
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

11  wo   2:55  11:36  15:25        
 12  do   0:16   3:45  12:24  16:16   
13  vr   0:34   4:31  13:50  17:01  VM
14  za   1:14   5:16  15:26  17:47   
15  zo   1:55   6:05  16:18  18:36   
16  ma   2:40   6:50  17:03  19:22   
17  di   3:25   7:37  17:46  20:15   
18  wo   4:15   8:31  18:26  21:06   

  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

autoservice
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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!

 

Clinics Mindful Run en Mindful Walk in de Egmondse duinen
Voor jou als je hier met vakantie bent,
voor jou als je juist in deze periode heel hard moet werken,
voor jou als je in Egmond (of omgeving) thuis blijft.
Lopen zonder druk om te presteren
met wat mindfulmomentjes, wat spelend op adem komen.
Mindful Run:  zaterdag 14 juli van 9.00 – 10.30
Mindful Walk: vrijdag 17 augustus van 9.00 – 10.30
Mindful Run:  woensdag 29 augustus van  9.00 – 10.30
Start: parkeerplaats De Bleek, Van Oldenborghweg, Egmond aan den Hoef
Kosten: 15 € - Duinkaart verplicht - Aanmelden en informatie:
www.mindfulrun.nl/egmond info@mindfulrunegmond.nl 06 19135113

MET SPOED
GEVRAAGD!
verkoper/-ster

vanaf 16 jaar

Vissuper & Visboet
info: 06-53211742  -  072-5067819Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57

mail2zensitive@gmail.com

Ervaar nog deze zomer 
het gemak van 

permanente make-up!
Wenkbrauwen, eyeliner, 

er altijd verzorgd 
en stralend uitzien.

Twintig jaar ervaring, 
nieuwste techniek, 
vergunning GGD.

Vrijdag 13 juli is Angelica 
aanwezig voor PMU.

Interesse of vragen bel 
met Zensitive 
06 29 43 08 57

Nieuw- en verbouw  / Onderhoud / Reparaties
Kantoor: Stationsweg 31. tel. 533 27 50
Werkplaats: Ken.str.weg 171, tel. 533 27 05
e-mail: hoetjesbouw@hetnet.nl

 

• Hoogeweg 54b • 1851 PJ Heiloo • T 06 1299 8058

w w w. s c h i l d e r b o l t e n . n l

sikkens

Huis Schilder

PLAN
nú profiteren 

van onze
winterschilderkorting

VAN GOGH’S IRIS
H O V E N I E R S

Melchers
SCHILDERWERKEN

vrijblijvende offerte

TEL. 072 5323460
06 22178192

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO

PB 26 1850 AA Heiloo
Tel. 072 5331875 Mob. : 06 53458623

HOOFDDEPOT BENEGAS
Butaan/Propaan, Industriële gassen, Campinggaz, 
Propaangas tankinstallaties

Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas

Openingstijden:

camping Heiloo
restaurant de groene kip

gezellig uit!

De Omloop 24, 1852 RJ Heiloo - Postbus 124, 1850 AC Heiloo
Telefoon 072 535 55 53, fax 072 535 55 51

verzorging van
bruiloften en partijen

De Omloop 22
1852 RJ Heiloo

Tel.: 072 533 16 12
Fax: 072 533 16 20

E-mail: info@kleinvarnebroek.nl www.kleinvarnebroek.nl

HOETJES
FA. P. HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

Westerweg 106 
1852 AL Heiloo 

Tel.072-533 51 87 
Mobiel 06-120 56 375

Voor al uw sierhekwerk,
toegangspoorten, 
schoorsteenkappen.
Tevens verkoop van
hekwerkonderdelen

Molenlei 1i, 1921 CX Akersloot
www.smederijhageman.nl

072 5051202

voor brui loften / recepties of feesten

LOODGIETERSBEDRIJF
G. VAN TIL

sinds 1906
badkamers, sanitair

gas- en waterinstallaties, verwarming 
riolering, dak- en zinkwerk

De Hoefsmid 33 G Vredenoord 169
1851 PZ Heiloo 1852 WP Heiloo

T 072 - 511 30 09

Werkplaats Correspondentie

A.B.L. Hoetjes

Strammerboogh 4 - 1921 WN Akersloot - Tel. 0251 500225 - 
Fax 0251 500225 - Mob. 06 22576832 - E-mail: info@vincentkeijsper.nl 

WWW.VINCENTKEIJSPER.NL 

• SCHILDERWERK binnen en buiten
• BEHANGWERK • SAUSWERK

• Klassiek, Electro- en 
Ooracupunctuur-

• Mora- Bioresonantie therapie
• Cranio-Sacraal therapie

Voor uw advertentie(s)
in  FULL COLOR

betaalt u maximaal 
€ 50 per maand.

Eerste plaatsing € 30,00 
Tweede plaatsing 
€ 20,00 ex. BTW.

Plaatsing op deze pagina is op contractbasis.
Tussentijds veranderen/opzeggen van 

advertentie is niet mogelijk.

De plaatsingsdata worden door ons bepaald. 
Eventuele volgende plaatsingen zijn gratis. 

