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

NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK
Laagwater Hoogwater
22 wo 2:00 9:55 14:46 22:46
23 do 2:54 11:14 15:35 23:35
24 vr 3:50 12:15 16:16
25 za 0:36 4:25 13:26 16:49
26 zo 1:04 4:54 14:26 17:26 VM
27 ma 1:50 5:31 15:05 17:51
28 di 2:00 6:00 15:41 18:25
29 wo 2:20 6:36 14:15 18:55

BOOM

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

We zijn er weer!!
Herenweg 25 Egmond Binnen Tel: 0725te061488 nelisbaltus.nl

Enorme brand legt ‘De Klok’ in de as
(Tekst en beeld Cor Mooij)
‘s Middags omstreeks half vier werd er een grootschalig alarm geslagen voor een grote brand op de
hoek Pompplein en de Smidstraat in Egmond aan Zee. Het betreft restaurant De Klok… ‘Bij aankomst zag
ik een enorme vuurzee die van het terras de zaak insloop en binnen enkele minuten was het een inferno
van jewelste. Ik heb nog nooit een brand zo snel om zich heen zien grijpen. De tranen springen je in de
ogen bij zoveel machteloosheid’, aldus Cor Mooij die kort na het uitbreken van de brand ter plaatse was.
De brand ontstond nadat een mede- het vuur zich razendsnel verder uit. van Geert Bes en de bovengelegen
werker van De Klok een gasfles van Vanuit de regio werden aanvullende woning hebben bij dit drama veel
de terrasverwarming had verwisseld. brandweertroepen opgeroepen. Uit rook- en waterschade opgelopen. Bij
Die vatte na enkele minuten brand, Alkmaar en Heerhugowaard kwamen de woning van Carla Bes, boven het
waarna een terrasklant alarm sloeg. hoogwerkers aangevuld met Limmen, restaurant gelegen, werden door
De ober die probeerde de brandende Heiloo en Castricum. Er werd zelfs de brandweer de ramen ingeslagen
gasfles, die inmiddels brandde als een water uit Noordzee gepompt om te om de brand in de spouwmuur te
fakkel, nog van het terras te verwij- kunnen blussen. Een watertankauto bestrijden. Daardoor ontstond veel
deren, liep hierbij een ernstige eerste- van de gemeente Bergen stond enkele waterschade. In de avond werd door
graadverbranding aan zijn hand op. brandweerwagens bij. De elektriciteit sloopbedrijf Groot de keuken en het
Nadat de gasten uit het restaurant viel bij de omliggende bedrijven uit achterliggende gedeelte gesloopt om
via de keuken naar buiten werden waardoor deze gesloten bleven. Via de nog steeds smeulende brand beter
gewerkt, moest men maken dat men een ‘Amber Alert’ werd verzocht ra- te kunnen blussen. Tijdens deze werkweg kwam. Eén gast die vast zat op men en deuren gesloten te houden zaamheden laaide de brand zelfs weer
het toilet kon een veilige heenkomen vanwege de rookontwikkeling. Deze op. Het pand moet als totaal verloren
zoeken door een raam in te slaan. Hij melding werd om 21.00 uur weer in- worden beschouwd. De eigenaar van
het pand, Ad Baltus, en de eigenaar
liep daarbij wel snijwonden op. Eige- getrokken.
naren Rob Pools, Mirjam v/h/ Maal- De wegen richting de werf en het van het restaurant konden hun tranen
pad en Jules Breuer waren in shock pompplein werden afgesloten voor niet bedwingen. Kees Kager, de oude
toen zij hun pas vernieuwde restau- alle verkeer. Honderden mensen wa- eigenaar van de Klok, was sprakeloos
rant, keuken en terras in vlammen op ren getuigen van dit drama voor het en zeer ontdaan. Na 20.30 uur werd
hele dorp. Alle restaurants rond het het sein ‘brand meester’ gegeven. De
zagen gaan.
Pompplein moesten deuren en ramen ramp had zich voltrokken.
sluiten en er hing een penetrante
Ook uit de regio
Nadat de brandweer uit Egmond rookgeur over het hele dorp. Gasten Foto (Cor Mooij)
aan Zee na ruim 10 minuten arri- die een appartement hadden gehuurd Een uitslaande band maakt een
veerde kon die niet snel genoeg een rondom het plein werden geëvacu- eind aan restaurant de Klok
brandput vinden. Intussen breidde eerd naar Hotel Zuiderduin. De winkel

Straatrommelmarkt

Herenweg 25 Egmond Binnen Tel; 0725061488 nelisbaltus.nl

Liefde, Aandacht
en Respect.

