
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

29  wo   2:20   6:36  14:15  18:55   
30  do   2:45   7:06  14:54  19:26   
31  vr   3:30   7:39  15:46  19:57   
1  za   4:05   8:15  16:15  20:36   
2  zo   4:24   8:59  16:55  21:26   
3  ma   5:15   9:55  17:46  22:26  LK
4  di   5:54  11:10  18:46  23:45   
5  wo   7:20  12:25  19:50  

  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

BOOM

Reparatie, onderhoud
en verkoop

ALLE MERKEN
ook campers

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

autoservice

Lorem ipsum

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  

Pas als je de 
keuzes kent, 
kan je kiezen.

Voordracht: Edward Kooiman
Piano: Marianne Butijn

Dwarsfluit/traverso: Horst Hausen
19 augustus 20.00 uur

zie pagina 2

MUZIEK 
EN 

POËZIE
in de

SLOTKAPEL

HOUTENBOS

ALUMINIUM
&

RVS LASSEN
Pieter Schotsmanstraat 7
1931 AS Egmond aan Zee

Tel. 072-506 1241 - Mob. 06-1965 1152
www.houtenboslassen.nl

Benefietconcert voor gedupeerden op 6 okt.
(van de redactie/JdW)
Het zit nog grotendeels in de pen, maar het gaat er echt komen: een benefietconcert van 
(vooral) Egmondse muzikanten en bandjes. Op 6 oktober is Sporthal de Watertoren (hope-
lijk) tot de laatste plaats gevuld met publiek en muzikanten. Het geld dat daarmee wordt 
opgehaald komt vervolgens ten goede aan álle gedupeerden van de grote brand die vorige 
week restaurant De Klok in de as legde en grote overlast en schade veroorzaakte in de directe 
omgeving. 
‘Het is dus zeker niet alleen maar voor 
de Klok’, aldus een van de initiatiefne-
mers Onno Tijm. Hij stelde spontaan 
‘zijn’ sporthal gratis beschikbaar om 
het concert te kunnen houden. ‘Maar 
daarmee zijn we er uiteraard niet’, al-
dus Tijm. ‘Er is drank nodig, techniek, 
een vergunning en alles wat er anders 
ook bij komt kijken om een concert 
in goede banen te leiden en het eve-
nement ordentelijk te laten verlopen. 
Daar zoeken we sponsors voor, want 
we willen zoveel mogelijk geld opha-
len voor de gedupeerden.’ 
Huiswerk mee
Het idee kwam van een drietal Eg-
monders: Onno Tijm, Dieter Broek en 
Peter Wijn. Het drietal kreeg al snel 
veel bijval en afgelopen week is een 
eerste vergadering geweest. ‘Daar 
zaten we al met een tiental mensen 
en de goede ideeën vlogen over tafel. 
Allemaal hartstikke goed, maar we 
moesten wel een beetje filteren. Je 
kunt op zo’n korte termijn niet alles 
voor elkaar krijgen en we moeten er 
ook voor zorgen dat het concert snel 
en goed georganiseerd kan worden 
en zoveel mogelijk oplevert. Het is 

echter hartverwarmend te zien dat zo-
veel mensen meteen al bereid zijn te 
helpen.’ Volgens Tijm heeft iedereen 
nu wat huiswerk meegekregen om al-
vast de eerste noodzakelijke dingen te 
organiseren en vervolgens komt het 
gezelschap wekelijks bij elkaar om de 
voortgang te bespreken. Een van de 
eerste dingen die snel moet worden 
geregeld is een vergunning voor het 
evenement bij de gemeente. ‘Normaal 
duurt dat langer dan we nu nog aan 
tijd hebben, maar er ligt een verzoek 
bij de gemeente voor een spoedbe-
handeling.’ Daarnaast doet Tijm een 
oproep aan iedereen die een bijdrage 
wil leveren. ‘Letterlijk en figuurlijk: als 
we allemaal wat leveren, van drank 
tot techniek, van gratis optreden tot 
vergunning en noem maar op, dan 
komen we samen tot een magistraal 
evenement.’
De opbrengst van entree en verkoop 
van drank aan het publiek zal de 
grootste bron van inkomsten zijn. 
‘Maar uiteraard zijn giften ook wel-
kom. We houden iedereen zoveel 
mogelijk op de hoogte van de vorde-
ringen en de ideeën.’