De advertentie wordt minimaal eenmaal per maand
geplaatst. Voor inlichtingen en opgave:

Drukkerij Uitkijkpost, De Hoefsmid 5, Postbus 68, 
1850 AB Heiloo Tel. 072 5330175, Fax 072 5335644

S ta t i onsp le in  3b ,  1851  LN He i l oo
(072 )  532  46  00 ,  06  29  044  945  
sh l@lvmdes ign .n l ,  www. l vmdes ign .n l

OPENINGSTIJDEN
DI. WO.  DO. 08.30-17.30 UUR
VRIJDAG 08.30-20.00 UUR
ZATERDAG 08.30-12.30 UUR

ADRES
Zevenhuizerlaan 59
1851 MS Heiloo
tel. 072 533 19 28
www.kapsalonbijwaard.nl

Nars Gottmer
Praktijk voor 
Integrale Geneeswijze

Lid Ned. Vereniging voor Acupunctuur
Lid Mora Bioresonantie Therapie Nederland

Heiloo
Voor dames en heren, schakel en automaat
Hoogeweg 17
1851 PG Heiloo
072-5054662
06-514 80 504

Autorijschool

www.ladyfirst.nl

www.locastechniek.nl
� 072 5333481

Ma. t/m vrij. van 8.00 - 12.00 uur.
(9-12 uur)

 

Spektakel in de straat: 
Hoever kermis goed van start met draverij
(van de redactie/JdW)
Het was er perfect weer voor: mooi genoeg om ‘gepast gekleed’ buiten te staan en niet te 
mooi zodat iedereen naar strand zou vertrekken. De kortebaandraverij Egmond aan den Hoef 
kan tevreden terug kijken op een druk bezochte 13e editie. Dat de winnaar John de Leeuw 
van Stal De Groningers werd met Crazy Lover, zal voornamelijk voor de gokkers interessant 
zijn geweest. Het grootste deel van het publiek genoot gewoon van het jaarlijkse spektakel 
als startschot van de Hoever kermis. 
Al vanaf één uur ’s middags liep het 
vol op de kop van de Slotweg voor 
het Rode Hert en langs het parcours 
aan de Herenweg. Inmiddels staat 
Egmond klem op de agenda van de 

kortebaandraverijen en trekt het alle 
coryfeeën uit die wereld naar ‘ons’ 
strijdperk. Veel van het publiek be-
stond in vooral het eerste deel van 
de middag uit de ‘volgers’ van die 

coryfeeën... De meeste Egmonders 
ging het meer om de gezelligheid 
(achteraf).

VERVOLG OP PAGINA 2

Foto (redactie)
 Drukte bij de kortebaandraverij
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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

	

Met	grote	verslagenheid	vernamen	wij	het	overlijden	van	
onze	secretaris	en	medebouwer	van	het	eerste	uur	

Klaas	Wijker	

Wij	wensen	zijn	familie	veel	sterkte.	

Namens	alle	vrijwilligers	van	de	Egmonder	Pinck		

“Claes	Teunisz”	

	

	

Met	grote	verslagenheid	vernamen	wij	het	overlijden	van	
onze	secretaris	en	medebouwer	van	het	eerste	uur	

Klaas	Wijker	

Wij	wensen	zijn	familie	veel	sterkte.	

Namens	alle	vrijwilligers	van	de	Egmonder	Pinck		

“Claes	Teunisz”	

	

Lieve mensen, zo ga je naar het Egmond-Binner 
strand met vriendinnen, daar lekker eten, niks in 
de weg. Dan de weg naar huis, wat een marteling. 
Dankzij mijn schoonzuster Fia is het gelukt. Nu ben 
ik ziekenhuizen en 5 omleidingen later gelukkig weer 
thuis en op de goede weg naar herstel.

Mensen, bedankt voor de lieve woorden, 
bloemen en kaarten.
Zo zie je maar.
Dank. Dank.

Bea van Duin - de Goede

“Er zal altijd iemand zijn die vol liefde op je wacht”

De manier waarop wij afscheid hebben moeten 
nemen van ons zusje

Elly Dekker
was bijzonder en indrukwekkend.

Wij zijn iedereen heel dankbaar 
voor alle verhalen, kaartjes, 
lieve woorden en betrokkenheid 
rond Elly’s overlijden. 

Wij hopen dat u haar in liefde 
blijft gedenken.

Johan en Thea

Ineke en Henk 

juli 2018 

één in opvang en onderwijs!www.blosse.nl©
20

18
Sd

H

Prinses Marijiji kelaan 1
1934 EAEAE EgEgE mond aan den Hoefefe
T.T.T 072727 -5061694
www.w.w sintjtjt ozefefe sfsf chool.nl

Kindcentrum St Jozef: één fijne plek voor baby’s tot 12-jarigen

Kom langs

en geniet!

Gezellig druk
De kermis in Egmond aan den Hoef 
zit er weer op voor een jaar. Het was 
gezellig druk, mooi weer en ook voor 
de jeugd was er genoeg te beleven. 
Ofschoon het mooie weer er wel voor 
zorgde dat de zaken voor de attracties 
zelf meestal pas laat op gang kwam. 

Opmerkelijk was dat Het Rode Hert, 
jarenlang het epicentrum van het 
kermisspektakel, alleen tijdens de 
harddraverijen open was. Het hele 
weekend was het café verder geslo-
ten. Nu trok het publiek naar ’t Slotje, 
waar de attracties vanaf dat punt on-

geveer richting Hoeverweg stonden 
uitgestald. Was wel makkelijker om je 
kinderen op de kermis zelf in de gaten 
te houden en de oliebollen waren ook 
een stuk dichterbij nu… 

Foto's (redactie): Drukte bij de kortebaandraverij - ‘Verzamelen’ bij Café ’t Slotje

Foto (foto Andrea Rijtema)
Winnaar John de Leeuw giert met Crazy Lover door de straten 