Iedere maandag inloopspreekuur van
10 tot 12 uur op Slotweg 2, Egmond a/d Hoef.
Of op afspraak. Tel. 06 21 51 61 30 (24/7)
Charonuitvaartbegeleiding.nl

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

DE specialist in verhuur van woonruimte,
verhuur,
beheer
ook voorverkoop
verkoop en &
beheer!

Zondag 2 sept. is er weer een gezellige straatrommelmarkt, van 10.0015.00. op het plein Mosselaan/Bisschopskroft. Er staat een springkussen
voor de kinderen en van 12.00-13.30
is de ballonnen piraat weer van de
partij. Kom dus gezellig struinen want
er is weer van alles te koop voor een
zacht prijsje. Vrolijke groeten van het
wijkteam Mosselaan.

Kanaalkade 16, 1811 LP Alkmaar, T: +31 (0)72-5208259

info@072wonen.nl, www.072wonen.nl
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KARE LS

Na een fijn en gezellig leven
is helaas te vroeg overleden,
mijn man, mijn maatje

86% kans dat
je slaagt! bron: CBR

Jan Middelveld
Alkmaar
2 december 1947

ZIE rijschoolkarels.nl
072-506 1226

Alkmaar
16 augustus 2018

Ik ga je vreselijk missen…
Leneke Middelveld-Muileboom
De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Beleef het werk van de ERB
De Egmondse Reddingsbrigade (ERB) houdt zaterdag 25 augustus de
vierde Lifeguard Experience Day. Een open dag waarbij iedereen gratis en op een sportieve manier kan ervaren wat een Lifeguard zoal
dagelijks moet doen. Op een leuke manier kan worden bezoekers
bekend gemaakt met de dagelijkse werkzaamheden. Voor alle leeftijdsgroepen is er wat leuks te doen.
Ook verschillende andere verenigin- is de bekendheid van de ERB, en de
gen en organisaties laten hun activi- bekendheid van de Stichting Vrienteiten zien. Zo zullen Rode Kruis, Het den van de ERB (afgekort: SVE) en
KNRM Station Egmond, Egmondse het werven van leden ook een van de
Brandweer en Kitesurfvereniging doelen van deze dag. De Lifeguard
Juicy Kiteschool hun medewerking Experience Day vindt plaats op
verlenen. De diverse activiteiten en zaterdag 25 augustus van 11:00
demonstraties komen verdeeld over uur tot 16:00 uur op het strand
de dag diverse keren voorbij. Bezoe- van Egmond aan Zee, recht voor
kers hoeven dus niet de hele dag op de strandpost van de Egmondse
het strand aanwezig te zijn om alles Reddingsbrigade (onder de vuurte kunnen zien. Houd hiervoor het toren).
programma in de gaten. Op Lifeguard
Experience Day kunnen jonge en ou- Foto (redactie) - De editie van de Lifedere bezoekers actief meedoen aan guard Experience Day van vorig jaar
alle sportieve activiteiten. Uiteraard met veel sportieve activiteiten.

Wat Now!
“Weer kom jai now vandaen?”
“Mââd, loister oit. As jai je ‘ois ôôvernieuw wil lete skildere, da’s een êêle
bewêêging. Dat doe je iet zomaer. Die
van main was d’r têege, maer et most.
Ik eb me aerdig kenne redde mit een
mobiele tillefôôn, maer die nieuwerwesse dinge van now, deer ken ik echt
iet mee omgaen. Ik most een skilder
ammaer belle en kreeg gien gehoor.
Ai zow aere week komme, maer met
die itte ging et iet deer. Die van main
blaid. Maer ik ‘eb de biel dis wiet de
biel ‘eb is de baes. De skilder is toch
beginne te skildere, maer et droge
ging te snel. Ai was d’r iet blaid mêê.
Nou ja toe, ’t is iet aers. Aere week
kom’t ie verom en gaet et of maeke. Ik
ben wel in de biel ewêêst, maer now
is ’t oissie pier op ekwikkeld. In ois bin
‘k bêêzig de kaemer op te reddere en
die van main ken deer iet têêge. ‘k Ben
‘d eele dag an et opreddere ‘e wêêst
en now eb ik een reg as ’n âaning. Ik
barst van de pain in me reg. Aese nêe
Palsma om ’n paracetamolletje.”
“Me- kind, je laik wel mal mit die itte!
Eb ai je den iet ge’ollepe?”