Foto’s (Cor Mooij)
De trieste aanblik na de 
brand. Duidelijk is te zien 
dat niet alleen restaurant 
De Klok is getroffen, maar 
ook het naastgelegen pand 
van de familie Bes. Intussen 
wordt met man en macht ge-
werkt aan een benefietcon-
cert voor de gedupeerden. 
De jonge Milan Blaauboer 
probeert nog iets te zien 
door de afscherming heen.

En verder in Dorpsgenoten:

- ‘Pot met goud’ voor De Klok

- Nieuw Nederlands record voor Nicole Weijling

- Natte start Jan Ligthart-toernooi, winnaar werd Jong ADO’20

- Wereldwinkel Egmond definitief dicht
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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

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  

Zoveel bloemen,

zoveel kaarten,

zoveel handen geschud,

zoveel warme woorden,

zoveel belangstelling,

zoveel troost.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven

tijdens zijn ziekte en na het overlijden van

onze lieve 

  

 Klaas Wijker

Het heeft ons goed gedaan en zal ons de

kracht geven om verder te gaan.

 Iris, Daphne, Michiel en Pleuntje

Egmond aan Zee, augustus 2018

‘Pot met goud’ voor De Klok

Eén van de acties om geld op te halen 
voor de gedupeerden van de brand 
was van de jeugdige Liv Gul uit Eg-
mond aan Zee die een ‘pot met goud’ 
heeft opgehaald voor De Klok. Zij 

heeft zelfgemaakte armbandjes ver-
kocht. Iedere koper mocht zelf de prijs 
bepalen en Liv heeft veel armbandjes 
verkocht. De opbrengst was maar 
liefst €505,71. Liv heeft deze pot 

hoogstpersoonlijk overhandigd aan 
de drie eigenaren van het restaurant 
die zichtbaar ontroerd waren door dit 
gebaar. 

Foto’s (Sjef Kenniphaas)
1. Een pot met goud voor 
De Klok. Liv Gul kwam het 
geld persoonlijk overhandi-
gen aan de eigenaren van De 
Klok, een zichtbaar emotio-
neel moment.
2. Een trotse Liv op de foto 
met de eigenaren

Wereldwinkel sluit definitief de deuren
(van de redactie/JdW) 
Het ging niet van harte, maar er zat 
niets anders op: de Wereldwinkel 
heeft afgelopen zaterdag voor het 
laatst haar deuren gesloten. Om pre-
cies 16 uur draaide initiatiefneemster 
van het eerste uur, Ria Noteboom, de 
sleutel om en de deur definitief in het 
slot in het bijzijn van veel van ‘haar’ 
trouwe vrijwilligers. Pikant detail: het 
was dezelfde sleutel waarmee zij 21 
jaar eerder de deur van de wereldwin-
kel in Egmond voor het eerst opende. 
‘De laatste drie jaar draaiden we al 
met verlies en dat kan niet de bedoe-
ling zijn’, aldus Noteboom bij haar 
afscheidsrede. ‘Gelukkig is het idee 
van fair trade inmiddels wel doorge-

drongen in onze maatschappij, dus 
we hebben al het werk niet voor niets 
gedaan. Maar het geeft toch wel een 
beetje een rotgevoel om de deur te 

moeten sluiten.’ 

1. Ria Noteboom draait de 
deur van de Wereldwinkel 
definitief op slot
2. Nog één keer (een deel 
van) de vrijwilligers toespre-
ken - Foto's (redactie)

- 

Zomer in het zeedorpenlandschap
Ten noorden van Egmond aan Zee 
ligt een van de laatste voorbeelden 
van het unieke ‘zeedorpenlandschap’. 
Het is een combinatie van door men-
sen aangelegde en beheerde ‘landjes’ 
en de min of meer wilde duinnatuur 
daaromheen. Dat levert niet alleen 
een boeiend landschap op, maar ook 
een gevarieerde plantengroei.
Tijdens de maandelijkse natuur-
wandeling op zondag 2 september 
kijken we niet alleen naar beneden, 
maar ook om ons heen om te genie-
ten van de bijzondere sfeer van het 

zeedorpenlandschap We beginnen 
om 10 uur bij Sportcentrum De Wa-
tertoren in Egmond aan Zee. Van te 
voren opgeven is niet nodig, wel zelf  
zorgen voor een toegangskaart voor 
het Noord-Hollands Duinreservaat 
van PWN. Stevig schoeisel aanbevo-
len. Een donatie (richtlijn 2,50 euro) 
wordt op prijs gesteld. Voor nadere 
inlichtingen kunt u mailen, hanneke@
ivnnkl.nl of bellen: 072 5337601. kijk 
ook op www.ivn.nl/nkl 
Foto  (aangeleverd) - Blauwe 
zeedistel

