
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

18  wo   4:15   8:31  18:26  21:06   
19  do   5:14   9:29  19:01  22:06  EK
20  vr   6:14  10:35  19:14  23:00   
21  za   7:05  11:36  19:55  
22  zo   0:05   8:16  12:56  21:06   
23  ma   1:18   9:04  13:54  21:54   
24  di   2:19  10:46  15:00  23:10   
25  wo   3:19  11:45  15:44  

  Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd. 
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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 
of op afspraak bij u thuis. 

Slotweg 2a, Egmond aan den Hoef
Meldnummer 24/7: 06 21 51 61 30
www.charonuitvaartbegeleiding.nl

De Slotkapel
22 JULI - ZIE PAG.3

BOOM
Wegens 

VAKANTIEautoservice

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

* 18 t/m 20 juli GESLOTEN
* 23 juli t/m 3 augustus GEOPEND 

van 10 tot 14 uur

de wereld (FIFA ). Martens speelt inmiddels bij het roemruchte Barcelona in Spanje, reden 
voor Calvé om haar te vragen een commercial op te nemen in de stijl van destijds Pieter van 
den Hoogenband en Evert van Benthem. 
Bij dit filmpje, gemaakt op het Eg-
mondia-terrein, waren 50 mannen 
en vrouwen betrokken om tot een 
commercial te komen van maximaal 
30 seconden. Het hele Egmondia-
complex moest daarvoor worden 
vrijgemaakt van reclameborden en 
de kantine werd totaal omgebouwd 
door een crew van de filmmakers. Op 
het hoofdveld zelf werd een regenma-

chine geplaatst om een herfstachtige 
sfeer te creëren. Die machine pompte 
er maar liefst 50.000 liter water door-
heen om die sfeer te creëren. Afgelo-
pen maandag werd in de kantine bij 
Egmondia de presentatie gegeven 
van deze Calvé commercial, in aanwe-
zigheid van Lieke Martens zelf en haar 
jongere evenbeeld, het meisje dat de 
hoofdrol speelde in deze commercial, 

samen met de twee meisjesvoetbal-
teams die gescout waren voor de 
opnamen. Tevens was het de aftrap 
van de landelijke primeur van deze 
commercial. Egmondia is trots op het 
mooiste complex van Noord-Holland 
dat le meermalen decor is geweest 
voor films en commercials, zoals de 
film All Stars

En verder in Dorpsgenoten
 Projectakkoord aangenomen, projecten uitgesteld
 Slotfestijn XL: een weekend ‘Back to the future’ 
 Opening expositie 85-jarige Andrez
 Toestemmingsformulier zorgverleners

Grote projecten voorlopig uitgesteld
(van de redactie/JdW)
Het gonsde van de termen als vertrouwen, democratische vernieuwing en transparantie tij-
dens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Tijdens die raadsvergadering konden 
de diverse partijen het echter niet laten elkaar regelmatig nog even te wijzen op ‘fouten uit 
het verleden’. 
In deze bijzondere raadsvergadering 
moesten nog wat stevige knopen wor-
den doorgehakt. Er lag een bestuurs-
opdracht, een projectakkoord en een 
procesvoorstel. En die hadden uiter-
aard allemaal met elkaar te maken. 

Het resultaat: de bestuursopdracht 
aan het college is aangenomen, met 
één belangrijke verandering, name-
lijk dat alle politieke partijen zullen 
mogen meepraten over de verdere 
uitvoering en uitwerking van die be-

stuursopdracht. Dat was vóór deze 
vergadering niet zo.

 
VERVOLG OP PAGINA 2

Lieke Martens bij Egmondia voor de promotie van ‘haar’ Calvé commercial.

Lieke Martens en Bobbie Kind (9)  die Lieke speelt in de commercial

Lieke Martens 
doet aftrap 
voor Calvé
commercial
(tekst en beeld Cor Mooij) 
Begin april (8 en 9 april om 
precies te zijn) is bij Egmon-
dia de nieuwe Calvé commer-
cial opgenomen met Lieke 
Martens, de trots van ons na-
tionale vrouwenvoetbalteam 
en na vorig seizoen uitgeroe-
pen tot beste voetbalster van 

(tekst en beeld Cor Mooij)
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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

Suzan Tervoort
Mosselaan 57, 1934 PJ  Egmond a/d Hoef

06 21 83 47 93
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In herinnering

Cor Blok
17 juli 1993                    17 juli 2018

Turend over de zee brengt elke golf 
een herinnering mee

Het is goed om na 25 jaar 
nog die smaakmakende

verhalen over je te horen net als de 
specialiteiten van “New West”
Dan heb je het goed gedaan!

Ada, Corina, Angelique, 
Simon en familie

Onze vader, opa en oud-opa 

Cor de Jong 

Ook al was hij oud en wilde 

hij graag naar zijn vrouw 

Guurtje, afscheid nemen voor-

goed, valt toch niet mee. 

De vele steun uitgedrukt  in 

vele kaarten, condoleance-

bezoek in het Verenigingsge-

bouw, of bijwonen 

van de uitvaart deed 

ons heel veel. 

Wij danken een ieder 

voor het medeleven in 

deze moeilijke weken. 

Jan en Lia

Marianne en Age

Cor en Els.

Kleinkinderen en 

achterkleinkinderen.