“Ai en ellepe!! D’r zel eerst een aep
ôit z’n kongt vliege motte eer ai z’n
angde leet wappere! Maer ik doet et
op me ââge ââterdetââtje, niks in de
weg. Bai aauwere mense roikt ’t soms
een bêêtje aauwsig in ois omdatte ze
nag een pêêterôôlielichie in ois ewwe,
deer ouw ‘k iet van.”
“Mot jai nag op vekansie?”
“Ikke, mit die itte en ’t zeetje voor
de deer? Kom now, ik bin de birregemeester en wetouwers iet! Die ewwe
reces. Zo iet dat. Now, van main magge ze rechtop in ’t zeetje staen, as ze
maer verom komme en de pan thôis
brenge. Dat wordt taid, niet ten?”
“We zelle of motte wachte. ‘Oor je
iet van de ôitrââs, den oor je van de
thôisrââs. Ik oef nag iet van de test en
de stôôf te wêete. Ge ‘aime ken je op
derp iet bewaere.”
“Kom me-kind, we neme nag effies
een thoisstomertje, den ken je d’r
weer têege.”
“Jadet mââd, den ken ik aese op me
troitje nee boite gaen. Maer now zit ‘k
effies êêvegoed op me veerst.

Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19
E info@TR-assurantien.nl

Correspondentieadres:
Prins Bernhardstraat 9
1931 CE Egmond aan Zee

ZENT

21 augustus 2013

Linda IJssennagger-Zentveld
Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Wish I didn't miss you - Angie Stone
Lies en Elvis

UITVAARTBEGELEIDING

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Karin Smit

persoonlijk en
persoonlĳk
enstijlvol
stĳlvol

- Een06
mooi
en35
waardevol
Tel.
81
81 10afscheid
* Een mooi en
hoeft niet duur te zijn
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

PEDICURE | MANICURE
Margreth Kool
Gediplomeerd
pedicure | manicure

waarvol
afscheid hoeft niet duur te
- Ongeacht waar en of u verzekerd
zijn
bent
* Ongeacht waar en of u
- Een vrijblijvend voorgesprek verzekerd
is altijd
bent
mogelijk
* Een vrijblijvend voor- Ruime ervaring als uitvaart- gesprek is altijd mogelijk
begeleidster in uw regio
* Ruime ervaring als
- Betaalbaar en onafhankelijk uitvaartbegeleidster in
uw regio
Tel. 06 81 35 81 10* Betaalbaar en
onafhankelijk
Dag en nacht bereikbaar

Tel. 06 81 35 81 10

Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

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

21 augustus 2018

Schoonheidssalon

SCHILDERSBEDRIJF

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

GERRIT DEKKER

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

DORPSGENOTEN

Petra van der Meer

Anno Nu
UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Bereikbaar 24/7
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Allergie
Acupunctuur

Beleef het werk van de Egmondse Reddingsbrigade
EGMOND AAN ZEE - De Egmondse Reddingsbrigade (ERB)
houdt zaterdag 25 augustus de vierde Lifeguard Experience
Day. Een open dag waarbij iedereen gratis en op een sportieve
manier kan ervaren wat een Lifeguard zoal dagelijks moet
doen. Op een leuke manier kan worden bezoekers bekend
gemaakt met de dagelijkse werkzaamheden.
Voor alle leeftijdsgroepen is er wat leuks te doen.