Foto's (redactie)
Attracties voor de jeugd

 Botsautootjes doen het altijd bij 
de jeugd… 

Wat Now
“Now, klaer benne we d´r mêe! 
Wai ewwe é stemd en now stane 
de krangte vol mit allegaar ellende 
over de loi die de boel besôdemiterd 
ewwe. Alles mot weer bekêke worre 
want et klopt voor gien mêter wat of 
ze bekokstôofd ewwe. En alle derpers 
d´r aige maer drik make over wat of 
de loi allegaar belôofd ewwe. Over 
een jaer of vaif wête we meskien 
wêer of we an toe benne. En den gaet 
et opperôofd van de provinsie ôok 
nag afnokke. Ai wil meer taid voor ze 

aige en ze waif. Nou ja toe, dat ken 
een droiloor begraipe. Ai eb z´n best 
e´dêen zel ik maer zegge en ai ad de 
wind d´r wel onder docht ´k zo. Wie of 
we now weer kraige, God zel et wête. 
Een zôôtje is et.”
”Mââd, je mot wel ’t oissie bai ’t 
skiertje lete. ’t Komt altaid aars oit.”
”Nou ja toe, ik gaat. Ik voelt me ifte-
rig. Volges main kraig ik de griep. Et 
alleve derp eb plat e’lêge en ben ik 
an de bêert. Joi, deer gaet die lillekerd 
van me niewe biervrauw. Wat zee je 

van im? Ai denkt dat ie pier wat is, 
maer ai zel ook nag wel in de ênnes-
trongd verzoipe. Ai eb ’n verbêelding 
as de derdedaagse koors. Ik mot em 
iet mit z’n rottige strêeke.” 
“Mââd je dwaal of me-kind. Je laik  
wel ’n Jehôova getoige, ik kraig ter 
gien spelt tisse. Nêemt aase ’n pares-
etemolletje en gaat te bed.” 
“Je mêent et, now den gaat ik maer. 
Dag ôor.”

Belangrijk bericht parochianen en kerkbezoekers 
E/Binnen en E/Zee
In de weekenden van 14/15 juli en 21/22 juli zullen er géén vieringen in de Rooms Katholieke 
kerken van Egmond-Binnen en Egmond aan Zee zijn. Dit heeft te maken met de oogoperatie 
van pastor Mantje, waardoor hij niet in staat is om voor te gaan.

Doordat er op korte termijn een be-
slissing moest worden genomen, heb-
ben de overige pastores het probleem 
voor de komende weekenden opge-
lost door deze weekenden één geza-
menlijke viering voor de Egmondse 
locaties te houden. Deze wordt ge-
houden in de H.M.M. Alacoque kerk 
in Egmond aan den Hoef om 10 uur. 

Op zondag 29 juli is er voor 
alle drie Egmondse locaties 
ook maar één viering.
Deze zal om 10 uur in de kerk O.L.V. 
Onbevlekt Ontvangen te Egmond aan 
Zee zijn. In deze eucharistieviering zal 
pater Pee de Waard voorgaan. Eind 
juli wordt opnieuw bekeken hoe de 
situatie er voor staat. Houdt u alstu-

blieft de berichtgeving hierover goed 
in de gaten. Voor het actuele rooster 
verwijzen wij u naar onze website: 
rkegmond.nl. Voor zo ver mogelijk 
vragen wij u dit door te geven aan 
elkaar. 
Locatieraden de Drie Egmonden.
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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 

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

Wilt u een feestje organiseren
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen 

met vrienden of uitgebreid dineren met 
familie? U kunt bij ons terecht.

Geopend van donderdag t/m zondag 
vanaf 11.00 uur

Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 18,50

www.het-woud.nl • 072-5061471

 - ook zondag's open -

Centrale inkoop “de Westrand”
Lamoraalweg 65 - Egmond a/d Hoef - Tel: 06-10661963

Duinaardappelen 10 kilo € 8,-
Aardbeistekken 10 voor € 2,50

Preiplanten 40 voor € 3,-

Internationaal zomerfeest 
Sinds de start van PostaanZee in 2016 zijn er veel activiteiten gestart en een ervan is het 
Taalcafé. Hier zijn anderstaligen met Nederlandse vrijwilligers samen bezig met de Neder-
landse taal. Een tijd geleden ontstond het idee anderstaligen en Nederlanders door middel 
van koken op een creatieve manier met elkaar in verbinding te brengen. Als voorbereiding op 
dat plan, dat in augustus start, organiseert PostaanZee donderdag 12 juli een Internationaal 
zomerfeest. 
Door elkaars gerechten te proeven en 
de recepten te delen met elkaar kun 
je leren over koken in andere lan-
den en het bevordert de onderlinge 
communicatie. Een aantal personen 
begint met het inbrengen van zijn 
of haar favoriete gerechten. Onder 

het genot van deze gerechten en een 
drankje wordt het winnende gerecht 
van de avond uitgekozen. Deze prijs 
wordt aan het eind van de avond uit-
gereikt. Bij voldoende belangstelling, 
gaan we er in augustus, september, 
oktober en november mee door. In-

loop is vanaf 16.30 uur, eind-
tijd is 19.00 uur. iedereen is 
welkom! Voor de toegang 
vragen wij een vrijwillige bij-
drage. Tot ziens donderdag 
12 juli!

Ina Eilander in de Slotkapel
We hewwe weer ’n merakels mooi 
thema dut jaar. ‘Hou me vast, laat 
me gaan’. Zondag 22 juli 2018 
opent schrijfster en dichteres Ina Ei-
lander haar avond met gedichten van 
o.a. Rutger Kopland, Phil Bosman, 

Adriaan Morriën en Toon Hermans. 
Uiteraard zal Ina ook haar eigen werk 
ten gehore brengen, zowel in het Ne-
derlands als in ’t Westfriese dialect. 
Tussen de teksten door kunt u ge-
nieten van prachtige pianomuziek en 

een schitterend natuurarrangement. 
Aanvang 20.00 uur en de kapel is om 
19.30 open. Toegang is gratis evenals 
een kopje koffie of thee na afloop.