In eerste aanleg zouden partijen die 
niet vóór het bestuursvoorstel zouden 
stemmen worden uitgesloten om mee 
te praten over de verdere uitwerking 
ervan. Koos Bruin (BBB) zag het alter-

natief als ‘wel willen kijken naar een 
voetbalwedstrijd zonder het kaartje te 
betalen’, wat tot nogal wat gegnif-
fel op de publieke tribune leidde… 
Gelukkig kwam Arend-Jan van den 

Beld (VVD) namens de coalitie na de 
schorsing met deze handreiking naar 
de oppositie en kan iedereen na de 
zomer dus met een gerust hart aan-
schuiven aan tafel om mee te praten. 

Scenario’s eind jaar in de raad
Portefeuillehouder wethouder Frits 
Westerkamp gaf op de vraag uit de 
raad over het tijdpad aan, dat hij 
denkt dat het college eind van het 
jaar de alternatieve scenario’s voor 
de vier grote projecten, inclusief de 
consequenties, aan de raad zal kun-
nen voorgeleggen. ‘Daarbij is het aan 
de raad om te komen met criteria 
waarmee alle scenario’s moeten wor-
den gewogen en de consequenties 
zichtbaar kunnen worden gemaakt. 
U controleert, u stuurt…’ Cees Roem 
(VVD) vond dat er al genoeg kant-en-
klare formats lagen met betrekking 
tot dergelijke criteria, dus voor hem 
hoefde dat niet vanuit de raad te 
worden geïnitieerd. ‘Mij best’, aldus 
Westerman. ‘Als u als raad het college 
opdracht geeft met criteria te komen 
doen we dat, maar het lijkt mij een 

uitgelezen moment om dat als raad te 
doen en in uw positie te komen. Daar 
ligt juist uw kracht als gemeenteraad.’ 
Wordt dus nog vervolgd. Ergens in 
september, oktober zouden die crite-
ria er dan moeten zijn. Het bestuurs-
akkoord kwam er dus door, evenals 
het procesvoorstel en het projectak-
koord. Die uitslag was te verwachten. 
Zozeer zelfs dat een vijftal leden van 
de raad - afwezig wegens onder meer 
ziekte of andere verplichtingen - het 
niet noodzakelijk achtte om die ver-
plichtingen te verzetten om deze 
avond per se aanwezig te zijn. In het 
uiterste geval zou de coalitie met één 
stem meerderheid deze voorstellen 
ongewijzigd ook hebben kunnen aan-
nemen. En dat zou zeker zijn gebeurd, 
gezien de steming. Het goede nieuws 
is dat er dus wel een belangrijke wij-

ziging is gekomen, waardoor iedereen 
aan tafel blijft voor het verder formu-
leren en uitvoeren van de bestuurs-
opdracht; het minder goede nieuws 
is, dat mede door het advies van het 
versnellingsteam van Binnenlandse 
Zaken, de vier projecten op zijn minst 
een jaar uitlopen, in welke uitvoering 
ook. Kosten…?

Foto (Annelies Anema)
Frits Westerkamp ‘Een mooie kans voor u als raad om in positie te komen…’

Wat now!
 “Wat zie jai ‘r verskangdeliseerd ôit, 
ik verskiet van je, ‘eje evochte?”
”Jaadet, jai mag iet meer reede!. Me-
kind, zonger malligaad, ik ben van de 
ladder ‘e valle en voel me aige dongs 
eklopt.”
”Weer  voor most jai op een ladder? 
Zo oog benne je rame iet.”
” Neenet, maer ik most bai de gôôt 
een jonge mosk in ze nessie legge, ai 
lêêfde nag. En toen was et moorde 
en wirreme om van die loizege ladder 
af te komme. Wat ‘k e’deen eb weet 
ik iet meer maer ik lag en kon gien 
kangt oit, ik lag  zo verwenteld as een 
skeep. En ik maer roepe nee die van 
main. Maer ai kwam iet dis ik aindelek 

mit veel skelde op me biene. Mââd ik  
verskôôt me te barste. Me voddetjes 
benne stikkend. No ja toe, me biene 
benne iet gebrôôke. ’t Zaauw me niks 
verwongderen as’k van de nacht bont 
en blaauw ziet.”
”Ieh maad, wat ’n ver’ael!  Komt ‘er 
in den zel ik een koppie voor je zette. 
Jooi, je ad stiendôôd voor je boeltje 
kennen legge. Dat die donderstrael 
van je jow zomaer in de stêêk eleten 
eb! Et most iet magge. Ai was toch 
tois?”
” Jaadet, maer ai zaan dat ie op et 
oissie zat. Maer ik ben nee ‘m toe 
‘egaan en ik ew ‘m de spaitige waer 
‘aid ezââd. Kom now! Wat zee je van 

im?”
”Me-kind, maek je zo poestig iet, 
denk om je ‘art! En now?”
”Ik gaat aase nee me skier. ’t Is een 
grôôte rotzooi want je vind ‘r iefie en 
aefie. En as die van main weer over 
de krante begint te skelde en de loi 
van de gemeente den gaan ik. Deer 
ken ik iet têêge. Je ken protestere en 
een bezweerschrift bai d’r loi neer-
legge maer je braai volges main an 
een blind net. As ai weer begint kom 
‘k weerom!”
”Now, an de kaep, den ziene we me-
kaer weer.”