Hou me vast, laat me gaan
Vasthouden en laten gaan, het is 
een steeds terugkerend refrein in 
een mensenleven. De woordeloze 
eerste schreeuw zegt: 'hou me vast', 
de sprakeloze laatste adem: 'laat me 
gaan'. Daar tussenin een leven waarin 
een diep verlangen de ene keer  ‘hou 
me vast’ en de andere 'laat me gaan' 
roept. Zondagavond a.s. speelt de 
muziek-/poëziegroep Achterom in de 

Slotkapel te Egmond aan den Hoef 
met dat thema als afsluiting van de 
zomerpoëzieserie “Luchtig Slot”. Een 
mensenleven in poëzie, muziek, lied 
en beeld over dat verlangen. Speels, 
luchtig en toch serieus. Ingrid Zwart 
zal met materiaal uit onze omgeving 
weer voor een bijpassend natuur-
kunstwerk zorgen. De groep Ach-
terom (www.muziekgroepachterom.

nl) bestaat uit : Hans van der Laan: 
fluit, saxofoon, voordracht en zang; 
Henk van Meegen: piano en voor-
dracht; Henk Engel, gitaar, voordracht 
en zang; Jan Tulp: gitaar, accordeon, 
voordracht en zang. Zondag 2 sep-
tember, 20.00 uur, Slotkapel Egmond 
aan den Hoef. Deur open om 19.30 
uur. Er is geen entree te betalen. Wel 
staat er een collectebus.

Ballonvaartje
’t Is weer voorbij die mooie zomer. 
Gerard Cox had er zijn klassieker mee. 
Het lijkt inderdaad al weer een eeuw 
geleden, maar het mooie weer is snel-
ler voorbij dan gedacht. Toen het nog 
wel kon, zag je regelmatig een ballon-
netje voorbij gaan. Lekker ‘dobberen’ 
in de lucht… Het gevoel van een vrije 
vogel. Wat moet dat heerlijk zijn.

Foto (redactie) - Vrij als een 
vogel in de lucht
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SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

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

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!

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

E info@TR-assurantien.nl

Achterom 1

f

STRAATROMMELMARKT 
zondag 2 september van 

10.00-15.00 uur.
Het plein de Mosselaan 
en Bisschopskroft in 

Egmond aan den Hoef.

Vogels kijken met de jeugdvogelclub

Al een aantal jaren organiseert de Vo-
gelwerkgroep Midden-Kennemerland 
excursies voor de jeugd. Deze worden 
begeleid door minimaal twee ervaren 
vogelaars van de vogelwerkgroep. 
Zij laten graag zien dat naar vogels 
kijken leuk en spannend kan zijn. De 

najaarexcursies staan in het teken van 
de vogeltrek. In de winter worden 
nestkastjes getimmerd, braakballen 
geplozen, of worden vogels gefoto-
grafeerd of getekend. Ook gaan we 
op zoek naar Bosuilen. In het voorjaar 
zijn er een ganzen/weidevogel- en een 

zangvogelexcursie. Het seizoen wordt 
afgesloten met een excursie Huiszwa-
luwen tellen. Een gevarieerd program-
ma dus. De excursies (doorgaans op 
de fiets) zijn meestal op elke tweede 
zondagochtend van de maand, van 
9.30 tot 12 uur. de eerstvolgende is 
op 9 september. De plaats van vertrek 
is van achter het NS-station Castricum 
en dat is ook de plaats waar de excur-
sies eindigen. Deelname is gratis en 
lidmaatschap van de vogelwerkgroep 
is niet verplicht. Wil je mee? Meld 
je dan aan via jongerenexcursies@
vwgmidden-kennemerland.nl. Meer 
informatie op www.vwgmidden-ken-
nemerland www.vwgmidden-kenne-
merland.nl of bel met Cees Baart, tel. 
06-43677458. 
Foto (Cees Baart) - Groen-
pootruiter

Doorstart
Bruin zijn je bloemen en bruin is je 
blad,
hitte en droogte bewerkten dat.
'k Had de border al opgegeven:
hier komt dit jaar geen nieuw leven.