Organist Gijs Boelen ‘Tussen barok en heden’
Het  derde Zomeravondconcert van dit seizoen in de  Oud-Katholieke Ste. Agneskerk aan de 
Voorstraat 112  wordt maandagavond de 16e juli verzorgd  door de Amsterdamse organist  
Gijs Boelen,  onder de titel ’Tussen barok en heden‘ – een muzikale  reis door  vier eeuwen’

De organist graaft met zijn talen-
ten  in de partituren van een  aantal 
componisten uit Duitsland, Engeland, 
Frankrijk, Italië en het Rusland rond 
de eeuwwisseling  van de 19e en de 
20e om uit te komen bij eigen werk 
uit Nederland. Eerst komt hij  met een 
aantal werken uit de barok: Buxte-
hude, Purcell en Vivaldi.  Van de laat-

ste  in een compositie/transcriptie van 
Johann Gottfried Walther, het Con-
certo in b klein. Door een overstap 
met de muziek uit de late romantiek 
komen we via  de Fransman Camille 
Saint-Saëns bij  Rachmaninoff . Hij 
maakt  daar het orgel ook met een 
eigen transcriptie in al zijn facetten 
bruikbaar voor zowel de oude klassie-

ken als de nieuwe muziek en breekt 
hij een lans voor het orgel door de 
eeuwen heen. De aanvang van het 
concert is 20.30 uur, toegang is gratis. 
Wél graag een ‘vrije gift’ in de col-
lecte aan de uitgang om de meer dan 
50-jarige traditie in de Ste. Agneskerk  
in stand te houden. (Zie ook www. eg-
mond.okkn.nl en de egmond.nl/app.

In memoriam: Klaas Wijker (1944 – 2018)
Klaas Wijker uit de Schoolstraat, een 
Egmonder in hart en nieren, is na een 
onverwacht en kort ziekbed overle-
den. Zijn uitvaart was afgelopen za-
terdag bij de abdij in Egmond-Binnen, 
waar Klaas al vele jaren rondleidingen 
en portiersdiensten deed. De beman-
ning van de Pinck vormde na de 
uitvaartdienst een indrukwekkende 
erehaag voor hem. Klaas is op het 

kerkhof begraven bij zijn vrouw Atie. 
Klaas wordt nu al gemist. Niet alleen 
door zijn familie, bij de abdij, de Pinck 
en het mannenkoor van de OK kerk, 
maar ook op zijn landje in de Vijgen-
dal, in het Museum van Egmond, bij 
PostaanZee en bij de Prins Hendrik 
waar hij vertrouwenspersoon was. En 
zelfs wordt hij daar en in Zorgcentrum 
Agnes gemist als Sinterklaas. Klaas 

kon verhalen vertellen als de beste 
en wist veel van Egmond. Hij was een 
bijzondere Derper die veel respect 
verdient voor zijn trouwe inzet voor 
de gemeenschap. Klaas was heel trots 
op zijn koninklijke onderscheiding die 
hij in 2011 ontving. Zijn onverwacht 
snelle heengaan is een gevoelig ver-
lies voor Egmond. (Tekst Carla Kager)

Drakentanden voor de kust Egmond-Binnen
Vorige week zijn bij strandpaal 42 
/ 250 minimaal 7 obstakels uit de 
Tweede wereldoorlog ontdekt. Deze 
liggen recht voor de Botenclub 
Egmond-Binnen. Bij laag water ste-

ken ze ongeveer 30 cm onder water. 
Vanaf de bodem zo’n 80 cm hoog. 
Voor zwemmers zijn deze obstakels 
gevaarlijk en ook boten kunnen flinke 
averij op lopen. E.R.B. Heeft in samen-

werking met de Gemeente Bergen 
een markering aan laten brengen om 
de veiligheid te kunnen waarborgen. 
Wat er gaat gebeuren met dit erfgoed 
is momenteel niet bekend.

Postduivenvereniging De Toekomst
Deze week is de 2e jonge duivenvlucht 
vervlogen, wederom vanuit Roosen-
daal. Deze vlucht met de jongduiven 
is gewonnen door Piet Sentveld. Zijn 
duif overbrugde 121  km in 1,5 uur: 

een gemiddelde snelheid 83 km/uur. 
Jos van der Molen en comb. Apel-
doorn werden respectievelijk twee 
en drie in vereniging. Dagfondvlucht 
met oude duiven C&J Apeldoorn 21e 

in Alkmaar tegen 276 duiven. De 705 
km werd in 11 uur en 40 min. afge-
legd. Gemiddelde snelheid 61 km/u. 
Volgende week midfondvlucht oude 
duiven en 3e jonge duivenvlucht.

  Rustiek tafereeltje UIT de zon…
Buiten alle hectiek van de kermis in 
Egmond aan den Hoef en het muziek-
feest op het Pompplein in Egmond 
aan Zee kuieren hier een paar paard-
jes langs de duinrand. Even in de 
schaduw lekker grazen. Wie het ziet 

zou zweren dat hij ergens ver weg in 
het buitenland zit, maar het is toch 
echt om de hoek van de deur, net bui-
ten ons dorp richting ‘t Woud.

Foto (redactie) Even lekker uit de zon…
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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!

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

 

 
 

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis
Uw wensen staan altijd centraal

Voor Thuiszorg(ZVW), Persoonsgebonden 
Budget(PGB) en Particuliere Thuiszorg

Neem voor een vrijbljivend kennis-
makingsgesprek contact op met A-zorg Arina, 

Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706

info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

Lamoraalweg 53B     Ind.terrein de Weidjes     Egmond aan den Hoef 
kringlooptol.nl     06 36 33 43 33