Opening expositie Andrez: heet en druk
(van de redactie/JdW) 

Temidden van al het middeleeuwse 
geweld rond het Slotfestijn vond in 
de bloedhete en bomvolle tuin van 
de Kapberg de opening plaats van de 
expositie van de Egmondse kunste-
naar Andrez. ‘Het is bij mijn weten de 
eerste Egmonder die het voor elkaar 
heeft dat hij de hele Kapberg tot zijn 
beschikking heeft’, aldus broer Huug 
Zentveld bij zijn openingswoordje. 
‘Maar goed, hij heeft hem wel nodig 
ook…’ De expositie is ter gelegen-
heid van de 85e geboortedag van 
Andrez, maar hij weet nog altijd van 
geen ophouden. ‘Ik weet niet an-

ders dan dat hij een boekje en een 
pennetje bij zich had. Hij keek altijd 
naar de wereld door het oog van een 
schilder, nieuwsgierig, geintrigeerd’, 
aldus dochter Christa. ‘Overal waar hij 
komt, kijkt hij rond en ziet hij wel wat 
moois.’ Bij zijn bedankje liet de trotse 
Andrez niet na zijn nazaten - kinde-
ren en kleinkinderen met aanhang en 
uiteraard zijn vrouw Aaf - in het zon-
netje te zetten. Het resultaat van zijn 
werk – althans een deel ervan – is tot 
en met 12 augustus te bezichtigen in
de Kapberg. 

Oproep: vul toestemmingsformulier in
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat in mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) in werking is getreden. Dit betekent ook dat uw toestemming nodig is om 
gegevens uit te wisselen tussen huisartsenpost, ziekenhuis (Noordwest Ziekenhuisgroep), 
apotheek, ketenzorg en laboratorium, om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen en op 
de hoogte te zijn van uw laatste medische gegevens en medicijnen. Dit voorkomt fouten en 
dubbele onderzoeken. Vul daarom het formulier snel in. 

Als u toestemming geeft, mogen al-
léén zorgverleners die u behandelen 
uw medische gegevens inzien als dat 
voor uw behandeling nodig is. Hier-
voor uw schriftelijke toestemming 
nodig. De huisartsenpraktijken in de 
Egmonden doen deze oproep om het 
formulier dat als bijlage in bijgevoegd 
bij Dorpsgenoten in te vullen, te on-
dertekenen en bij uw eigen huisarts af 
te geven of het online op de website 

van uw huisartsenpraktijk in te vul-
len. Vul één persoon per formulier in. 
Heeft u meer formulieren nodig, dan 
kunt u die bij de praktijk ophalen of 
zelf kopiëren. Wilt u ook toestemming 
voor uw kinderen regelen? Voor kin-
deren tot 12 jaar: je geeft als ouder of 
voogd toestemming.
Voor kinderen van 12 tot 16 jaar die 
toestemming willen geven: zowel de 
ouder of voogd én het kind zetten een 

handtekening. Vanaf 16 jaar geeft de 
jongere zelf toestemming en vult zijn 
eigen formulier in. De huisartsenprak-
tijk vermeldt uw toestemming in uw 
eigen dossier, vanaf dan zijn de medi-
sche gegevens in uw dossier beschik-
baar voor andere zorgverleners, als zij 
u behandelen. Ook wordt het door 
ons aan het Noordwest Ziekenhuis-
groep doorgegeven als u daarvoor 
toestemming heeft gegeven.

Foto (redactie) Een trotse Andrez met kleinkinderen en aanhang
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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

Repair Café De Schulp
U kunt op 20 juli weer bij De Schulp 
terecht met kleding, fietsen, elektri-
sche apparaten, speelgoed, compu-
ters en vele andere spullen die het 

waard zijn om te repareren en daar-
door niet bij het afval terecht komen. 
In het repair café worden uw spullen, 
samen met u gratis gerepareerd, en 

er staat een kopje koffie voor u klaar. 
Vanaf 9.30 uur tot 12 uur.

Afscheid groep 8 basisschool Driemaster
(tekst en beeld Cor Mooij)
Als kleine kinderen groot worden en aan het eind van de basisschool uitwaaieren naar een 
hogere vervolgschool in Heiloo, Alkmaar of Bergen, worden er door de leraren en leraressen 
leuke activiteiten georganiseerd als afscheid feestje. 

Zo ook bij basisschool de Driemaster 
in Egmond aan Zee waar een kamp 
werd georganiseerd op het Wad-
deneiland Texel met een verblijf in 
de Rovershut, waar menig ouder zelf 
ook nog zijn afscheid heeft gevierd. 
Zo werd er een boottocht gemaakt, 
gezwommen en een dropping geor-

ganiseerd. 
Op school werd er de afgelopen week 
een musical opgevoerd voor de ou-
ders, oma’s en opa’s met een verhaal 
dat zich afspeelde op een camping 
in Spanje waar veen verdwaalde bus 
met hoge gasten voor veel hilariteit 

zorgde. De rollen werden door de 
leerlingen uitstekend verzorgd en 
werd er veel gelachen en gezongen. 
Menig ouder liet een traantje bij het 
zien van hun kroost en de diploma-
uitreiking na afloop van de voorstel-
ling.