Maar jij was ondergronds gegaan
en joeg nieuwe levenssappen aan
zodra er een buitje was geweest.

En zie, vanmorgen was het FEEST:

een nieuweling, monter en groen
met fris-ontloken bloem
knipoogde me toe: “niet gedacht,
hè? Toch nog nazomerpracht.”

Tekst en beeld: Trix vd Veen

MuziekaanZee
Iedere 4e donderdag van de maand 
vanaf 14.00 uur is het MuziekaanZee 
bij ontmoetingscentrum Postaan-
Zee. Schuif gezellig, met of zonder 
instrument, aan bij deze leuke acti-
viteit. Op initiatief van Huismuziek 
Alkmaar (HMA) kunnen amateurmu-
sici meespelen in een inlooporkest. Er 
komen verschillende soorten muziek 
aan bod. Uiteenlopend van dansen 
uit de Renaissance via hedendaagse 
volksmuziek uit diverse landen tot 
swingende, zoals Sentimental Journey 
en Summertime uit de opera Porgy & 
Bess. De muzieksessie is unplugged. 
Neem zelf je muziekinstrument en een 
muziekstandaard 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. 

Henk Verdonk junior pakt weer iedereen in
Henk Verdonk junior uit Egmond aan 
den Hoef is op herhaling gegaan door 
de winst in de wekelijkse donderdag-
avondwedstrijd in Akersloot om de 
Kids and Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbikecup op zijn naam te zet-
ten. Ondanks het groot aantal deelne-

mers aan de strijd op Sportcomplex de 
Cloppenburgh was niemand daarvan 
in staat de grossier in overwinningen 
ook maar een strobreed in de weg 
te leggen. Uitslag: 1. Henk Verdonk 
junior, Egmond aan den Hoef 2. Wim 
Verdonk, Egmond aan den Hoef 3. Al-

win Hes 4. Pleun Lodewijks, Akersloot 
4. Marcel Hink, Heiloo 5. Wout Bak-
ker, Heiloo 6. Henk Louwe, Alkmaar 7. 
Chris Kemp, Egmond aan den Hoef 8. 
Hidde Buur, Akersloot 9. Ton Wiering, 
Akersloot 10. Gerrit Jansen, Schagen.

Wijkschouw Egmond-Binnen
Maandag 10 september om 16.00 uur vertrekken de deelnemers met de fiets voor de wijkschouw van 
Egmond-Binnen vanaf het dorpshuis De Schulp aan de Herenweg in Egmond-Binnen. 

Vergezeld door de wijkwethouder 
en medewerkers van de gemeente 
Bergen fietsen de deelnemers langs 
diverse locaties in de openbare bui-
tenruimte. Deze locaties zijn door 
bewoners opgegeven en waarbij zij 
vragen om verbetering en/of aan-

passing. Heeft u als inwoner van Eg-
mond-Binnen nog wensen en ideeën, 
die bijdragen aan een veilige en pret-
tige woonomgeving, laat dit aan de 
Vereniging Dorpsbelangen Egmond-
Binnen (VDEB) tijdig weten (info@
dorpsbelangenegmondbinnen.nl). Wij 

nodigen u graag uit om met ons mee 
te fietsen en uw ideeën ter plekke te 
bespreken. Voor meer informatie, be-
zoek  de VDEB website: www.dorps-
belangenegmondbinnen.nl. 

Laatste Roots Market 
Op zondag 2 september vindt de laat-
ste Roots Market van dit jaar seizoen 
plaats op de Boulevard in Egmond 
aan Zee. Tientallen standhouders met 
bijzondere, handgemaakte en eigen-

tijdse producten stellen hun waar 
tentoon. Pure ingrediënten voor in 
de keuken, verse biobloemen uit de 
buurt, handgemaakte kinderkleding 
of juist lekker vintage. De markt biedt 

voor iedereen wat wils en is vrij toe-
gankelijk. De markt vindt plaats van 
11 tot 17 uur op de Boulevard Noord, 
aan de strandkant. 

Rectificatie: één presentatie Carla Kager
In het bericht van vorige week over 
de presentatie van Carla Kager over 
Roeland Koning en de Derpers, stond 

vermeld dat er twee presentaties zou-
den zijn. Dat is niet het geval, Carla 
presenteert één keer en ze begint die 

4e september om 14 uur in Postaan-
Zee, Egmond aan Zee.