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

HOETJES

AANNEMINGSBEDRIJF
TIMMER- EN METSELWERKEN

FA. P. HOETJES

10.000e bezoeker Huys Egmont

Ook verschillende andere verenigingen en organisaties laten
Nieuw- en verbouw / Onderhoud / Reparaties
hun activiteiten zien. Zo zullen Rode Kruis, Het KNRM Station
27den
50Hoef. Even lekker naar Egmond fietsen, het is wat
Kantoor:
Stationsweg 31.Egmond
tel. 533aan
Egmond, Egmondse Brandweer en Kitesurfvereniging Juicy Het premiummerk
voor
uw
schone
huis
Het premiummerk
voor uw
schone
huis
uit de27
omgeving
doen, zo ook de Heilooërs Lies en Taco Riet,
05
Werkplaats: Ken.str.weg 171,velen
tel. 533
Kiteschool hun medewerking verlenen. De diverse activiteiten
Elles de Lang
die afgelopen zaterdag in Huys Egmont voor een verrassing kwamen
en demonstraties komen verdeeld over de dag diverse keren
Prins Bernhardstraat
8
e-mail:
hoetjesbouw@hetnet.nl
te staan: ze werden gehuldigd als 10.000e bezoeker.
1931CE Egmond aan Zee
voorbij. Bezoekers hoeven dus niet de hele dag op het strand
elles-de-lang@jemako-mail.com
Ze kwamen door de polder, over het de 10.000e bezoeker is sinds de opeOmdat het
werkt
aanwezig te zijn om alles te kunnen zien. Houd hiervoor het
06-15340811
072-5071417
Zomerdijkje met het kippenbruggetje. ning in 2017. Er is koffie met gebak
programma in de gaten. Op Lifeguard Experience Day kunnen
Bij aankomst in het Slotkwartier had en er zijn bloemen van St. Historisch
jonge en oudere bezoekers actief meedoen aan alle sportieve
Lies nog gezegd: ‘Wat is dat toch een Egmond voor Lies.
activiteiten. Uiteraard is de bekendheid van de ERB, en de beschattig rijtje van oude gebouwtjes.’
kendheid van de Stichting Vrienden van de ERB (afgekort: SVE)
Hoeve Overslot hadden ze al vaker be- Foto (Frits van Eck) - 10.000e
en het werven van leden ook een van de doelen van deze dag.
zocht en nu lokten de Egmond-vlag- bezoeker voor Huys Egmont in
gen bij Huys Egmont ze naar binnen. de bloemen
De Lifeguard Experience Day vindt plaats op
Wat een verrassing, als blijkt dat Lies
zaterdag 25 augustus van 11:00 uur tot 16:00 uur op het strand
Elles de Lang
Prins Bernhardstraat 8
1931CE Egmond aan Zee
elles-de-lang@jemako-mail.com
06-15340811 072-5071417

Omdat het werkt

van Egmond aan Zee, recht voor de strandpost van de
Egmondse Reddingsbrigade (onder de vuurtoren)

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

Laatste zomeravondconcert Agnes

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

VAN GOGH’S IRIS

WINTER

H O V E Het
N I
E R Sen
negende

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - 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

Voor uw advertentie(s)
in FULL COLOR

GARAGE
DE EGMONDEN
betaalt u maximaal
BOVAG

ABA

€ 50 per maand.

Ook voor het onderhoud van uw
RENAULT
enplaatsing
NISSAN kunt
u in 2018
Eerste
€ 30,00
prima plaatsing
terecht
Tweede

tevens laatste in de
reeks van negen Solo-of OrgelPLUS
concerten in de Oud-Katholieke Ste.
Agneskerk wordt maandagavond 27
augustus afgesloten door de organist
Jaap Zwart uit Hattem. Hij tekent,
bijna traditioneel in Egmond aan Zee,
weer voor dit laatste concert van dit
seizoen aan het Adema-orgel met een
programma ‘Elck wat wils’. Jaap Jr.
één van de bekende telgen uit het organistengeslacht Zwart, de bekende
kleinzoon van de componist –organist Jan Zwart (1877-1937) laat u

deze avond genieten van een aantal
composities uit de barok – o.a. het
bekende Preludium en fuga in G. (
BWV 541) van Johann Sebastian Bach
en uit de romantiek van de Engelse
tradities van ruim 150 jaar later, Charles H.H. Parry en William Ralph Driffil.
Gewoontegetrouw brengt Jaap Zwart
een heel toegankelijk programma. Gegarandeerd een veelbelovende avond
met dit concert waar de barok, liedkunst en romantiek samengaan. Oók
een traditie in Egmond aan Zee, een
concert in de met kaarslicht verlichte
Agneskerk. Maandagavond 27 augustus, Oud Katholieke St. Agneskerk
20.30 uur in de grote kerk aan de
Voorstraat 112, de toegang is vrij. Wél
wordt een vrije gift aanbevolen om de
voortzetting van de Egmondse Zomeravondconcertenserie ook in 2019 te
waarborgen.

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Vuurtoren in de steigers
Afgelopen maandag is begonnen met
de steigerbouw rondom de vuurtoren.
Dit i.v.m. groot onderhoud aan de toren in opdracht van Rijkswaterstaat.
De werkzaamheden aan de vuurtoren
starten 27 augustus 2018 en zullen
zo'n 4 maanden in beslag nemen.

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl
€ 20,00
ex. BTW. • Tel. 072-5061228
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:

HOOFDDEPOT BENEGAS
Butaan/Propaan, Industriële gassen, Campinggaz,
Propaangas tankinstallaties
Het ERKENDE adres voor het vullen
en ruilen van uw kampeergas
Openingstijden: Ma. t/m vrij. van 8.00 - 12.00 uur.

(9-12 uur)

gaan strijden om de Gouden Bommus. Het deelnemersveld bestaat uit
de eerste elftallen van Sint Adelbert,
AFC ’34 (zat. 1), Egmondia, V.V. Bergen, Zeevogels en Jong ADO ’20.