Judoband examen 
Zaterdag zijn voor de tweede keer dit seizoen weer judoka’s van Beentjes Judo Sport, geslaagd voor hun 
‘bandexamen’. De 25 examenkandidaten waaronder enkele Egmonders, lieten zien alle werptechnieken 
en controletechnieken te beheersen. Dit onder de deskundige leiding van de leerkrachten  Coen Stoop, 
Ton Weert,  Lars Karssen, Bas Tros en Eveline Beentjes. Er wordt onder meer lesgegeven in de Bijmans-
weid, Egmond-Binnen.
Chris Grolman (16 jaar) had al jaren 
een judopak in de kast hangen. Nu zijn 
broertje begon met judo in de Meent, 
begon het bij Chris ook weer te krie-
belen en trok hij begin dit seizoen zijn 
pak weer aan. Uiteindelijk zou hij za-
terdag voor half blauwe band opgaan 
maar hij deed het volgens examinator, 

Bas Tros, zo goed dat hij direct slaag-
de voor de hele blauwe band. Er nu 
zes kinderen geslaagd voor de (half) 
blauwe-, vier voor de groene band. 
De rest deed een mooi examen voor 
de gele en oranje  band. Alle judoka’s 
kregen deze cijferlijst mee naar huis 
en ontvingen een diploma van de 

Judo Bond Nederland en natuurlijk 
de felbegeerde band. De Egmonders: 
Ruben Tienkamp(geel), Colin Kemp 
(geel), Sydney de Boer (groen), Sop-
hie Erwig (half blauw) Jasper Koster 
(oranje) Sami de Bruin (oranje).

Nicole Weijling in de startblokken 
(tekst en beeld Cor Mooij)
Na maanden revalideren en trainingen opbouwen was het voor de Egmondse Master atlete 
Nicole Weijling-Dissel tijd voor zwaardere trainingsprikkels. Afgelopen vrijdag startte Nicole 
in Utrecht met haar eerste 800 meter race van het seizoen. 

De tijd van 2 minuut 22 sec. was 
voor Nicole in eerste instantie een 
teleurstelling. ‘Een tegenvallende tijd, 
maar wel een heel goede training. Dit 
smaakt naar meer.’ Na de woorden 
van haar coach Frans Thuijs en Yvonne 
Hak was Nicole zelfs een klein beetje 
tevreden. De uiteindelijke tijd waar zij 
voor gaat ligt zo rond de 2 minuut 12 
à 13 sec. Voor snelle 800 meter races 
zijn nu eenmaal meerdere wedstrijden 
nodig en zwaardere trainingen. Zij 
gaat de komende tijd wedstrijdritme 

opdoen om in september te kunnen 
pieken bij de wereldkampioenschap-
pen Masters in Malaga (Spanje). Na 
haar vorige wereldkampioenschap in 
Perth (Australië) waar zij goud haalde 
op de 800 en 1500 meter, heeft zij 
wel haar titel te verdedigen. De Eg-
mondse atlete is dan ook de favoriet, 
echter de deelnemerslijst is inmid-
dels definitief bekend en is groter en 
sterker dan ooit. Er wacht Nicole een 
grote uitdaging. 

Visclub De Egmonden
Zondag 15 juli was de koppelwed-
strijd in de grote vijver. Maar liefst 11 
vissers trotseerde
de tropische omstandigheden. Toch 
wel een redelijke opkomst. Door mid-
del van een kaart te trekken werd je 
aan een ander gekoppeld. Deze 11 
vissers haalden in totaal 16 kilo en 
400 gram uit het water. Als 1e in deze 

wedstrijd eindigde Jan Walta met een 
verschrikkelijke goede ondersteuning 
van Jack Koopman, samengeteld 
3250 gr. Goede 2e waren Aad Dekker 
en Ron Groot 3000gr. De 3e plaats 
ging naar Wil Verboon en Kees Glas 
2920 gr. Als 4e werden Bert Leyen en 
Jeroen Westerheyden genoteerd met 
2460 gr. De 5e plaats was voor Theo 

Minneboo (hij viste alleen, ongelijk 
aantal) 2410gr. Op de 6e plaatse ten-
slotte eindigden Henk Konijn en Ma-
theu v. Wanrooi 2360 gr. Zomaar even 
een wedstrijdje tussendoor, maar wel 
leuk om te doen. De volgende strijd 
om de punten is op 29 juli op baars in 
de slotgracht. Het bestuur.

Sander van Marion, 60 jaar muziek
Het vierde Zomeravondconcert van dit seizoen in de Oud-Katholieke Ste. Agneskerk wordt  a.s. maandag-
avond  23e juli verzorgd door de  in Scheveningen  geboren organist, dirigent en componist Sander van 
Marion. Aanvang  om 20.30 uur.  De toegang is vrij met een collecte aan de uitgang. 
Deze concertavond brengt Van Ma-
rion ons, onder de titel ‘Colourfull 
Music- Musikalische Klangfarben in 
60 jaar’, over de grenzen van diverse 

Europese landen en culturen heen. 
aanvang 20.30 uur. De toegang is vrij. 
Wel wordt een ‘vrije gift’ aanbevolen 
om de voortzetting van de  meer dan 

50- jarige traditie van de Egmondse 
concertenserie te waarborgen.