P E D I C U R E  |  M A N I C U R E

Margreth Kool
Gediplomeerd 
pedicure | manicure
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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 
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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

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 ,  ww w. l vmd es 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)

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!

 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

Op zaterdag 25 augustus 2018 heeft de 
Egmondse Reddingsbrigade haar vierde 

Lifeguard Experience Day gehouden. 
Deze dag was wederom een enorm succes, 

dit succes heeft alleen kunnen plaatsvinden 
door de inzet van vele personen en sponsoren.

De Egmondse Reddingsbrigade bedankt dan ook van harte:

Brandweer Egmond - Cousteau Bistrobar - Albert Heijn Egmond 
aan den Hoef - KNRM Egmond - Restaurant Natuurlijk - Rodi 

Media - Mart Gul Transport en Grondverzet b.v. - Ondernemers-
vereniging Egmond - Strandpaviljoen Bad Egmond - Gemeente 
Bergen - Restaurant van Speijk - Timmerdorp Egmond aan Zee

Reddingsbrigade Nederland - Basiclabel

Tevens dank aan de fotografen Rob Glas, Leendert Moerland 
en Henk Krab, die prachtige foto's hebben gemaakt van dit 

evenement, en natuurlijk verder iedereen die zich belangeloos 
heeft ingezet om deze dag tot een succes te maken.

Als laatste mogen natuurlijk ook de talloze leden, en partners 
van leden die zich bij de voorbereiding, de braderie en tijdens 

het evenement zelf hebben ingezet niet worden vergeten! 
Mede dankzij hun tomeloze inzet is ook deze vierde Lifeguard 

Experience Day zo'n enorm succes geworden.

Van de regen in 
de drup
Nu het weer is omgeslagen, schiet 
het meteen weer door naar de andere 
kant, lijkt het wel. De sloten raken 
snel vol en het peil komt ongeveer ge-
lijk met het weiland. Het gras is groen 
als nooit tevoren en het lijkt alsof er 
nooit sprake is geweest van enige 
droogte…
Foto (redactie) - Sloten raken weer snel vol

Wat Now!
“Gemerrege me-kind. ‘Gaet vandaeg 
zêêker ie nee je zin. Je loopt mit een 
zoinig monkie.”
”Me-kind, ik ben nee de kiezesmid 
e’weest. Aouw op skai ôit. Verstangd-
kieze benne slechte rotkieze. Ze kom-
me laet en ze benne d’r ’t eerst oit. 
En now ew ik et gebrek. Eerst nee die 
wachtkaemer. En een vollek, verskrik-
kelek. En allegaer zier kaike. No ja toe, 
’t is ook iet main ding. Ik borstte van 
de kiespain en om ‘allef ellef most ik 
‘êên. En maer wachte. En kaike nêê 
al die mense. Den zie je nag er is wat 
aers. In de sprêekkamer ‘oorden we 
in iene een aiseleke gil. Eer jooi, wat 
zaauw die smid oitvrete! Een klâân 
vraauwtje, een vrêêmde begon zêêne-

wachteg te lache. En toen oorde wai 
weer een aiseleke gil. Arrait, docht ik. 
Wat gebeert d’r in dat kamertje bai 
die smoelesmid? En dat vraauwtje 
maer lache. In iene zaan een grôôte 
vent: “Ik gaat. Wat of ai deer oit-
spôôkt weet ik iet, maer een aere 
keer kom ‘k wel verom. Main nêêmt 
ie niet te graze.” ”Now me-kind, dat 
vraauwtje was êêlegaar van de rel en 
begon te peeuwe. Toen moste wai za-
chies lache, ôôk van de zêênewe. Deer 
ging de deer ôôpen en kwam d’r een 
grôôte vent oit dat kamertje. Ai zag 
er ôit as of ie mit de doivel in z’n laif 
liep.’t Bloed liep langs z’n mongd en 
ai kêêk pier lêêlek. “Gaat et?”,zâân 
een aere vent lachereg. “Oe ken je ’t 

