenomen. 
Danny wordt gesteund door een team 
van vrijwilligers die hem gaan bege-
leiden met een volgauto en een fiets. 
Hij ondervindt heel veel steun van fa-
milie en vrienden en natuurlijk vanuit 
Heliomare waar hij dagelijks contact 
mee onderhoud. Om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor ‘de vrienden van 
Heliomare’ kan men Danny steunen in 
zijn actie door geld te storten op re-
kening NL83RABO1268530611 met 

vermelding van Dannydoethet/Danny 
Voorhamme. Deze stichting ‘Vrienden 
van Heliomare’ zet zich in voor projec-
ten en om voorzieningen te realiseren 
voor extra begeleiding van cliënten 
en patiënten van Heliomare met een 
handicap en beperking die niet vanuit 
de reguliere financiering  betaald kun-
nen worden. Steun dit fantastische 
initiatief en sponsor Danny op weg 
naar de Alpe’d Huez om zijn droom 
te realiseren en zoveel mogelijk geld 
binnen halen voor deze stichting.

Visweekend op de Slotgracht
Vissen van klein tot groot. Afgelopen 
zaterdag  hielden we de kinder-/da-
meswedstrijd waar je echt bij moest 
zijn. een mooi spektakel en plezier 
voor alle deelnemers en begeleiders. 
Kinderen t/m 6 jaar, onder begeleiding; 
Boyd en Niels haalden maar liefst 17 
vissen uit het water. Categorie t/m 11 
jaar; Jill, sterk gevist, 20 stuks, Liz 16, 
Brett en Amber beide 14. (jammer dat 
de controleurs geen achternamen ver-
melden). Categorie t/m 15; Tom van 
Dam en Tom Zonneveld beide 6. Bij de 
dames: Ans (met advies van Jan) 15, 
Lien en Denise beide 9. En Leonie 6 
stuks. Onze dank gaat tevens uit naar 

het duo Remi en Edwin Beukers voor 
de muzikale bijdrage tijdens de laat-
ste loodjes. Voor het eerst sinds jaren 
hadden alle vissertjes vis. En dan komt 
de prijsuitreiking, ook daar spektakel 
alom. Ouders maak het mee de vol-
gende keer, want dit is zo mooi om 
te zien. Dank aan alle sponsors om 
dit evenement  mogelijk te maken 
waaraan zoveel plezier is beleefd. 
Zondag moesten de grote mensen het 
opnemen tegen Nacht/Ontij. Het was 
net als het WK: 11 tegen 11. Bij uit-
zondering werd deze keer alles, ook 
boven de 20cm, geteld. Sinds men-
senheugenis werd deze wedstrijd dan 

ook door de vissers van Egmond aan 
den Hoef verloren. Allen van Nacht/
Ontij. 1E Theo Minneboo met 3260 
gr nipt voor Chris Koper met 3190 gr. 
3e met 1360 gr. Thomas v Wanrooij. 
Bij de verliezende partij werd 1e Tjeu 
met 1950 gr. 2e was Wil Verboom met 
1260 en 3E Jan Peetoom 760 gr. Al 
met al was het een leerzaam en een 
leuk visweekend, ook al werd er ver-
loren met een verschil van 4860 gram. 
Zondag 15 juli gaan we koppelen in 
de grote vijver op witvis. Tot dan, het 
Bestuur.

 Foto (Cor Mooij) Danny en Rolla

foto Lisette Geel
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WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als 
fl exibele en incidentele opvang mogelijk. Acti eve, betrokken en 
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

PTEL. 
072-507 0200

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
• Dagopvang
• Buitenschoolse opvang
• Peuterspeelzaal
• Natuurbeleving
• Ruime openingsti jden
• Geen wachtlijsten
• Flexibel en incidentele opvang mogelijk

Herenweg 162
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl

06 20 100 550
Tijdverdrijfslaan 1

Egmond a/d Hoef

www.hairatrixta.nl

GARAGE DE EGMONDEN

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

prima terecht
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

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

BOVAG ABA
A U T O  B E D R I J V E N  A S S O C I A T I E  -  E E N  A F D E L I N G  V A N  B O V A G  

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

T  06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

BOOMVERZORGING    

Ervaar de waarde 
van uw tuin!