Foto’s (Cor Mooij) - Afscheid van je basisschool blijft een bijzondere gebeurtenis

Foto (Cor Mooij) Nicole Weijling komt goed uit de startblokken voor het nieuwe seizoen
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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!

“VV Egmondia kan niet bestaan 
zonder vrijwilligers en sponsors. 

Om als vereniging iets terug te doen worden zij op 

zaterdag 28 juli 
vanaf 19.30 uur 

uitgenodigd op ons sportcomplex. 

Met z’n allen gaan we het oude seizoen uitluiden 
en het nieuwe seizoen inluiden. 

De kracht van de club is dingen met elkaar en voor 
elkaar doen. 

Samen sterk. 
Geeft kracht en daarna veel voeldoening. 
Dus trainers, leiders, kantinemedewerkers, 

Vutploeg, loodgieter, mollenvanger, 
evenementencommissie, lijnentrekkers, verzorgers, 

Strand6daagse- en Halve Marathonhulpen, 
bord- advertentiesponsors, 

club van 100, 
dus iedereen die zich inzet 

voor het welzijn van de club, 
kom samen met je partner 

naar ons gezellig samenzijn 
tot ongeveer 24.00 uur. 

Onze vaste DJ Jeroen zal zorgen 
voor een gezellig muziekje”

VV EGMONDIA

1939

f

 

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

Muziek & Poezië in de Slotkapel
Deze eerste zondagavond 22 juli 
wordt opgeluisterd door de veer-
tienjarige Jennifer Koks uit Alkmaar 
die sinds haar zevende, viool speelt 
bij ‘het Muziekatelier’ in Alkmaar bij 
viooldocente Sandra Kox (Heiloo). 
Jennifer besteed veel tijd aan haar 
vioolstudies en speelt diverse muziek-
stijlen in verschillende ensembles en 
orkesten. Op het ogenblik is ze eerste 
violiste bij het ‘Regionaal Jeugd Or-

kest Artiance’ (RJOA), onder leiding 
van dirigent Otto de Jong maar speelt 
ze ook in Projectorkesten en als stu-
diomuzikante. Vanavond speelt Jenni-
fer het thema van de film ‘Schindler’s 
list’ (1993), gecomponeerd door John 
Williams en wordt ze begeleid op de 
piano door Wim Notenboom. Aan-
vang 20.00 uur. Gratis Entree. Koffie 
of thee na afloop.

Foto (aangeleverd) - Jennifer Koks

Onderwijsprijs voor advies over armoede 
Studenten van de mbo-opleiding Pedagogisch Werk hebben de afgelopen maanden onder 
meer de gemeente Bergen geadviseerd over armoede onder jongeren en kinderen. Dit pro-
ject, Speaking Minds, heeft de HC Onderwijsprijs 2018 gewonnen. Deze prijs is door het ROC 
Horizon College ingesteld om het mbo-onderwijs te innoveren. Docente Karin Stuifbergen 
kreeg de prijs uitgereikt. 

De studenten hebben onder meer ge-
sproken met beleidsmedewerkers van 
de gemeenten, onderzoek gedaan, 
de voedselbank bezocht en adviezen 
in de vorm van presentaties gegeven. 
Een van de adviezen is om social me-
dia in te zetten om jongeren te berei-
ken. Evenals een website die speciaal 
op jongeren is gericht. ‘Het project 
stimuleert mbo-studenten tot actieve 

deelname aan het proces van politie-
ke besluitvorming op lokaal niveau,’ 
aldus het juryrapport. Daarnaast ver-
werven de studenten volgens de jury 
burgerschapscompetenties waar ze 
de rest van hun leven baat bij hebben. 
‘Doordat actief wordt meegedacht, 
neemt ook hun zelfvertrouwen én het 
vertrouwen in de overheid toe’, zo 
vermeldt het juryrapport. 

Kunstmarkten bij de Koffiemolen
De Kunstmarkten bij de Koffiemo-
len te Egmond aan den Hoef begin-
nen nu te groeien. De eerstvolgende 
markt wordt op aanstaande zondag 
22 juli gehouden. Er komt een breed 
assortiment aan bod; te bewonderen 

zijn schilder- en tekenwerk, sieraden, 
beelden, keramiek, fotografie, textiel 
en glas. Tevens is er live muziek ver-
zorgd door het muzikale trio Heart-
beats uit Beverwijk. Voor een lekkere 
versnapering is er een mooi terras 

naast het restaurant alsmede een 
sfeervol ingerichte koffiemolen. Er ko-
men kunstenaars uit heel Nederland 
en ook uit de lokale omgeving. Hierna 
zijn er nog twee markten t.w. op 19 
augustus en 9 september.

Trots op EHBO-diploma 
Bloedserieus waren ze, tijdens de re-
animatie- en beademingsoefeningen 
in de klas. Leerlingen van groep 8 van 
basisschool De Boswaid uit Egmond 
aan den Hoef kregen de afgelopen 10 
weken EHBO-les van Caroline Boom. 
Tijdens het plakken van pleisters, het 
aanleggen van verbanden en verbin-

den van wonden was er ook ruimte 
voor een grapje zo nu en dan. Na flink 
oefenen, hebben de kinderen zowel 
theorie- als praktijkexamen afgelegd. 
Met succes, want alle leerlingen zijn 
geslaagd en hebben hun EHBO-diplo-
ma gehaald!