Smakelijk geopend: elke donderdag t/m maandag vanaf 16.00 uur - Dinsdag en woensdag gesloten!
camping Restaurant
DeHeiloo
Koffiemolen geopend:
elke donderdag t/m maandag vanaf 10.00 uur - Dinsdag en woensdag gesloten!

restaurant de groene kip
gezellig uit!

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

o o r brosasea
ru i l oenften
acne,vpsoriasis,
eczeem/ recepties of feesten
diabetische en reumatische voet
Iedere
dinsdag
koopavond
uur
De
Omloop
24, 18.30
1852- 19.30
RJ Heiloo
- Postbus 124, 1850 AC Heiloo
Telefoon
Duinweg 4 - Telefoon
06 29072
43 08535
57 55 53, fax 072 535 55 51
mail2zensitive@gmail.com

Melchers
SCHILDERWERKEN
Veel steun voor
gedupeerden na brand
DORPSGENOTEN

LOODGIETERSBEDRIJF
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badkamers, sanitair
De dag na de grote brand bij Restaurant De Klok rond het Pompplein en de Smidstraat kan
men de balans opmaken over de omvang van deze ramp die zich op donderdagmiddaggasronden waterinstallaties, verwarming
.B.L. aan
Hoetjes
riolering, dak- en zinkwerk
half vier voltrok. Op het internet bij TV NH is een filmpje te zien datAdirect
het begin van
offerte
brand door een gast vanvrijblijvende
Hotel Zuiderduin
uit Amersfoort 12 minuten lang is gefilmd van
Werkplaats
Correspondentie
het moment dat er nog niets aan de hand was, tot korte tijd later wanneer het hele
pand in 33 G
De
Hoefsmid
Vredenoord
169
TEL. was
072
5323460
lichterlaaie staat. Deze mevrouw
een overzichtje
aan het maken van het dorp toen
zijPZ
ditHeiloo
1851
1852 WP Heiloo
06 22178192
voor haar lens zag voltrekken.
T 072 - 511 30 09

Onno Tijm. Het is de bedoeling dat
de groepen die bij het ‘Loop naar de
verzorging van
Pomp’ festival zouden optreden, alsbruiloften en partijen
nog op te treden nu het afgelopen
weekend werd afgelast. Met name
De Omloop 22
VEERMAN, VEERMAN en VEERMAN
en MEMPHIS. Janny Olling van Horeca
1852 RJ Heiloo
Molenlei 1i, 1921 CX Akersloot Egmond vond het niet gepast feest te
Tel.:
072 533 16 12
vieren op het plein. De bands wordt
www.smederijhageman.nl
Fax: 072 533 16 20
gevraagd om belangeloos op te treden, aangevuld met ander bands of
072 5051202 groepen
E-mail:
info@kleinvarnebroek.nl
www.kleinvarnebroek.nl
uit Egmond
aan Zee. Men
vergadert hier binnenkort over. Liv Gul
(9) verkocht armbandjes op het Pompplein en dat bracht ruim € 500,00 op
voor de gedupeerden. Emoties spelen
natuurlijk een grote rol bij al deze acomdat deze gelden van de branduit- ties. De toezegging werd gedaan door
kering wordt afgetrokken, aldus een eigenaar Rob Pools: ‘De Klok komt
verzekering expert. De toekomst zal weer terug aan Zee, al zal dat miniuitwijzen hoe dat gaat verlopen. Na maal een jaar duren.’
het weekend stond de teller in ieder
geval al op €20.000,00.

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

g

06
oo

87
75

Ook deze brand zal in de collectieve
geheugens van de Egmonders worden gegrift, zoals destijds de brand
van de Sporthal & Zwembad, Café
Duin en Dal van Engel Zwart, het Wapen van Egmond, v/h de Rons, en de
loods van de kringloopwinkel op het
industrieterrein in Egmond aan den
Hoef. Al deze branden hadden – en
hebben - een grote impact op de inwoners. Bij deze meest recente brand
van De Klok liggen de gevoelens wat
dieper. Menige bruiloft of feest heeft
zich hier afgespeeld, feesten van de
Visclub, Loopgroep De Klok, muziekavonden, noem maar op. De spreuken
op de balken of de wandschilderingen
van oud Egmond. Niets, maar dan ook
niets is er van over, weg, alles weg,
verbrand op 16 augustus 2018.