vraege,” zâân ie.” Zien ik ‘r gelokkig 
oit? Ai ‘eb me zerregkies ‘e trokke. Ai 
zat maer te moorde mit die skarpe 
nêêld in me kaak. En verdove? Wat ’n 
beel die vent.” ”En deer ging ie. Stilte 
in de wachtkaemer.” Ai zag er besnipt 
oit, “zâân een vent.” Mot jai ook om 
’n zerregkies?” ”Jaadet, maer as ie 
bai main ook zo ongelokkig mit die 
nêêld is den gaan ik. Kom now, den 
ben ik zo bôite.” ”Jooi, aere week is 
onze ââge kiezesmid verom. Now is ‘r 
een aar, ien oit de stad.” ”Wai as ien 
man ôôverend en toen ewwe de bie-
ne énôôme. Dis now ew ik nag pain 
an die rottege kies. Maer ’t ken me 
niet skêêle. Aere week gaan ‘k verom 
nee die van me”ââge.”

Nederlands Record voor Nicole Weijling
(Tekst Cor Mooij)

Afgelopen vrijdag liep Nicole Weijling-Dissel een 1.000m op de Goudse Kaas & Stroopwafelwedstrijd 
in Gouda waar zij een Nederlands record voor ogen had. Het 1.000m Nederlandse Record in haar cate-
gorie (50+) stond op 3:11,23 op naam van Corrie Keujsers av Weert Helmond, dd 22-8-1995. Nicole liep 
3:00.91, een dikke verbetering dus. 
In de voorbereiding op het Wereld-
kampioenschap atletiek voor masters 
(leeftijd vanaf 35 jaar) loopt Nicole 
Weijling nu naast haar dagelijkse trai-
ningen een aantal weken iedere week 
een (trainings-)wedstrijd. Nicole liep 
vrijdag de 1.000m in die een offici-
euze tijd van 3:00.91, wat betekende 
dat zij het Nederlandse record met 
ruim 11 seconden verpletterde. Haar 
reactie na afloop: ‘Een Nederlands 
record lopen blijft, ook na al die eer-
dere keren, heel bijzonder en leuk. 
Maar ook moest dit weer een goede 
trainingsprikkel zijn voor mijn wereld-
kampioenschap over twee weken in 

Malaga. En dat was het zeker. De eer-
ste ronde liep ik achter vier mannen 
aan en een man naast me, die voor 
mijn gevoel te langzaam liepen. Ik 
zat opgesloten. Na 300 m versnelden 
zij ineens sterk en moest ik ze laten 
gaan. Toen liep ik op kop in de wind 
voor de rest van mijn serie. Zonder 
verval heb ik tot 1.000m goed kunnen 
doortrekken. Een supergoede trai-
ningsprikkel met een NR en een pak 
stroopwafels als kadootje.’ Inmiddels 
is Nicole alweer zo’n zeven weken 
volledig belastbaar (na haar revalida-
tie periode na een enkeloperatie) en 
boekt zij nog steeds iedere week goe-

de progressie. De WK-masters komt 
eigenlijk voor haar net iets te vroeg, 
maar zeer gedisciplineerd gaat ze er 
ook nu weer voor. Aan haar inzet zal 
het niet liggen. Maandag 10 septem-
ber zal Nicole haar eerste wedstrijd 
series 800m lopen. Nu zij bijna haar 
oude niveau heeft bereikt, voelt Ni-
cole zich wel fysiek en mentaal steeds 
sterker worden. De verwachting is dat 
ze zowel op de 800m de 1.500m als 
op de 5.000m zal uitkomen en zal 
strijden om podiumplaatsen. 
Foto (Cor Mooij)
Nieuw Nederlands record 
voor Nicole Weijling
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SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN

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

Telefoon 072-5064590
06-53696278

www.schildervandegiesen.nl

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.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

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

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

notaris:

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

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

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

 

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

Jan Ligthart-toernooi 1e dag weggespoeld… 

Het zat de organisatie niet mee tijdens 
het traditionele openingstoernooi om 
de ‘Gouden Bommus’. Na 20 minuten 
spelen werden de wedstrijden tussen 
Zeevogels-Bergen, Egmondia AFC’34 
en Adelbert- jong ADO’20 gestaakt 
wegens een wolkbreuk met onweer. 
Na een rustpauze van zo’n 10 minu-
ten werden de poulewedstrijden weer 
hervat. Zeevogels won vervolgens met 
2-0 van Bergen, Egmondia speelde 
0-0 tegen AFC’34 en St. Adelbert 
verloor met 3-0 van Jong ADO’20. 
De volgende poulewedstrijden wer-
den na tien minuten spelen wederom 
gestaakt wegens onweer en regen. 
Hierna besliste de organisatie om de 