WASSERIJ 
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

wasserij
dubbelblank

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

* particuliere was
* hotelwas
* restaurantwas

* bejaardenwas
* verhuur linnen 
 pakketten

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

D BuBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

REcoverED
Remi + Edwin Beukers

10 strings 2 voices
remibeukers@gmail.com

Nieuwe wielerploeg ‘Van Speijk Bikers’
(tekst en foto Cor Mooij)
Een nieuwe wielerploeg uit Egmond 
aan Zee presenteerde zich bij de 
brandweer in Egmond aan Zee. De 
ploeg bestaat o.a. uit een aantal 
brandweerlieden die al enige tijd 

met elkaar fietsen. Onder de naam 
" Van Speijk Bikers " zullen zij op en 
rondom het strand en in de duinen te 
zien zijn. Een aantal sponsoren heeft 
de liefhebbers in het nieuw gestoken 

met prachtige kleding waarop de 
vuurtoren van Speijk prominent op 
de voorkant staat. Ook  steunen zij 
Danny Voorhamme in zijn rit naar de 
Alpe 'd Huez.

Foto (Cor Mooij)
Van Speijk Bikers

OPINIE/JOHN DE WAARD

Eindeloze herhaling van zetten
In een stampvolle raadzaal (inclu-
sief de barruimte) in De Blinkerd in 
Schoorl is onlangs de vergadering 
van de algemene raadscommissie 
geweest. Die ging voornamelijk over 
het projectakkoord, waarbij de ‘vier 
hete hangijzers’ binnen de gemeente 
middels een projectvoorstel aan het 
college worden overgedragen om tot 
uitvoering te komen. Niet meteen tot 
uitvoering van de projecten zelf, want 
daar zit nu  juist de pijn. Het gaat 
om de uitvoering van het projectak-
koord: dus de zaak opnieuw bekijken 
en eventuele alternatieven aandragen 
en/of opnieuw beoordelen. Tevens 
konden de commissieleden vragen 
stellen aan het inmiddels beroemde 
Expertteam van Binnenlandse Zaken.
Met 18 insprekers werd het vooral 
een eindeloze herhaling van zet-
ten en standpunten. Op voorhand 
werd het reglement van orde erbij 
gehaald om te voorkomen dat com-
missieleden vragen aan de insprekers 
zouden stellen en de vergadering 
zwaar zou uitlopen. Dat maakte de zit 
misschien nog wel ergerlijker. Alle in-
sprekers begaven zich vervolgens op 
hun beurt naar de microfoon, deden 
daar hun woordje, kregen al dan niet 
wat applaus van de zaal en gingen 
weer zitten. Er kwamen geen nieuwe 
standpunten, geen nieuwe inzichten 
er kwam ook geen nieuwe informatie. 
De enige die echt wat nieuws te berde 
bracht was Paul Kager, voorzitter van 
Egmondia: die vroeg zich hardop af 
waarom bepaalde (delen van) fracties 
nu ineens tegen de fusielocatie waren 
terwijl ze dat voor de verkiezingen 
niet waren. Het projectvoorstel gaat 
vervolgens ongewijzigd naar de raad 
van donderdag 12 juli, want de wet 
van de getallen, waar deze coalitie als 
oppositie zo de pest aan had, werkt 
gewoon, ook nu er anderen zitten. 
Dus als dat zo blijft, gaat het voorstel 
na de raadsvergadering gewoon in 
werking. Dat betekent dat deze vier 

projecten opnieuw worden bekeken. 
Het Harmonie-project in Bergen staat 
letterlijk ‘on hold’: daar is opschor-
ting voor gevraagd bij de Raad van 
State. Voor de Egmondse projecten 
(Watertoren-projecten en de fusielo-
catie voor de voetbal) en het tweede 
fietspad langs de Eeuwigelaan geldt 
dat (nog) niet. Dat heeft te maken met 
het toepassen van de zogenaamde 
Crisis- en Herstelwet, die snellere be-
slissingsprocedures mogelijk maakt. 
Die is wel van toepassing gemaakt op 
het Harmonie-project, maar niet voor 
de andere. Alles op een rij zettend, 
zijn we – als op 12 juli het voorstel 
wordt aangenomen - voor een deel 
weer terug bij af. Het expertteam van 
BZ (hoezo versnellingsteam?) heeft 
een onafhankelijk advies neergelegd 
dat nu wordt gehanteerd als de enige 
waarheid. Inderdaad, er zijn alterna-
tieven. Maar dat was toch al bekend? 

Die onafhankelijkheid overigens, vol-
gens de eigen woorden van de leden 
van het expertteam, bestaat er uit dat 
het geen advies is van Binnenlandse 
zaken, maar van dit ‘versnellings-
team’: twee mensen met de nodige 
ervaring op dit gebied. 
Wat de heren van het versnellings-
team ook duidelijk verwoordden tij-
dens die commissievergadering, was 
dat dit advies tot stand is gekomen 
‘volledig volgens de opdracht, bin-
nen de gegeven tijd (vier weken), en 