“KOM EENS LEKKER STRUINEN’’
MODERN VINTAGE

SPEELGOED HUISRAADKLEDING DECORATIE SERVIESBOEKEN - MUZIEK

of

persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING
Karin Smit
persoonlĳk en stĳlvol
Tel. 06 81 35 81 10
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
- Een mooi en waardevol afscheid  

  hoeft niet duur te zijn

- Ongeacht waar en of u verzekerd 

   bent 

- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd 

  mogelijk

- Ruime ervaring als uitvaart-

   begeleidster in uw regio

- Betaalbaar en onafhankelijk

Tel. 06 81 35 81 10

 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Achterom 1

Twee dagen spektakel tijdens Slotfestijn XL
Op zaterdag 14 en zondag 15 juli vindt in het oude Slotkwartier het jaarlijkse Slotfestijn 
plaats. Dit jaar voor het eerst echt óp de slotfundamenten! Diverse re-enactment groepen 
laten bezoekers in hun tentenkampen toe, waar dan ook doorlopend van alles is te zien. 
Daarnaast worden er verhalen verteld over de geuzen, die het met Willem van Oranje opna-
men tegen de gehate Spanjaarden. 
Voor kinderen zijn er allerlei spelletjes 
te doen, terwijl vader en moeder heer-
lijk vertoeven op het terras voor be-
zoekerscentrum Huys Egmont. Zo is er 
een leuke speurtocht door het park en 
mogen kinderen bij de archeologiekist 
zelf scherven opgraven, schoonmaken 
en lijmen. Hier omheen bevindt zich 

een kleine historische markt met oude 
ambachten, terwijl binnen natuurlijk 
diverse exposities te bezichtigen zijn. 
Omdat het kasteelterrein van 1200 
tot 1600 bewoond is geweest, wor-
den ook de ridders van weleer niet 
vergeten. Zij laten op diverse tijden 
een echt riddertoernooi zien, waarbij 

de zwaarden gevaarlijk kletteren in de 
strijd. Wie zal het toernooi winnen? 
Het Slotfestijn vindt plaats op 14 en 
15 juli, beide dagen van 10.00u tot 
17.00u. Het evenement is op en rond 
de slotfundamenten, in de Slotweg te 
Egmond aan den Hoef. De toegang is 
gratis!

Avondconcert Eensgezindheid op het Slot
Het is dit jaar 450 jaar geleden dat 
Graaf Lamoraal van Egmont op de 
Grote Markt in Brussel door de Span-
jaarden werd onthoofd. We herden-
ken dit feit met tal van historische 
en culturele activiteiten. Muziekver-
eniging Eensgezindheid verzorgt in 
dit kader een zomeravondconcert op 
donderdagavond 12 juli. Zowel het 

opleidingsorkest o.l.v. Birgitte van 
Es als het fanfareorkest o.l.v. Marije 
Koopmans zullen optreden. De fun-
damenten en omgeving ademen een 
sfeer van rust uit. De klanken van 
Eensgezindheid zullen harmonieus 
samengaan met deze al 800 jaar 
bestaande omgeving.  Er is tevens 
gelegenheid om Huys Egmont te be-

zoeken en de expositie "Heeren van 
Egmont en het vechtvolk" te zien. 
Iedereen, jong en oud, is van harte 
welkom op de fundamenten van het 
eens machtige stamslot van de Eg-
monts in Egmond aan den Hoef. Het 
concert begint om 19.30 uur en de 
toegang is geheel gratis. 

Mooie samenwerking met de Klompenhoeve
Brouwerij Egmond heeft een mooie samenwerking opgezet met de Klompenhoeve. Het res-
tant van de granen dat overblijft na het brouwproces heet bostel. Dat is een waardevol een 
restproduct, want het is een geweldig voedingsmiddel. Bostel is zeer eiwit- en energierijk. 
Bakkers kunnen het in het brooddeeg mengen. Maar deze bostel gaat naar de geiten van de 
Klompenhoeve. 
De Klompenhoeve in Egmond aan 
den Hoef is een van de eerste zorg-
boerderijen van Nederland. Zij bieden 
mensen met een verstandelijke beper-
king zinvol agrarisch en ambachtelijk 
werk in een prettige, veilige woonom-
geving. Zodanig, dat zij zich verbon-

den voelen met de maatschappij en 
zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. 
En de geiten? In het begin keken ze 
wel een beetje gek, maar intussen zijn 
ze er dol op geworden, vooral op de 
bostel van het bockbier. Van de melk 
die ze geven maakt de Klompenhoeve 

kaas. Jawel, die kaas kan je bij Brou-
werij Egmond dan weer proeven als 
je tapas bestelt bij je proeverij. Voor 
Brouwerij Egmond een mooie bijdra-
ge aan een circulaire economie.

Foto’s (Frits van Eck): 1. Allerlei activiteiten herleven tijdens het Slotfestijn
2.De dames van adel denken er het hunne van…

Foto's (aangeleverd)
1. Bostel uit de kruiwagen 2.Geiten wachten met smart op de bostel

Bijeenkomst met gemeente en politie  
De gemeente en politie komen deze zomer buurten bij de inwoners. De eerste twee bijeen-
komsten zijn inmiddels geweest, de derde (voor de Egmonders) vindt binnenkort plaats. U 
bent van harte welkom op dinsdag 17 juli van 19.30-21.00 uur bij ontmoetingscentrum Pos-
taanZee, Voorstraat 82a in Egmond aan Zee. U kunt binnenlopen wanneer u wilt. 
De politie wordt steeds zichtbaarder 
in de wijken. De wijkagent heeft een 
centrale rol gekregen en politiecol-
lega’s komen niet alleen als er iets aan 
de hand is; ze proberen regelmatig hun 
gezicht te laten zien. Zo kunnen ze zich 

een beeld vormen van wat er speelt in 
de wijken en wat de inwoners bezig-
houdt op het gebied van veiligheid. 
Op de bijeenkomst in PostaanZee is 
namens de politie in ieder geval wijk-
agent Maarten van der Molen aanwe-

zig. Burgemeester Hetty Hafkamp en 
een aantal medewerkers van de ge-
meente zullen er ook zijn. Zij willen zo 
op een informele manier kennismaken 
met de inwoners en horen wat er leeft 
in hun woonomgeving.
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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

 

 
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

Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen

Tel. 072-5071100
06-24522085

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?

RENOVATIE?

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

Hallo..? 
Hallo..? 
 
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! 

...Rustiek tafereeltje IN de zon
Deze wesp dacht precies het tegen-
overgestelde als de paarden. Die wil 
juist wel even lekker in het zonnetje 
genieten van de warmte. Hij zit nu 

nog bij te komen om de volgende 
‘aanval’ op een nietsvermoedend 
slachtoffer voor te bereiden.