Buslijn 408 blijft rijden
Vanaf maandag 23 juli rijdt de buslijn 164 (Castricum-Egmond aan Zee v.v.) alleen nog in de 
ochtend- en middagspits. Dat wil echter NIET zeggen dat met name reizigers uit Egmond-
Binnen verstoken zijn van openbaar vervoer overdag. 
Sinds juni 2012 verzorgen vrijwillige 
chauffeurs dagelijks behalve op zon- 
en feestdagen het busvervoer van 
Heiloo via Egmond-Binnen naar Eg-
mond aan Zee en terug in een uurs-
dienst. De dienst begint om 8.52 uur 
in Heiloo. De laatste rit vertrekt om 
17.22 van het busstation in Egmond 
aan Zee. Deze buslijn 408 wordt mede 

in stand gehouden door de provincie. 
Zij voorziet nu al zeer behoorlijk in de 
ov-behoefte van bewoners en vakan-
tiegangers in de regio. Te verwach-
ten valt dat reizigers voortaan vaker 
deze lijn zullen nemen op weg naar 
het spoorwegstation. Echter vanaf nu 
gaat de overstap naar de trein niet 
in Castricum maar in Heiloo. Deze 

buslijn 408 rijdt vanaf 23 juli ook via 
de GGZ in Heiloo, waar het gezond-
heidscentrum is, en overgestapt kan 
worden op lijn 167 (Alkmaar – Bever-
wijk). Op de website buurtbusheiloo.
nl is het routeschema en de tijden van 
bus 408 te vinden.

Zomeravondconcert op échte zomeravond
(van de redactie/JdW) 
Je noemt het een zomeravondconcert met het idee dat het lekker weer zal worden. Dat hoop je dan tenminste. Het blijft 
natuurlijk altijd Nederland en voor hetzelfde geld hoost het van de lucht. Je weet op het moment van plannen natuurlijk 
niet dat het dan al twee weken prachtig weer is en het een uitgelezen avond gaat worden voor zo’n zomeravondconcert. 
Dat geluk viel Eensgezindheid ten deel bij haar uitvoering afgelopen week op de Slotruïne. Dat maakt het leven van een 
muzikant (en het publiek) toch een mooi stukje aangenamer…

Foto (aangeleverd)
Docente Karin Stuifbergen nam de HC 

Onderwijsprijs in ontvangst

Foto (aangeleverd)
Leerlingen van groep 8 van De Boswaid houden trots hun EHBO-diploma omhoog. 

Staand v.l.n.r. Kaya, Zoë, Tygo, Abdullah, Hoessam, Achmed 
Gehurkt v.l.n.r. Rama, Mia-Jolie, Dewi 

Foto (redactie) - Uitgelezen avond voor zomeravondconcert…
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Margreth Kool
Gediplomeerd 
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Elles de Lang 

Prins Bernhardstraat 8 
1931CE Egmond aan Zee 

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

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

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

zondag open
van 10:00-14.00

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

MuziekaanZee
Iedere 4e donderdag van de maand 
vanaf 14.00 uur is het MuziekaanZee 
bij ontmoetingscentrum PostaanZee. 
Schuif gezellig aan op 26 juli, met of 
zonder instrument. Op initiatief van 
Huismuziek Alkmaar (HMA) kunnen 
amateurmusici meespelen in een in-
looporkest. Er komen verschillende 
soorten muziek aan bod. Uiteenlo-
pend van dansen uit de Renaissance 
via hedendaagse volksmuziek uit 
diverse landen tot swingende, zoals 
Sentimental Journey en Summer-

time uit de opera Porgy en Bess. De 
muzieksessie is unplugged. Neem 
zelf je muziekinstrument en een mu-
ziekstandaard mee, HMA verzorgt 
de benodigde bladmuziek in diverse 
toonsoorten (C-, Bes-, Es-versies). We 
verwachten dat je noten kunt lezen 
en je instrument goed kunt bespelen. 
Voor luisteraars en in de pauze zorgt 
PostaanZee voor een kopje koffie of 
thee. Wij vragen voor deelname en 
consumpties een vrijwillige bijdrage. 

Botenclub De Werf
Terwijl de Fransen op quatorze juil-
let hun nationale feestdag vierden 
(zondag na de WK finale deden ze dat 
weer), kozen 7 boten van Botenclub 
‘de Werf;  het ruime sop om zoveel 
mogelijk maatse vis te vangen. In de 
"Hoef" waaide een zacht briesje uit 
het Oosten, echter boven zee was er 
sprake van een toenemende Noord-
wester. Elke boot wist vis aan wal te 

brengen, echter de vangst was matig. 
Bijzonder was dat Anton Stam, de 
vismaat van onze ‘spreekstalmeester’, 
een zandhaai wist te vangen van 57 
cm, die na het wegen uiteraard weer 
in zee is teruggezet. De prijsuitreiking 
werd als vanouds afgesloten met de 
bekende loterij onder het genot van 
een drankje. De volgende wedstrijd 
zal een wedstrijd worden op soorten.