binnen de gegeven randvoorwaarden 
van de opdrachtgever’, in dit geval 
dus de huidige coalitie. In gewoon 
Nederlands: de opdrachtgever be-
paalt. Volgens de teamleden een 
unieke situatie dat een dergelijke 
opdracht is verstrekt door een aantal 
(toen nog) formerende partijen en de 
toenmalige formateur (Bert Blase). 
Normaal gesproken gebeurt dat door 
een gemeenteraad over moeilijke pro-
jecten die volledig vastgelopen zijn.
Het expertteam meldde en passant 
ook nog even dat ‘door de tijdsdruk 
niet alle betrokkenen konden wor-
den geraadpleegd en/of gehoord’. 
Door de gestelde randvoorwaarden 
is er bovendien slechts een beperkte 
vraagstelling beantwoord. Hoe on-
afhankelijk is zo’n advies dan nog? 
Langs welke lat zijn de beschikbare 
opties dan gelegd? En even praktisch: 
wat kun je hiermee? Het komt er 

eenvoudigweg op neer dat nu er een 
nieuwe coalitie is die duidelijk anders 
denkt over een aantal projecten waar-
over beslissingen zijn genomen en in 
procedure zijn gezet, opnieuw gaan 
worden geëvalueerd en eventueel 
teruggedraaid om weer langs een 
andere weg in gang te worden gezet. 
Dat geeft wellicht een ander resultaat, 
waar vervolgens bij de volgende raad-
speriode weer aan kan worden ge-
sleuteld. Mooi hoor politiek: zo kom 
je nog eens (n)ergens.

Foto (redactie): 
John de Waard, redactie Dorpsgenoten
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Kijk voor meer aanbiedingen op onze website: www.radiobakker.nl

Radio Bakker Heiloo  
Kennemerstraatweg 255, 1851 NA Heiloo, 072-5330262, www.radiobakker.nl

Kijk voor meer aanbiedingen 
op onze website: 

www.radiobakker.nl

AEG Jubileum model 
wasautomaat
L7FB60Y 
60 jaar Lavamat
Wasautomaat met 8 kg 
beladingscapasiteit. 1600 
toeren, invertermotor met 
10 jaar garantie. Steam � nish 
voor 30% minder kreuk. 
Nu met 60,- retour
€ 659,- NU NA RETOUR

€ 599,-
Incl bezorging en installatie*Jubileum model !

60 jaar AEG 

Lavamat

Miele G4262 SCVI
Volledig integreerbare 
vaatwasser, ook
leverbaar met besteklade.
6 programma’s met o.a. 
automatisch
programma.
€ 150,- RETOUR ACTIE.
€ 949,- NA RETOUR 

€ 799,-
Vraag in de winkel naar 
de verschillende inbouw 
mogelijkheden.

Nieuw! Loewe Bild 3.55 OLED
Ultra HD, OLED technologie voor de allerhoogste 
beeldkwaliteit. Ingebouwde soundbar met 
80 watt vermogen. Smart TV, Wi-Fi o.a.
Youtube, Net� ix en internetradio.
55” 138cm beeld diagonaal

Loewe Bild 3.55 OLED € 3299,- 
nu met € 500,- inruilactie t/m 14 juli!

Na inruil: € 2799,-

Nieuw model
Sony KD-49XF8599
4K, Ultra HD TV met HDR10 en 100 Hz Panel, 
100Hz panel voor optimale scherpte bij snelle 
bewegingen, HDR10, Wi-Fi, Smart TV, An-
droid besturingssysteem. Nieuwe supersnelle 
X1 Processor NU MET € 100,-
RETOUR ACTIE ! € 1399,- 
NA RETOUR

NU MET 

€ 60,- 

RETOUR

ACTIE !

NU MET 

€ 500,- 

INRUIL-

ACTIE !

NU MET 

€ 150,-

RETOUR

ACTIE !
Nu met € 150,- combi 
voordeel bij aankoop
soundbar en draadloze
subwoofer !

Bose Soundbar ST300
Muzieksysteem in soundbar vorm.
Wi-Fi internetradio met 6 voorkeuze 
zenders. Bluetooth, afstandsbediening 
voor bediening van oa. TV en decoder.
Adapt IQ, voor optimale geluidsweer-
gave.
Optioneel draadloze subwoofer € 799,-
Optioneel draadloze surround speakers € 349,-

€ 799,-

NU MET 

€ 300,- 

RETOUR

ACTIE !

Nieuw model 
LG OLED 55C8

4K, Ultra HD TV OLED met HDR10 en 
Dolby Vision, 55” 138cm. Volledig Smart 
TV, Wi-Fi met oa. Net� ix en YouTube, 
Nieuwe supersnelle a9-Processor. 
Nu met € 300,- retour actie ! € 2399,-
NA RETOUR

NU MET € 100,- RETOURACTIE !

Bose Soundlink micro
Oplaadbare bluetooth
luidspreker Robuust en
waterbestending design.
Hoge Bose geluidskwaliteit
€ 119,- Nu tijdelij

€ 99,-
Leverbaar in diverse kleuren, 
Aanbieding zolang de
voorraad strekt.