Foto (redactie)
Aanval voorbereiden…

Loop naar de Pomp Live Muziek gestart
Met een spetterend optreden onder 
de noemer ‘Pumpin’ Pianos is de serie 
optredens in het kader van Loop naar 
de Pomp Live Muziek gestart onder 

een gunstig gesternte. Prachtig weer 
en de sfeer zat er meteen goed in. Op 
de foto’s van Sjef Kenniphaas is een 
goede indruk van de sfeer te ‘proe-

ven’. Volgende week is er het optre-
den van Cartoon Music, aanvang 18 
uur. Hopen op weer mooi weer…

Joke Dekker met pensioen
Vanaf 1 januari 1990 t/m decem-
ber 2005 ben ik werkzaam geweest 
in het bejaardenhuis  Huize Agnes. 
Vanaf 1 januari 2006 werkte ik 18 
uur voor locatie Agnes en 18 uur voor 
locatie Prins Hendrik. Na de fusie van 
Zorgcentrum Agnes en Prins Hen-
drik Stichting in 2007 verhuisde ons 
bureau naar de Voorstraat. Al deze 
jaren werkzaam op de administratie, 
zowel de financiële als de salaris- en 
de cliëntenadministratie. Door de fu-
sie met De Zorgcirkel werkte ik vanaf 
3 maart 2014 op locatie Jaap van 
Praag te Purmerend in de functie als 
medewerker van het bemiddelingsbu-
reau: een hele omschakeling! Later 
deed de kans zich voor om dezelfde 

werkzaamheden uit te voeren in Wes-
terhout te Alkmaar, kon ik weer mooi 
mijn fiets pakken. Nu per 07-07-2018 
zit het erop, ik wil er nog niet aan, 
maar het is een feit, 

ik ga met Drees! Hartelijke groet en 
bedankt allemaal, Joke Dekker, Eg-
mond aan den Hoef.

Foto’s (Sjef Kenniphaas) - Volop sfeer bij Loop naar de Pomp Live Muziek. 

Ab Baart verrast 2000e bezoeker
De expositie ‘Heeren van Egmont en het Vechtvolk’ is zo’n ontzettend groot succes, dat de 
eerste duizend bezoekers al bij Huys Egmont binnen waren geweest, voor iemand er erg 
in had. Daarom werden de pijlen gericht op de eerstvolgende mijlpaal, de tweeduizendste 
bezoeker! ‘We wisten dat het zondag 1 juli zou gaan gebeuren, het was natuurlijk even af-
wachten wie het zou worden’, aldus fotograaf Ab Baart. 
Uiteindelijk ontving de geluksvogel 
een prachtig boek over de expositie, 
uit handen van Historisch Egmond-
voorzitter Martijn Mulder. Baart zelf 
maakte de foto, waarop ook histo-
risch projectleider Jos Hof en vrijwil-
liger Carla Kager zijn te zien. Baart 

is uitermate in zijn nopjes met het 
succes. ‘Het project bestaat niet al-
leen uit de fotopanelen. Ook de sli-
deshow op het grote beeldscherm in 
de andere ruimte over de 'making of' 
en de expo in Museumhoeve Overslot 
spelen daarin een rol.’ De Heeren van 

Egmont en het Vechtvolk zijn te be-
wonderen in bezoekerscentrum Huys 
Egmont, Slotweg 46 te Egmond aan 
den Hoef, van 14.00 tot 17.00 uur. 
Behalve op maandag. De expo duurt 
nog tot en met 31 augustus en is gra-
tis toegankelijk.

Foto (Ab Baart) De 2000e bezoeker ontvangt het fotoboek over de expositie
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SCHILDERS- EN
GLASZETBEDRIJF

EGMOND
Anna van Burenlaan 82
1934 GV  Egmond aan den Hoef
Telefoon: 072 - 506 54 27
vanwonderen@quicknet.nl
www.schildersbedrijfegmond.nl
Mobiel: H.M.H. van Wonderen 06-51 22 39 77

GAS - CV - WATER - RIOOL - ZINK- en DAKWERKEN
Telefoon 5065495 - Mobiel 06-50671232

info@ijssennaggerloodgieters.nl
Prinses Margrietlaan 22 - 1934 EL Egmond aan den Hoef

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

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

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

Alle sponsors van Kortebaan Egmond bedankt! 
Hoveniersbedrijf El Jardinero Camping de Markiess Loodgietersbedrijf J.G.C. de Wit
Hoveniersbedrijf Rotteveel Capaz Loonbedrijf Baltus
K. de Wit Sloopwerken Dakdekkersbedrijf Elro LPB bouw & interieur
Keurslager Kees Burger De Duinroos Manege Groot
Kippiepan.nl De Noord Installatiebedrijf Melkveebedrijf Rotteveel
Loon en Handelsbedrijf van der Oord De Poppenkast Kinderopvang Oosterbaan
Loonbedrijf G.J. Kramer & Zn De Waard V.O.F P.J. Morsch

Hoofdsponsors: M. Gul Egmond B.V. Dré Antiek Paul Bras Klusservice
Rabobank Noord-Kennemerland Sancti Adalberti Dré Design Rob van Dam 
St. Rommelmarkt Egmond Scholten Verhuur Edwin Glas Entertainment Rogier Rotteveel

't Hekeltje partyverhuur en tenten Esther Pronk Kappers RUW072
Subhoofdsponsors: Firma Job van der Pol Sanders Onderhouds Services
Hotel Zuiderduin Overige sponsors: Flynth adviseurs & Accountants Sansira Jewelry
Loodgietersbedrijf B. IJssennagger A. Groot Installatiebedrijf Frank Molenaar Schoonmaakbedrijf van de Berg
Timmerbedrijf Morsch Aannemersbedrijf A. Glorie Garage de Egmonden Selbach automaten B.V.