Crowdfunding
De saamhorigheid in het dorp is echter groot. Een dag na de brand werd
er al een Crowdfunding actie opgezet
door
Juna Breuer, een zus van Jules Sporthal benefiet
DORPSGENOTEN
Breuer die mede-eigenaar is van het Een ander initiatief komt van Dieter
restaurant, samen met Rob Pools en Broek, Onno Tijm en Peter Wijn. Het
Mirjam van het Maalpad. Een gewel- idee is om een benefietconcert te orwasmaar
in Zandvoort
circuit-runzoenrond
hierbij
stond
Olof in
half
september
digAfgelopen
initiatief zondag
natuurlijk,
de ver- deganiseren
Glorie aan
van de halve
marathon,
waarbij de
hij fiWatertoren
nishte in dedie
tijdsponvan
de Sporthal
zekering
zal de
in start
zijn handen
wrijven,
2.12’55”.
2 april
we ter
metbeschikking
onze wandellefhebbers
met
taan
is gesteld door
want
alleen Komende
die wordtzondag
er beter
van gaan
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Kloknieuws

Voorjaar in Egmond

Foto’s Cor Mooij:
4
Het drama van De Klok
in beeld.

29 MAART 2017 - NUMMER 627

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

Alle foto's zijn in KLEUR op de internet versie van DORPSGENOTEN te
zien.

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

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…



Voor het tweede
wel!

          
      

      


    



Foto Sjef Kenniphaas: Het dorp is in haar hart getroffen

  

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 ondernemersvereniging, 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

DORPSGENOTEN
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: Zondag 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

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld
Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com
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Voor uw gehele administratie

SCHILDERSBEDRIJF
Administratiekantoor

WINTER

VAN DE GIESEN

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
Jan Dirk z’n Dalterrein
109
bedrijfseconomisch

1931 DL Egmond aan Zee
Kerklaan
11, 1935072-5064590
EV Egmond-Binnen
Telefoon
Tel. 072-506 90
89 • Mobiel: 06-124 58 904
06-53696278
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
www.schildervandegiesen.nl

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

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 Flierefluiters 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
Ook voor ramen
en kozijnen
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.aan
Chrisden
KempHoef
Egmond
Egmonderstraatweg
20 - Egmond
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

€

9,-

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl
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voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Bibliotheek Kennemerwaard organiseert op dinsdag 4 september bij
Post aan Zee een boeiende presentatie van Carla Kager met als onderwerp ‘Roeland Koning en de Derpers’. Carla spoorde zo’n veertig
schilderijen en tekeningen op die deze schilder maakte in Egmond
aan Zee tussen 1924 en 1936.
Ze toont prachtige afbeeldingen daar- ook signeert (indien nog voorradig)
van, aangevuld met sfeerbeelden van en eventueel meegebrachte boeken.
het schilderachtige dorpje Egmond Carla heeft op verzoek van het Muaan Zee van voor de oorlog en met fo- seum van Egmond in de Zuiderstraat
to’s van het vrolijke badleven. Aan de geholpen om een aantal schilderijen
hand van de beelden komt een stukje naar Egmond te halen. In totaal zijn
oud-Egmond naar voren dat bijna 15 werken daar nog tot 4 november
was vergeten. Ook ander werk van elke middag (behalve maandag) van
de schilder komt voorbij. In Egmond is 14.00 tot 17.00 uur te bewonderen.
veel lof voor dit project. Carla vertelt U bent van harte welkom op dinsdag
graag over haar zoektocht die zelfs 4 september van 14.00 - 14.30 uur of
werken opleverde die koningin Wilhel- van 14.45 - 15.15 uur bij PostaanZee
in Egmond
aan en
Zee.onderhoud.
De toegang is
mina
aangekocht.
Ook bezocht
ze voor
Alhad
jaren
een vertrouwd
adres
uw APK
nazaten van de mensen op de schil- gratis maar u kunt een vrijwillige bijTevens
doen
aircoservice,
schadereparaties
derijen
en schreef
overwij,
dit alles
een drage geven.
boek dat ze indeze en
middag
na afloopof zoekopdrachten.
verkoop

072-5061201 of
info@belleman.nl

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

Lezing
over Lamoraal
van •Egmont
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl
Tel. 072-5061228
KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

P

Dagopvang
z
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
z
Geen wachtlijsten
z

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

De Poppenkast

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

notaris:

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

072-5066171
Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net
T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Hallo..?
Hallo..?
Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

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!

SERIEUZE
BEZORGER
‘Roeland Koning en de Derpers’

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

WE HEBBEN NOG

RUIMTE
al v.a.

€ 5,50
per m 3

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

liefst met ervaring 18-20 jaar.