OOK LEVERBAAR 
IN 43” € 1099,- NA RETOUR
EN 55” € 1499,- NA RETOUR

€ 1299,-
OOK LEVERBAAR IN 65” € 3499,- 
NA € 500,- RETOUR € 2999,-

€ 2099,-

6 programma’s met o.a. 
automatisch
programma.
€ 150,- RETOUR ACTIE.
€ 949,- NA RETOUR 

€ 799,-
NU MET 

LAATSTE WEEK!

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!

Museum van Egmond: 1000e bezoeker
De tentoonstelling ‘Roeland Koning en de Derpers’ is een succes. Ondanks het prachtige zo-
merweer weten bezoekers het Museum van Egmond - dit jaar vernieuwd - goed te vinden. 
Afgelopen vrijdag werd de 1000e bezoeker verrast met bloemen en het boek ‘Roeland Ko-
ning en de Derpers’. 
Het was eventjes spannend, want de 
eerste bezoeker op vrijdagmiddag zou 
de duizendste zijn (niet meegeteld 
de drukbezochte opening). Het bleek 
toevallig een van de bruikleengevers 
van een schilderij te zijn: Anna Ridder-
bos, eigenaar van ‘Zonnebloemen’. 
Een opvallend schilderij van Roeland 
Koning tussen de Derper schilderijen 
en tekeningen uit de jaren twintig en 
dertig die het museum toont in de 
nieuwe aanbouw. Het toont wel iets 
van de veelzijdigheid van de schilder 
die in zijn jeugd ‘dweepte’ met  Van 
Gogh. De ouders van Anna waren 
goed bevriend met de schilder en 
werden ook door hem geportretteerd. 
Anna heeft de schilder als kind me-
nigmaal meegemaakt en was altijd 
erg onder de indruk van zijn charme, 
zijn prachtige verhalen en van de 
kunstwerken. Ze stelde spontaan haar 
geliefde ‘zonnebloemen’ ter beschik-
king van de tentoonstelling toen ze 

daarvan hoorde. 
Museum van Egmond, Zuiderstraat 7 
Egmond aan Zee. Geopend t/m 4 no-
vember elke middag, behalve maan-
dag van 14.00 – 17.00 uur. Toegang 
€ 4,-, kind € 2,- Gratis voor donateurs 

met hun gezin en voor MJK-houders. 
Het boek is o.a in het museum te 
koop. Nieuwe donateurs vanaf € 15,- 
krijgen het boek dit seizoen gratis 
zolang de voorraad strekt, www.mu-
seumvanegmond.nl.

Foto (Gerard Wijker) 
1000e bezoeker van het museum: Anna Ridderbos met vriendin Mirjam van Proosdij. Op de achtergrond 

enkele van de werken van Roeland Koning.

Jonkies stelen de show bij MTB K&PB
Jacco Kemp uit Egmond aan den Hoef heeft de wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbikecup met een verdiende overwinning afgesloten. Uitslag: 1. Jacco Kemp, Egmond aan den 
Hoef 2. Dennis Talens, Heemskerk 3. Wout Bakker, Heiloo 4. Marcel Koekoek, Heiloo 5. Henk Louwe, Alkmaar.

Maak kennis met onze nieuwe collega Anouk en 
profiteer van deze super mooie actie:

Nieuwe set ACRYLNAGELS van € 59,50 
voor € 39,50

Nieuwe set ACRYLNAGELS met gelpolish van € 
69,50 voor € 49,50

Geldig tot eind juli

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee – 06-12955593
Boek online: www.schoonheidssalondessa.nl
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P E D I C U R E  |  M A N I C U R E

Margreth Kool
Gediplomeerd 
pedicure | manicure

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

 

 
Het premiummerk voor uw schone huis 

 
Elles de Lang 

Prins Bernhardstraat 8 
1931CE Egmond aan Zee 

elles-de-lang@jemako-mail.com 
06-15340811    072-5071417 

Omdat het werkt 
 
	
	

 

 

 

 

 

 
Het premiummerk voor uw schone huis 

 
Elles de Lang 

Prins Bernhardstraat 8 
1931CE Egmond aan Zee 

elles-de-lang@jemako-mail.com 
06-15340811    072-5071417 

Omdat het werkt 
 
	
	

 

 

 

 

notaris:

mr. Erica van Nimwegen-
Dijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

 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

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen
Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624
ap.beukers@quicknet.nl

Boekenmarkt bij PostaanZee
Boekenliefhebbers opgelet:  Iedere 
1e vrijdag van de maand van 13.30 
tot 16.00 uur een wisselend aanbod 
van boeken. Altijd al op zoek geweest 
naar dat ene boek? Of naar een her-
innering uit lang vervlogen tijden? 
Het kan er zomaar tussen liggen. Zie 
je niet wat je zoekt? Vraag er gerust 
naar bij de vrijwilligers. We hebben 

meer op voorraad dan we uitstallen 
en zijn je graag van dienst.  Met de 
verkoop van de boeken steun je de 
activiteiten van PostaanZee. Zit er 
even niets voor je bij? Een vrijwillige 
donatie in het vogelhuisje of via onze 
website stellen wij zeer op prijs. Ont-
moetingscentrum PostaanZee, Voor-
straat 82a te Egmond aan Zee.