De uitslag was als volgt:
1 Hessel den Boer en Stephan Bur-
ges: 1.86 kg - 2 Cees Kager en Anton 
Stam: 1.24 kg - 3 Jeanette en Ivar Wij-
ker: 1.08 kg - 4 Lex Stam en Bob Ri-
chardson 0.74 kg - 5 Peter Konijn en 
Klaas 0.72 kg - 6 Willem Noordhorn 
en Adriaan Dekker: 0.58 kg - 7 Frank 
en Rens Blaauboer: 0.42 kg

‘Ladies night’ in oude Rabobank-pand
Donderdag aanstaande is er een 
échte Ladies Night in Egmond aan 
Zee, georganiseerd door een aan-
tal Egmondse beauty & welness en 
mode gerelateerde bedrijven. De La-
dies Night vindt plaats vanaf 19 uur 

in Voorstraat 71. Iedereen is welkom, 
de toegang is gratis! De deelnemende 
bedrijven laten dames van jong tot 
oud meemaken en ondervinden wat 
het is om jezelf eens lekker te verwen-
nen. Van de kapper tot leuke kleding 

en van voedingscoach tot tips voor 
een schoon huis. Donderdag 19 juli, 
Aanvang 19 uur, Voorstraat 71 (het 
voormalig Rabobank-pand).

Hoor alpenhoorns in Egmond aan Zee
Op woensdag 18 juli 2018 spelen Joop 
Lemmink en Wim Hilbers een aantal 
originele duetten geschreven voor al-
penhoorn in de Oud Katholieke Kerk 
aan de Voorstraat 112 in Egmond aan 
Zee. Deze duetten werden geschreven 
door componist Hans-Jürg Sommer (* 
1950) uit Zwitserland. Het korte con-
cert wordt in totaal drie keer gespeeld 
tijdens de braderie en de openstelling 
van het kerkgebouw. Aanvang van de 
concerten is 19.00 uur, 19.30 uur en 
20.00 uur (15 minuten concert en 15 
minuten pauze). Beide blazers zijn na 
het maken van een midwinterhoorn 
op het idee gekomen om zelf een 
alpenhoorn te bouwen. Het uitgangs-
punt hierbij was een hoorn te bou-
wen zoals die ook in Zwitserland en 
Oostenrijk gemaakt wordt. De hoorn 
is gebouwd uit verschillende onder-
delen en bestaat uit drie gelijke delen 
van ongeveer 120 cm: de hand-, de 
middel- en de bekerpijp. Het hout is 

van inlands esdoornhout uit Egmond 
en Friesland. De verbindingen van de 
drie pijpen zijn zodanig gemaakt dat 
zij vloeiend doorlopen en wel zo dat 
er geen verdikkingen te zien zijn. De 
afmetingen, zoals het verloop van de 
buizen, de wanddikte, de vormen van 
de beker ed. moeten voldoen aan een 
aantal natuurkundige wetten om een 
‘zuivere’ klank voort te kunnen bren-
gen. De totale lengte is 360 cm. Hier-
door is hij in ‘F’ gestemd. De hoorn 
heeft geen kleppen of ventielen. Door 
een juiste lipspanning bij de bespeler 
kunnen er ca. 12 redelijk zuivere na-
tuurtonen gespeeld worden. Het vergt 
veel oefenen en geduld om een mooie 
melodie te spelen, zeker als het om 
duetten gaat.  Kortom: komt dát zien 
én vooral: hóren. Woensdagavond 18 
juli, vanaf 19.00 uur in de Oud Ka-
tholieke Kerk aan de Voorstraat 112 
in Egmond aan Zee. De toegang is 
gratis.

Egmondse Almanak
EXPOSITIES
Expositie Andrez, De Kapberg, tot en met 12 augustus
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 Eg-
mond, t/m 4 november.

JULI
Di 17 bijeenkomst met politie en gemeente, PostaanZee, 
19.30u
Woe 18 Alpenhoorn concert OK St Agnes, E/Zee 20u
Do 19 Ladies Night, Voorstraat 71, E/Zee, 19u
Vrij 20 Repair café, De Schulp, E/Binnen, 09.30 uur
Zo 22 Muziek en Poëzie, Slotkapel, E/Hoef 20u
Zo 22 Kunstmarkt, rondom Koffiemolen E/Hoef, 11 uur
Zo 22 Deja Vu, Pompplein, 18u

22 Ina Eilander, Slotkapel, 20.00u
Ma 23 Zomeravondconcert, OK St Agnes, 20.30u
Ma 23 – do 26 Timmerdorp Egmond-Binnen
Ma 23 – do 26 Timmerdorp Egmond a/d Hoef
Do 26 MuziekaanZee, PostaanZee, 14u
Vrij 27 Stiltewandeling, Abdij Egmond, 13.30u
Zo 29 Hijgende Herten, Pompplein, 18u

KERKDIENSTEN JULI
Woe 18 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 09.00 u
Vrij 20 kerkdienst, Pr. Hendrik Stichting, 15 uur
Zo 21 Kerkdienst M.M. Alacoque, E/Hoef, 10u 
Zo 22 kerkdienst Prot. Kerk, Egmond aan Zee, 10u
Zo 22 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 10 u
Woe 25 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 09.00 u

Za 28 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 19u
Zo 29 kerkdienst Prot. Kerk, Egmond aan Zee, 10u
Zo 29 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 10 u
Zo 29 Kerkdienst OL Vrouw, E/Zee, 9.30u

Foto (aangeleverd) - Gezellig muziek maken

Foto (aangeleverd) - Alpenhoorn-
concert in OK St Agnes.
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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. redac-
tie kunt u alleen per e-mail aanleveren.
Deadline is maandag 12.00 uur.