Als afsluiter van de zomeractiviteiten voor Lamoraal van Egmont met de
paplepel
ingegoten en speelt al jaren
rond het Lamoraaljaar,
biedteen
Stichting
Voor
langer
periode
Historisch Egmond op vrijdag 31 au- een belangrijke rol in het Zottegemse
gustus een zeer interessante lezing cultuurhistorische leven. De lezing
TEL:
06 23610857
vindt plaats in bezoekerscentrum
aan. Vanuit het Belgische
Zottegem
komt Olivier van Rode een verhaal Huys Egmont (Slotweg 46) en begint
houden over de onfortuinlijke graaf om 20.00 uur. Kaarten kosten 5 EUR
Lamoraal en zijn rol in het socio- en zijn te reserveren via de website
politiek-culturele conflict van medio www.huysegmont.nl/agenda of tele16e eeuw. Van Rode is voor ingewij- fonisch op 06-51689620 (Martijn).
den geen onbekende. De enthousiaste Koffie is hierbij inbegrepen.
historicus is de kleinzoon van de Zottegemse Egmontkenner Dr. Leon De
Vos, die in 1951 de Egmont-grafkelder Foto (Martijn Mulder)
aldaar liet uitbreiden en verfraaien en Het originele standbeeld van
die vele publicaties op zijn naam heeft Lamoraal van Egmont op de
staan. Van Rode kreeg de interesse Markt in Zottegem

Egmondse Almanak
EXPOSITIES: ‘De Heeren van Egmont en het Vechtvolk’, Huys Egmont, t/m 31
augustus - ‘Achter de schermen’, Hoeve Overslot, t/m 31 augustus - ‘Roeland
Koning & de Derpers’, Museum Egmond, t/m 4 november. - Grafiekgroep Bergen, Kapberg, t/m 23 september
AUGUSTUS
Woe 22 Braderie, Egmond aan Zee - Vrij 24 en zo 26 Jan Ligthart-toernooi, vv
Zeevogels, resp. 19u en 14u - Za 25 Lifeguard Experience day, Egmond aan Zee,
11u Ma 27 Zomeravondconcert OK St Agnes., E/Zee, 20.30u
KERKDIENSTEN AUGUSTUS
Woe 22 OK St Agnes, 09.00 u - Za 25 OK St Agnes, 19.00 u - Zo 26 Prot. Kerk,
10u - Zo 26 OK St Agnes, 10.00 u

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Lamoraalweg 53B

Ind.terrein de Weidjes

Egmond aan den Hoef

www.kringlooptol.nl | 06 36 33 43 33

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
•
•
•
•
•
•
•

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

DORPSGENOTEN

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

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL
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‘Egmond o/z Kop’ zit er weer op

P

TEL.
072-507 0200

KINDEROPVANG

22 AUGUSTUS 2018 - NR. 700
Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

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

wasserij
dubbelblank
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

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

65+ 3 voor € 5,- DE LEKKERSTE

• Emmertje HARING
± 8 stuks ZELF SCHOONMAKEN

Het zit er weer op: deze 2018-editie van ‘Egmond op zijn Kop’. Onder
prima omstandigheden konden de
deelnemers aan de spellen zich helemaal uitleven ten overstaan van en

tot groot vermaak van de vele toeschouwers. Daarnaast was er uiteraard voldoende vertier in de diverse
horecagelegenheden. Op de beelden
van Lia Stam een impressie van het

jaarlijkse festijn in Egmond-Binnen.
Nu weer wachten op het volgende
feest: de kermis in oktober…
Foto’s (Lia Stam) - Spellen voor
publiek vermaak en ‘verbeten
strijd’ tijdens ‘Egmond op zijn
Kop’.

• Ouderwets gerookte MAKREEL mooie dikke
v/a p/st € 3,2 voor € 5,VERSE

ZEETONG

±250 gr p/st van

kilo € 22,50

Alleen tegen inlevering van
deze bon
Kilo 12.50

kilo € 12,50

Kilo  10.00

JOOOI

Je kunt overal commentaar op hebben en van alles wat vinden, maar bij het aanschouwen van het resultaat van de verwoestende brand bij De Klok val ook ik stil… Een ramp voor de eigenaren, een ramp voor het dorp. Een hoofdrolspeler
van Egmond aan Zee is (tijdelijk?) van het toneel verdwenen. Als dat maar goed komt. Gelukkig is er veel steun vanuit
de gemeenschap.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

WARM GEBAKKEN

KIBBELING
heerlijk gekruid

250 gr € 4,-

Alleen tegen inlevering van
deze bon

2e half pond € 1,50

Oude LUXE KAAS
500 gram 3,95
De Woerdense Kaasboer
max . 4 kilo per klant

wekelijkse column van KD de Bocht

€ 6,-

✄

BEZEMSCHOON OPLEVEREN VOLGENS WONINGBOUW NORM

LaNk
eTer
roNwaTer

Bij u op de markt

NOORD HOLLANDSE extra pittige 500 gram 3,95
OUDE BOERENKAAS
500 gram 3,95
Super PERSS
Noord Hollandse GRASKAAS
500 gram 2,95
Delmonte
Bij aankoop van de 1e kilo kaas

Wilde
een GRATIS CULINAIRE VERRASSING
Volop Holla
✄

Huisontruimingen & Seniorenverhuizingen

D B
uBBeL
oeT
oor

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.