Jongeren openen Brinkje op-
nieuw…
Vrijdag 22 juni is tijdens een feestelij-
ke ceremonie Brinkje in Egmond-Bin-
nen geopend. Omdat het vernieuwde 
plein in het dorpscentrum bedoeld is 
voor jong en oud heeft er op vrijdag 
29 juni wederom een feestelijke cere-
monie plaatsgevonden, dit keer in het 
bijzijn van de jeugd van Egmond-Bin-

nen. De festiviteiten gingen van start 
om 17:30, er was livemuziek en de 
jongeren zorgden zelf voor gekoelde 
versnaperingen. Jong en oud is erg 
blij met het vernieuwde hart van Eg-
mond-Binnen. De inwoners nodigen 
graag iedereen uit om eens een kijkje 
te komen nemen bij de Brinkbank.

Postduivenvereniging 
De Toekomst
Deze week is de 2e jonge duiven vlucht afgelast vanwege het warme weer. De 
5e midfondvlucht met de oude duiven is gewonnen door de comb. Apeldoorn. 
Hun duif overbrugde 320  km in 4,5 uur een gemiddelde snelheid 70 km/uur. 
Hiermee behaalden zij 8e plaats in het rayon tegen 880 duiven. Arie Tromp 
en Piet Sentveld werden respectievelijk twee en drie in vereniging. Programma 
volgende week: dagfond- en jonge duiven vlucht.

Uitnodiging expositie Kinderen 
van Lamoraal  
Het Lamoraal-project bij De Boswaid wordt donderdag 5 juli 
van 14.00 tot 15.00 uur feestelijk afgesloten met onder meer 
een bijzondere expositie: Kinderen van Lamoraal. ‘Leerlingen 
van alle groepen tonen zelfgemaakte werken en kunsten, ge-
ven demonstraties en er is een proeverij van eigen theesoor-
ten en vergeten groenten. 
De fototentoonstelling Kinderen van 
Lamoraal is een heel fraaie coproduc-
tie van de leerlingen van groep 6 en 
juf Diana. Daarbij zijn ze geïnspireerd 
door de fototentoonstelling Heeren 
van Egmont en Vechtvolk van foto-
graaf Ab Baart. Drukkerij Belleman 

heeft de foto’s afgedrukt op groot for-
maat. Belangstellenden zijn van harte 
welkom en kunnen rustig rondkijken 
op school of zich laten rondleiden 
door de kinderen’, aldus directeur Ca-
roline le Clercq. 

Zomermarkt 
Prins Hendrik Stichting
In de vorige editie was het wat krap 
om nog te plaatsen, maar we wilden 
het zeker niet onvermeld laten: de 
weergoden zaten namelijk erg mee 
vorige week tijdens de eerste zomer-
markt in de tuin van de Prins Hendrik 
stichting. Het was een lekker tempe-
ratuurtje en vele honderden bezoekers 
die, omdat het toen nog geen echt 
strandweer was, konden genieten 
van een variëteit aan koopwaar, uit-
eenlopend van de gebruikelijke goe-
deren op rommelmarkten tot prach-
tige schilderijen en handwerkkunst. 
Met muziek van de Zâelnêelden, een 

draaiorgel, veel aardewerk, diverse 
kleding en volop eten was het genie-
ten voor de vele bezoekers.

Foto (Cor Mooij)
Genoeg te beleven tijdens de eerste zomermarkt in de tuin van de 

Prins Hendrik stichting

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.