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Roomboter GEVULDE KOEKEN of AMERICAN COOKIES 
                      (rozijnen, wit, dubbel chocolade) nu 10 voor € 5,-
                                                                     MIXEN IS OOK MOGELIJK
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een zak witte puntjes cadeau!!!

Roomboter GEVULDE KOEKEN of AMERICAN COOKIES 
(rozijnen, wit, dubbel chocolade) nu 10 voor € 5,-
MIXEN IS OOK MOGELIJK
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een zak witte puntjes cadeau!!!

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 
PERSSINAASAPPELS vol sap                      3 kilo € 2.95 
Hollandse SPERZIEBONEN               heel pond € 1.00 
en vol ZOMER FRUIT tegen                   veiling prijzen

✄

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

De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Primeur GRASKAAS 500 gram 2,95

  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

BLACK LABEL  500 gram  3,95

JOOOI
Ik dacht dat ik inmiddels wel wat gewend was, zoals (vooral) jongeren die voortdurend met hun oortjes van hun telefoon 
in rondlopen/-fietsen/-rijden. Als je dan wat tegen ze zegt, komt er hooguit een wat verward ‘huh’ uit hun mond. Ze heb-
ben je weer eens niet gehoord. Levensgevaarlijk soms, maar om het in hun eigen taal te zeggen: what the fuck kan het 
schelen? Maar weet u wat nu weer ‘hip’ is? Bellen met de speaker aan. Zit je gezellig mee te luisteren naar het gesprek. 
Nou ja, gezellig, nou ja, gesprek, het gaat in de regel helemaal nergens over. Maar leuk dat het is… Je hoeft zelf in ieder 
geval geen gesprek meer te beginnen. Ze zijn namelijk van dat gedoe met die oortjes een beetje doof geworden, dus 
als de speaker aanstaat gaan ze er meteen bij heel luid bij praten. Ze hebben volgens mij helemaal geen telefoon nodig, 
iedereen kan ze zo wel horen. Voor de bellers ongetwijfeld hartstikke leuk, maar kom eens uit je bubbel! De wereld draait 
niet alleen om jou. Doe effe normaal. Bel gewoon zoals bedoeld is met een telefoon, voor jezelf. Ik ben helemaal niet 
nieuwsgierig naar jouw belevenissen van het weekend…

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

wekelijkse column van KD de Bocht

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
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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)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

op=op

• Ouderwets Gerookte PALING   500 gr € 25,-
deze week geen € 25,00 maar  500 gr € 15,-                            

VERSE
SLIPTONG

per kilo € 20,-
Alleen tegen inlevering van deze bon

1 kilo € 12,50
3 kilo € 35,-

max .3 kilo
per klant

ALTIJD VERS v/h MES

mooie
   grote

• Hollands nieuwe HARING   p/st. € 2,-
                       3 voor € 5,50    6 voor € 10,-

• Warm gebakken SCHOLFILE  p/st. € 2,-
                          3 voor € 5,-    7 voor € 10,-

VERSE
ZALMFILE

1 kilo € 25,-
Alleen tegen inlevering van deze bon

1 kilo 
€ 14,95

op=op

✄ ✄
    

Slotfestijn: weekend lang ‘Back to the Future’
(van de redactie/JdW)
Het leger sloeg z'n tenten op voor Alkmaar in ’t veld,  
En zolang geen vijand zich liet zien was iedereen een held 
De kroeg werd als strategisch punt door 't hoofdkwartier bezet 

Dat zijn de eerste regels van het welbekende lied ‘Jan Klaassen de Trompetter’ van Rob de Nijs. Het hele 
weekend stond het Slotkwartier in het teken van een kampement dat zo uit dit lied had kunnen komen. 
Alles uiteraard in het kader van de herdenking dat het 450 jaar geleden was dat Lamoraal ‘zijn hoofd 
verloor’. 
Vrijdagavond al sloeg het gezelschap 
enactment acteurs haar tenten op op 
de resten van het slot en daar bleven 
ze tot zondagmiddag. Op de zaterdag 
en zondag was het een komen en 
gaan van mensen, demonstraties van 
oude wapens, verhalen vertellen om 
de geschiedenis rond de Egmonden 

opnieuw te beleven, te laten zien hoe 
er werd geleefd, etc. Alles werd in het 
werk gesteld om het publiek te ver-
maken, zowel jong als oud, met spel 
en ambachten, van zwaardgevechten 
tot middeleeuwse muziek. Passan-
ten keken hun ogen uit en zetten 
spontaan de fiets neer om te kijken 

wat hier aan de hand was. Het weer 
werkte mee en het was goed toeven 
daar op de resten en langs Huys Eg-
mont. Voor de acteurs was het afzien 
in de warmte met al die dikke mid-
deleeuwse kledij aan… 

Zwaardvechtende ridders - Foto Erna Hopman

Laten zien hoe er werd geleefd - Foto John van WoezikKijken hoe laat het is op de zonnewijzer - Foto redactie

Demonstratie oude wapens - Foto redactie

Het kanon staat startklaar 
om de vijand te ‘ontvangen’ - Foto redactie