Aannemersbedrijf A. Ligthart Gebr. de Waard bestrating Sportcafé Egmond aan Zee
Faciliteiten sponsors: Aldert Dekker Montagewerken Gebr. Schotvanger beheer en onderhoud Stal Cobra
Albert Heijn Egmond aan den Hoef Alkmaarse Glasservice Goudsblom Allround Service Stal Egmondermeer
Bloembinderij Gebroeders Jong Anugra B.V. Habib markt Stal Valkering
Brand Visspecialiteiten Atelier Ewoud de Groot Hair at Rixta's 't Wapen van Egmond
Bravilor ATL Seafood Havik Auto Tervoort Egmond
Café het Slot B.J. Autoservice Hopman Vastgoed Beheer Theo van Velzen Grondboortechniek
Camping de Tuintjes Baron du Jardin Hotel de Dennen van der Reep Omheiningen
Dierenartsenpraktijk Kennemerland Beko Interieurs Ingenus civiele techniek VDK vastgoed B.V.
Dorpshuis Hanswijk Belleman Electro JID Installatietechniek Veehouderij De Boer Meester
Drukkerij Belleman B.V. Bouwbedrijf C&S Kloosbeheer BV Welbox
Echo Reclame Bouwbedrijf J.C. de Groot Kops Aannemers Winkel en Buis makelaars en taxateurs
Egmondse Reddings Brigade Bouwbedrijf S. Schotvanger Kruijff Makelaardij Egmond Zonneveld Allround Service en Montage
Hoefsmid C. Zijp & Zn Bouwbureau Hopman Leoprinting Nederland bv

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
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Jacqueline Lootsma, Young Living Oils 
ter ondersteuning van uw welzijn en gezondheid.  
Niet meer weg te denken uit een gezonde levensstijl. 
http://www.dekrachtvangeur.nl/ 
 
 
 

 
 
Donderdagavond 19 juli geef ik korte 
Barsbehandelingen van 20 minuten voor €15. 
Je kan jezelf of jouw kind (vanaf 10 jaar mèt 
toestemming) opgeven voor een gratis 
mini-luisterkindafstemming. 
Christine	Dekker-de	Waard   www.soul-connection.nl	
 

  
  
 Op deze avond geeft Pronk Kappers haarverzorging 
advies.  
Met leuke afgeslankte  kortingen op hun producten!  
www.pronkkappers.nl 
 
 
 
 

 
 
 
Wil je ervaren wat een voetreflexbehandeling met je 
doet? Kom dan langs voor een korte behandeling en ik 
vertel je alles over deze methode.  
€ 5,00 voor 15 minuten.  
www.astridkops.nl 

 

 
Leuke kortingen bij Floor Mode, kom gezellig kijken naar 
onze Isla Ibiza kleding. Met leuke kortingen! 
www.floormode.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op deze avond kan je je vet en spiermassa laten wegen, 
leuke gezonde producten kopen en natuurlijk proeven!  
Ik verloot onder de gekochte items een GRATIS 
VOEDINGS ANALYSE!! 
 

 
 
Deze avond geven wij een mini workshop, 
pluk je eigen bloemen uit de bloemenpresentatie en we 
schikken het samen vakkundig in een vaas. €15,00 incl. 
Bloemen en vaas. 
multifloraegmond.nl 
	
 
 
 

 
 
Jacqueline Lootsma, Young Living Oils 
ter ondersteuning van uw welzijn en gezondheid.  
Niet meer weg te denken uit een gezonde levensstijl. 
http://www.dekrachtvangeur.nl/ 
 
 
 

 
 
Donderdagavond 19 juli geef ik korte 
Barsbehandelingen van 20 minuten voor €15. 
Je kan jezelf of jouw kind (vanaf 10 jaar mèt 
toestemming) opgeven voor een gratis 
mini-luisterkindafstemming. 
Christine	Dekker-de	Waard   www.soul-connection.nl	
 

  
  
 Op deze avond geeft Pronk Kappers haarverzorging 
advies.  
Met leuke afgeslankte  kortingen op hun producten!  
www.pronkkappers.nl 
 
 
 
 

 
 
 
Wil je ervaren wat een voetreflexbehandeling met je 
doet? Kom dan langs voor een korte behandeling en ik 
vertel je alles over deze methode.  
€ 5,00 voor 15 minuten.  
www.astridkops.nl 

LOGO DESSA SCHOONHEIDSSALON IS BEKEND BIJ 
BELLEMAN? 
 
Huid en make-up advies 
Stapelkorting tot wel 20% korting op de producten van 
Dr.Renaud en Institut Esthederm.  
 
www.schoonheidssalondessa.nl 
 
 

 
 
Bij Sansira Jewelry vindt u mooie sieraden, tassen, 
accessoires en  woonaccessoires die uw outfit en huis 
net dat beetje meer geven. Wij  zijn online te vinden op 
www.sansira.nl  
 
 
 

 
 

JEMAKO zorgt voor reinigingsoplossingen voor alle 
kwarweitjes waar je thuis dagelijks mee te maken hebt.  

De producten zijn tijdbesparend, effectief en 
milieubewust, ook als het gaat om ingewikkelde 

uitdagingen. JEMAKO staat voor: de beste kwaliteit, 
persoonlijk advies en super service. 

 
 
 
 
 
 
 

Op deze avond kan je je vet en 
spiermassa laten wegen, leuke 
gezonde producten kopen en 
natuurlijk proeven! 
Ik verloot onder de gekochte items 
een GRATIS VOEDINGS ANALYSE!!

Deze avond geven wij een mini workshop,
pluk je eigen bloemen uit de bloemenpresentatie en we 
schikken het samen vakkundig in een vaas. 