JULI

Do 5 Kortebaandraverij, Egmond/Hoef, 13u
7-15 Hogedijk Open tennistoernooi, TC Hogedijk
Zo 8 Pumpin’ pianos, Pompplein, 18u
Zo 15 Cartoon music, Pompplein, 18u
Zo 22 Muziek en Poëzie, Slotkapel, 20u
Zo 22 Kunstmarkt, rondom Koffiemolen Egmond/H., 11 uur
Zo 22 Deja Vu, Pompplein, 18u
Ma 23 – do 26 Timmerdorp Egmond-Binnen
Ma 23 – do 26 Timmerdorp E/Hoef
Vrij 27 Stiltewandeling, Abdij Egmond, 13.30u
Zo 29 Hijgende Herten, Pompplein, 18u

KERKDIENSTEN JULI

Woe 4 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 09.00 u
Zo 8 kerkdienst Prot. Kerk, Egmond aan Zee, 10u
Zo 8 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 10.00 u
Woe 11 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 09.00 u
Zo 15 kerkdienst Prot. Kerk, Egmond aan Zee, 10u
Zo 15 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 10.00 u
Woe 18 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 09.00 u
Zo 22 kerkdienst Prot. Kerk, Egmond aan Zee, 10u
Zo 22 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 10.00 u
Woe 25 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 09.00 u
Za 28 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 19.00 u
Zo 29 kerkdienst Prot. Kerk, Egmond aan Zee, 10u
Zo 29 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 10.00 u

Foto (aangeleverd)
Brinkje voor jong en oud…

INGEZONDEN
Reactie op de ingezonden brief 
van Jan de Jong
Door hem zelf is mij verteld dat de 
fusiegedachte voortkwam uit het feit 
dat de drie Egmonden vergrijsden en 
daarmee de drie verenigingen. Het 
aantal leden liep terug en er was geen 
aanwas van jeugd. De drie clubs wa-
ren, zoals hij zelf zei, noodlijdend. 
Wat er vanaf het begin allemaal is ge-
beurd laat ik in het midden. Feit is dat 
de fusielocatie is bepaald door uitslui-
tend de drie clubs en een verantwoor-
delijk wethouder met als dwangbevel: 
niet op deze locatie, dan geen fusie. 
Het begrip noodlijdend was dus niet 
meer van belang. 

Merkwaardig is dat nu plotseling 700 
kinderen lid zijn van de drie verenigin-
gen. Dit betekent 65 jeugdelftallen. 
Waar en wanneer train je die en waar 
komen de wedstrijden? Uitbreiding op 
deze locatie is onmogelijk.
Dan het kostenplaatje wat door Jan 
peanuts wordt genoemd. Hij gaat uit 
van 5 miljoen euro. Ik ken de optimis-
tische instelling van Jan op dit punt en 
verwacht het dubbele. Uitgaande van 
‘slechts’ 7 miljoen en 1000 leden (in-
clusief de 700 jeugdleden) komt dan 
het volgende rekensommetje:

Rente 2,5% (hogere tot 4,5 % komen in zicht)  175.000
Aflossing (geen 70 jaar maar 30 jaar)   30.000
Energiekosten     20.000
Trainer(s)      50.000
Diversen      20.000
Totaal      528.330
Inkomsten (1000 x gem. 110 euro contributie  110.000 
Rest dus een negatief saldo van   428.000
per jaar. 
Wie gaat dat betalen? (contributie-
verhoging 450%, sponsors, kantineo-
pbrengsten?). Ik denk dat de gemeen-
schap hiervoor gaat opdraaien. Ons 
mooie tropisch zwembad is voor aan-
merkelijk minder ten onder gegaan. 
Voorbijgaand aan 165 bezwaarschrif-
ten krijgen nu, zonder enig bewijs, 12 
bejaarden(woningen) de schuld van 
de fusieproblemen. 
Wij stellen het als 70-plussers met 
erfgenamen erg op prijs dat Jan zich 
zorgen maakt over de onvermijdelijke 
waardevermindering van onze wonin-
gen. Aan de andere klant verwachten 

wij te zijner tijd een run op onze wo-
ningen. Welke echte voetballiefhebber 
zoals Jan, die de 70 jaar ook al nadert 
en zelf nogal ver verwijderd woont 
van een sportaccommodatie, zal de 
kans laten lopen om de rest van zijn 
leven vanuit zijn ‘skybox’ te genieten 
van bontgekleurde kleding van de 
jeugd, die uiteraard gebracht wordt, 
ook al is het lopend bereikbaar, door 
hun gemotoriseerde, juichende aan-
hang, met gegarandeerd na zonson-
dergang feestelijke verlichting? Jan, 
alvast welkom bij de uitverkorenen. 
Rong Konijn, Egmond aan den Hoef.
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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.