GROENTE & FRUIT

JAAP DAVIDSON
elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Voor de vierenveertigste keer ging
op vrijdagochtend 17 augustus het
dorpsfeest Egmond op z’n kop van
start met de grijze markt. Het was
prachtig marktweer, niet te warm en
niet te koud. Met ruim 170 kramen
op de Herenweg, Sint Adelbertusweg
en Abdijlaan was de grijze markt
weer goed gevuld en druk bezocht.
De spellen voor de alles of nix teams; Bossaball, vier op een rij en de eierestafette waren zwaar
voor de deelnemers maar erg leuk voor de toeschouwers om naar te kijken. Zaterdag ging als
vanouds van start met de kinderactiviteiten. De kinderen
vermaakten zich met dansen, een zeskamp en op een springkussen. ’s Middags begon de fietstocht met onderweg oliehockey, waarbij de AONix teams weer in actie kwamen. Vervolgens werd
de fietstocht hervat en werd er in Heiloo een kajakestafette gespeeld. ’s Avonds stroomde het
dorp vol met hongerige mensen voor Foodtruck Festival met heerlijk eten van de foodtrucks en
muziek van feestband Sjook! Het weekend werd op zondag afgesloten met lekker weer tijdens
de mis op de Adelbertusakker. In het dorp vond de MTB streetrace plaats, waarbij de deelnemers
een zwaar parcours moesten afleggen en de strijd met elkaar aangingen. De AONix teams hadden afsluitend hun laatste spel van deze editie, zij gingen WC pot slingeren! Het weekend werd
afgesloten met Hollands op z’n Egmonds in het dorpscentrum waar o.a. Joost de Vries, Dario en
niemand minder dan Django Wagner het dorp op zijn kop hebben gezet!
Al met al was het een heel gezellig weekend.
Het comité wil graag Chris Leuring bedanken, dit was helaas zijn laatste jaar in het comité.
Verder wil het comité de sponsoren, vrienden van Egmond op z’n kop, vrijwilligers en verder
iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen aan dit fantastische weekend. Graag zien
we jullie allemaal volgend jaar weer terug bij de 45e editie!
Met vriendelijke groet,
Het comité van Egmond op z’n kop.
Jeffrey, Jörn, Chris D., Chris L., Gijs, Jorus, Koen, Teun en Jim

Nieuwe oogst delbar APPELS (zoet/zuur) 4 pond € 2.95
Frieslanders AARDAPPELS
4 kilo € 2.95
Hollandse PRUIMEN
heel kilo € 2.95
Hollandse BLOEMKOOL 99 cent op= op op= op op=op
Actie geldig bij inleveren bon

Tijdverdrijfslaan 1
Herenwega/d
162 Hoef
Egmond
Egmond a/d Hoef
www.hairatrixta.nl
www.hairatrixta.nl

✄

.nl

GASHANDEL HEILOO BV
Kanaalweg 15,1851 LR HEILOO
PB 26 1850 AA Heiloo
Tel. 072 5331875 Mob. : 06 53458623

Jan Ligthart Toernooi Zeevogels

Geopend
van donderdag t/m zondag
Voetbalvereniging
Zeevogels orgaOPENINGSTIJDEN
ADRES
uur
ook dit jaar het
Zevenhuizerlaan
59 Jan Ligthart
DI. WO.vanaf
DO.11.00
08.30-17.30
UURniseert
Donderdagavond
1851 MS
Op Heiloo
vrijdag 24 (aanvang
VRIJDAG
08.30-20.00 UURToernooi.
Gesudderde Parelhoen
€ 18,50 UUR19.00
tel.uur)
072 én
533zondag
19 28 26 augustus
ZATERDAG
08.30-12.30
www.kapsalonbijwaard.nl
(aanvang
14,.00 uur) zullen 6 clubs
www.het-woud.nl • 072-5061471

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

n

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

Foto (Sjef Kenniphaas)
Vuurtoren in de steigers

✄

n.nl

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

06 20 100 550

STRAATROMMELMARKT
zondag 2 september van
10.00-15.00 uur.
Het plein de Mosselaan
en Bisschopskroft in
Egmond aan den Hoef.