€15,00 incl. Bloemen en vaas.
multifloraegmond.nl

Jacqueline Lootsma, 
Young Living Oils
ter ondersteuning van uw welzijn en gezondheid. 
Niet meer weg te denken uit een gezonde levensstijl.
http://www.dekrachtvangeur.nl/

Donderdagavond 19 juli geef ik korte Barsbehandelingen van 

20 minuten voor €15.
Je kan jezelf of jouw kind (vanaf 10 jaar mèt toestemming) 
opgeven voor een gratis
mini-luisterkindafstemming.
Christine Dekker-de Waard   www.soul-connection.nl

Op deze avond geeft Pronk Kappers 
haarverzorging advies. 
Met leuke afgeslankte 
kortingen op hun producten! 
www.pronkkappers.nl

Wil je ervaren wat een voetreflexbehandeling met je doet? 
Kom dan langs voor een korte behandeling en ik vertel je alles over deze 
methode. 

€ 5,00 voor 15 minuten. 
www.astridkops.nl

Huid en make-up advies

Stapelkorting tot wel 20% korting 
op de producten van Dr.Renaud en 
Institut Esthederm. 

www.schoonheidssalondessa.nl

Bij Sansira Jewelry vindt u mooie siera-
den, tassen, accessoires en  woonacces-
soires die uw outfit en huis net dat beetje 
meer geven. Wij  zijn online te vinden op 
www.sansira.nl 

Leuke kortingen bij Floor Mode, kom gezellig 
kijken naar onze Isla Ibiza kleding. Met leuke 
kortingen!

JEMAKO zorgt voor reinigingsoplossingen voor 
alle karweitjes waar je thuis dagelijks mee te maken 
hebt.  De producten zijn tijdbesparend, effectief en 
milieubewust, ook als het gaat om ingewikkelde 
uitdagingen. JEMAKO staat voor: de beste kwaliteit, 
persoonlijk advies en super service.
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Colofon Dorps-
genoten
De pagina’s van DORPSGE-
NOTEN 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

Superstunt dagverse CHOCOLADE MACRONEN   5 voor € 5,- 
+ 5 Rum-rozijnen COCOS MACRONEN                             gratis!!!
SLAGROOMSOESJES                          20 voor € 3,- + 20 gratis!!!
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 2 pizza broodjes gratis!!!

Superstunt dagverse CHOCOLADE MACRONEN 5 voor € 5,- 
+ 5 Rum-rozijnen COCOS MACRONEN gratis!!!
SLAGROOMSOESJES 20 voor € 3,- + 20 gratis!!!
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt 2 pizza broodjes gratis!!!

Actie geldig bij inleveren bon

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee
Nieuwe oogst FRIESLANDERS                         4 kilo € 2.95
Super PERSSINAASAPPELS vol sap               3 kilo € 2.95
Hollandse SPERZIEBONEN                     heel pond € 0.99 
Hollandse BLOEMKOOL                                per stuk € 0.99

✄

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

TOP-KWALITEIT

• Hollandse Nieuwe MAATJES HARING
p/st € 2,00  3 voor € 5,50  6 voor € 10,00
65+ 3 voor € 5,00

Ouderwets gerookte MAKREEL
v.a. p/st. € 3,- 

Alleen tegen inlevering van deze bon 2e MAKREEL € 1,00

VERS v/h MES

Verse Hollandse KABELJAUW FILETS
van kilo € 20,- 

Alleen tegen inlevering van deze bon kilo € 15,00

Verse ZEEBAARS FILETS
van kilo € 29,95 

Alleen tegen inlevering van deze bon kilo € 15,00
max .4 kilo per klant

Warm gebakken LEKKERBEK
2 voor € 7,50 

Alleen tegen inlevering van deze bon 3e GRATIS

✄

MOOIE GROTE

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Noord-Hollandse GRASKAAS 500 gram 2,95

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

Oude LUXE KAAS 500 gram 3,95

Ons Merk 30+ BELEGEN 500 gram 3,95

BOEREN STOLWIJKER  500 gram  3,95

Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen

Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772

E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl

Tekenbureau
      Nieuwbouw
            Verbouw
                  Renovatie
                        Onderhoud

JOOOI
‘Kippenek’ was dicht met de kermis. Nou breekt mijn klomp. De legendarische kroeg in Egmond aan den Hoef was alleen 
tijdens de harddraverij open. Ouwe Cor Verdegaal zou zich omdraaien in zijn graf. Waarom is zo’n dorpscafé nou dicht 
tijdens het hoogtepunt van het jaar en de dag ervoor nog gewoon open? Wat is daar aan de hand? Moet er niet een actie 
op touw gezet worden: red deze Kippenek van het hakblok! Het kan toch niet zo zijn dat zo’n dorpsmonument zomaar 
van het (kermis)toneel verdwijnt?

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

wekelijkse column van KD de Bocht

Egmondse almanak 
EXPOSITIES
Expositie ‘De Heeren van Egmont en het Vechtvolk’, Huys Egmont, t/m 31 augustus 
Expositie ‘Achter de schermen’, Hoeve Overslot, t/m 31 augustus
Expositie Roeland Koning & de Derpers, Museum Egmond, t/m 4 november.

JULI
Do 12 Zomeravondconcert Eensgezindheid, Slotruïne, 19.30u
Do 12 Internationaal zomerfeest, PostaanZee, 16.30u
Za-zo 14-15 Slotfestijn, op en rond Slotruïne, 10u
t/m 15 Hogedijk Open tennistoernooi, TC Hogedijk
Zo 15 Cartoon Music, Pompplein, 18u
Ma 16 Zomeravondconcert OK. St Agnes, 20.30u
Di 17 bijeenkomst met politie en gemeente, PostaanZee, 19.30u
Zo 22 Muziek en Poëzie, Slotkapel, 20u
Zo 22 Kunstmarkt, rondom Koffiemolen Egmond/H., 11 uur
Zo 22 Deja Vu, Pompplein, 18u
22 Ina Eilander, Slotkapel, 20.00u
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 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

REcoverED
Remi + Edwin Beukers

10 strings 2 voices
remibeukers@gmail.com