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Roomboter hazelnoot GEVULDE KOEK          4 voor € 5,- + 4 gratis
SLAGROOMSOESJES                                       20 voor € 3,- + 20 gratis
SAUCIJZENBROODJES of SATÉ BROODJES      5 voor € 5,- + gratis
DESEM STOKBROOD (olijven,wit,meergranen,peperoni) 2 voor € 5,- + 3e gratis
Lever de advertentie in en ontvang een brood naar keuze voor maar € 1,-

Roomboter hazelnoot GEVULDE KOEK 4 voor € 5,- + 4 gratis
SLAGROOMSOESJES 20 voor € 3,- + 20 gratis
SAUCIJZENBROODJES of SATÉ BROODJES 5 voor € 5,- + gratis
DESEM STOKBROOD (olijven,wit,meergranen,peperoni) 2 voor € 5,- + 3e gratis
Lever de advertentie in en ontvang een brood naar keuze voor maar € 1,-

Actie geldig bij inleveren bon

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Nieuwe oogst Hollandse AARDAPPELS 4 kilo € 2.95 
Grote wilde PERZIKEN                           3 pond € 2.95  
PERSSINAASAPPELS vol sap                  3 kilo € 2.95

✄

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

op=op

TOP-KWALITEIT

• Hollandse Nieuwe MAATJES HARING
p/st € 2,00  3 voor € 5,50  6 voor € 10,00
65+ 3 voor € 5,00
• Hollandse Nieuwe MAATJES HARING
zelf schoonmaken     emmertje ±8 stuks € 7,50

Ouderwets gerookte PALING
van 500 gr € 25,- 

Alleen tegen inlevering van deze bon 500 gr € 17,50

heerlijk gekruid

VERS v/h MES

Warm gebakken KIBBELING
250 gr € 4,- 

Alleen tegen inlevering van deze bon 2e halfpond € 1,50
dus 500 gr € 5,50

Grote GAMBA’S (zonder kop) of gepeld
van kilo € 17,50 

Alleen tegen inlevering van deze bon kilo € 12,50
max .5 kilo per klant

Verse ZEETONG ± 250 gr p/st
van kilo € 20,- 

Alleen tegen inlevering van deze bon kilo € 12,50
max .4 kilo per klant

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Noord-Hollandse GRASKAAS 500 gram 2,95
OUDE BOERENKAAS 500 gram 3,95

  Bij aankoop van de 1e kilo kaas
    een GRATIS CULINAIRE VERRASSING ✄

Oude LUXE KAAS 500 gram 3,95

NOORD HOLLANDSE extra pittige  500 gram  3,95

Seizoenafsluiting Lamoraal van Egmont
Op woensdagavond 4 juli tijdens de 
braderie zal Lamoraal van Egmont 
haar muzikale seizoen afsluiten met 
een sfeervol concert in de Oud Katho-
lieke kerk st Agnes aan de Voorstraat 
in Egmond aan Zee. Het concert zal 
in ongedwongen sfeer plaatsvinden 
wat betekent dat het publiek tijdens 
het concert in- en uit kan lopen. Het 

40-koppig orkest zal onder leiding 
van haar dirigent Michael de Graaf 
een gevarieerd programma ten ge-
hore brengen. Zo wordt er een gaaf 
stuk gespeeld met Ilse de Jong en 
Zenzi Ciliacus als solistes op sopraan-
sax! Het concert is vrij toegankelijk, 
aanvang 20:00. Bij de uitgang wordt 
een collecte gehouden. Het in stand 

houden van het orkest vraagt investe-
ring in onderhoud van de instrumen-
ten en ook staan een aantal nieuwe 
instrumenten op het verlanglijstje 
van het orkest. Elke bijdrage wordt 
gewaardeerd! Informatie over de mu-
ziekvereniging is te vinden op www.
lamoraalvanegmont.nl.

JOOOI
IMet dit mooie weer ben je snel geneigd om effe het zeetje in te plonzen. Maar de sterke stroming een aanhoudende 
(noordoostelijke) wind zorgen ervoor dat je snel afdrijft, las ik ergens. Ik heb het idee dat de politiek in Bergen ook 
een sterke stroming en stevige wind ondervindt, want er zijn toch duidelijke meningen te horen dat die eveneens be-
hoorlijk afdrijven. Jaap Eeltink had het vroeger in zijn columns altijd over ‘De Woeste Hoogte’ als hij het had over het 
gemeentehuis. Inmiddels begint het weer aardig op een woeste hoogte te lijken. Nou ja, hoogte, het nadert meer een 
triest dieptepunt eigenlijk.

 K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl 

wekelijkse column van KD de Bocht

Foto (aangeleverd)
Seizoenafsluiting bij Lamoraal van Egmont

Wat Now!
“Weertje êe me-kind? ’t Was wel eet 
en deer ken ik iet têege. Maer ’t laikt 
iet op ’n zêêmer net ten! Et skeelt 
somwaile wel 10 grade na ien dag.”
”Jadet, die van main klaegt stien en 
bien want ai mot nôdig compost nee 
z’n lankie brenge. Ai is d’r alle dage 
maer d’r is alle kere wat aars. Den 
weer te eet en den eb ie gien water 
genog oit de pomp. En die knaine 
vrêête de jonge plantjes op. Wat ie 
ook prebeert, ze wêete binne de pale 
mit pinddreed te komme. En wai maer 
denke datte die knaine gien meer in 
doin ware deer die knaineziekte. Now, 
vergêêt et maer. Ze vrete alles op ,zain 
ie van main en de bieren ewwe nies 

as naerig ‘ad.”
” Jooi, ze zelle je naga n het strope 
zette. Ik ziet zo een knain al op me 
borretje legge.”
” Maer ze benne beskerremd dis je 
ken d’r alliendig van drome.””den 
zelle we motte wachte tot de kerst 
me-kind. Den ken je bai de Jumbo te-
recht. Maer geeft main maer ’n vers 
knain oit doin, die benne zo zacht as 
een zaidje. ’t Is ammaer weeran mit 
die knaine. ’t Is begrotelek want z’n 
lankie is z’n winder. Ai doet iet aars as 
ripperere en werreke.”
”eb ai al zeed aeld voor ’t langd? De 
sparziebone motte d’r now ook wel 
in.”

”Jadet,  de eerappele stane d’r ook 
mooi bai.””Weer is ie now mââd? “
”Now , ai zit weer an de zêêneis, as 
ai maer een slokkie eb. Ai maekt z’n 
ââge nerreges drik oover en gaet  am-
maar rotzooien ‘êên., ai skait zonger 
zerrege. Ai doet somstaien of ie niks 
ken, maer je ken z’n lankie gerist an 
‘m ôôverleten ‘ oor, want ai ken êêve-
goed van strongd was kaauwe.”
”Now kom, ik gae me padje ook 
weerderes inkorte. Ik mot nag me vis 
skôôn make en om een endje bol. Et is 
temet êêterstaid. Ik gaat me spilletjes 
‘aele aers den benne aese de winkels 
dicht. Now ik gaet. Goeie oor!”
”Tot Merrege.”

Diederik Blankesteijn, talent aan het orgel
Het  2e Zomeravondcon-
cert van dit seizoen in 
de  Oud-Katholieke  Ste. 
Agneskerk  te Egmond 
aan Zee wordt  maan-
dagavond de 9e juli 
verzorgd  door organist  

Diederik Blankesteijn uit Barneveld. 
Aanvang 20.30 uur. De toegang is 
gratis, wél is er een ‘openschaalcol-
lecte ‘ na afloop van het concert aan 
de uitgang.  (Zie ook www. egmond.
okkn.nl  en egmond.nl/app),

 ZOMERAVOND

 CONCERTEN 2018

Oud-Katholieke Ste. Agneskerk, Voorstraat 112, Egmond aan Zee

Maandag 2 juli: OPENINGSCONCERT 

 door KOPER-ENSEMBLE ‘OTTONI’  

 o.l.v. Peter Leydekkers. 25-jarig bestaan  

 m.m.v. WYBE KOOIJMANS, 

 (een ‘OrgelPLUS’-concert)

Maandag 9 juli DIEDERIK BLANKESTEIJN, orgel

Maandag 16 juli GIJS BOELEN, orgel

Maandag 23 juli SANDER VAN MARION, orgel 

 (‘zijn afscheidsconcert’)

Maandag 30 juli GIJSBERT KOK, orgel 

 m.m.v. YUN PARK, sopraan (Zuid Korea),  

 (OrgelPLUS)

Maandag 6 aug. GIOVANNA RIBOLI, orgel (Italië)  

 m.m.v. SABINE POIESZ, viool   

 (OrgelPLUS)

Maandag 13 aug. SIMON STELLING, orgel

Maandag 20 aug. DIRK OUT, orgel 

Maandag 27 aug. JAAP ZWART, orgel 

 (slotconcert bij kaarslicht)

Aanvang van alle concerten traditiegetrouw op de maandagen om 20.30 

uur. Gratis toegang met ‘openschaalcollecte’ aan de uitgang.

Comité Zomeravondconcerten -  zie ook www.egmond.okkn.nl en zie ook 

egmond.nl App.

W�tenwind
Egmond aan zee
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Personal information 

 

Name :   Yun Park 

Part :   Soprano 

Phone number :  06 5429 6016 

Email address :  yunparksoprano@gmail.com 

 

 

Education (Classical vocal music) 

 

Conservatorium van Amsterdam, Master degree 2009 

Koninklijk Conservatorium, Bachelor degree 2007 

Han-Yang University, Bachelor degree 2004  

 

 

Career and performance 

 

Professional Choir senior soprano, 2004 ~ 2006  

Soprano soloist in Bach Mattues Passion, Handel Messiah, Mozart Requiem, Faure Requiem in the 

Netherlands, 2014 ~ 2018 

Various concert in major events organized by Embassy of the Republic of Korea in the Netherlands, 

2015 ~ 2018 

Groot Omroepkoor soprano freelancer  