vrijdagse wedstrijden voor gezien te 
houden, waarbij aangekondigd werd 
dat de wedstrijden op zondag in vier 
setjes van twintig minuten gespeeld 
gaan worden. 
Die zondag verliep het weer een stuk 
beter. Na de aangepaste serie poule-
wedstrijden ontstonden er drie plaat-
singswedstrijden voor de ‘playoffs’. 
Zeevogels nam het op tegen Jong 
ADO’20, maar legde het daarbij af 
met 1-0. Bergen en Egmondia streden 
om de laatste ‘podiumplek’ die ver-
volgens naar Bergen ging na de 2-1 
winst en tenslotte eindigde Adelbert 
na de 1-0 winst op De Rijp als vijfde 
in de rangschikking. Een toernooi met 

hindernissen, maar het seizoen is nu 
echt begonnen…

Foto’s (Cor Mooij)
1. Het kwam met bakken uit 
de lucht op de startdag van 
het Jan Ligthart-toernooi. 
2. iteindelijke winnaar werd 
Jong ADO’20. Hier juicht Zee-
vogels nog in de poulewed-
strijd, maar in de finale was 
Jong ADO’20 toch te sterk.
3. Daan Groot is weer terug 
bij Egmondia en dat weten 
de tegenstanders ook.
4. Adelbert eindigde als vijf-
de na winst op De Rijp.
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De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

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

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

Oude LUXE KAAS 500 gram 3,95

NOORD HOLLANDSE extra pittige  500 gram  3,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo 12.50 

 

Kilo  10.00 

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

max . 4 kilo per klant

• Warm Gebakken SCHAR
   5 voor € 4,-                  10 voor € 7,50

GROTE 

GAMBA’S
zonder kop met schil

van kilo € 17,50
Alleen tegen inlevering van 

deze bon

kilo € 12,50

mooie dikke

• Verse STOOFSCHOL
   van kilo € 7,-        deze week kilo € 4,95

WARM GEBAKKEN

LEKKERBEK
2 voor € 7,50

Alleen tegen inlevering van 
deze bon

3e

GRATIS

• Ouderwets Gerookte MAKREEL filets
   naturel of peper of tuinkruiden
   van p/st € 1,75       2 voor € 5,-
   DEZE WEEK p/st € 1,50   4 voor € 5,-

x x

mooie dikke

mooi losgevroren

Actie geldig bij inleveren bon

GROENTE & FRUIT
JAAP DAVIDSON

elke donderdag op de markt in Egmond aan Zee

Nieuwe oogst Delbar APPELS (zoet/zuur)   2 kilo € 2.50
Zoete Hollandse PRUIMEN (Reine Victoria)     kilo € 2.50 
AARDAPPELEN                                                       4 kilo € 3.00

✄

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

JOOOI
Het gevecht om de ‘bosjes van Kat’. Zo stond het ongeveer in de krant. De bosjes mogen blijven staan, want er zitten 
nu inmiddels allerlei zeldzame en beschermde diertjes in. Klinkt een beetje als Jan Wolkers… De hele discussie heeft 
blijkbaar lang genoeg geduurd om die beschermde diertjes de kans te geven zich daar te ‘vestigen’. Zo werkt dat dus. 
Je doet gewoon wat je wilt – plant een mooi bosje aan - en als je geluk hebt wordt het vanzelf gelegaliseerd vanwege 
daaruit voortvloeiende omstandigheden (de vestiging van beschermde diersoorten). Aan de andere kant maken we het 
iemand die al jaren op een normale manier boven een manage woont in een woning die daarvoor is bedoeld onmogelijk 
om dat te blijven doen op die normale manier. Maar ja, dat is geen rugstreeppad of vleermuis. Meer een kale kikker die 

wekelijkse column van KD de Bocht

           Bakkerij ‘t Stoepje
elke donderdag op uw weekmarkt

Verpakte kleine SPECULAASJES              2 pakken € 5,-
GEVULDE SPECULAAS met amandelspijs 2 plakken € 5,-
Lever de advertentie in en ontvang de 3e plak gevulde speculaas GRATIS!!!

Verpakte kleine SPECULAASJES 2 pakken € 5,-
GEVULDE SPECULAAS met amandelspijs 2 plakken € 5,-
Lever de advertentie in en ontvang de 3e plak gevulde speculaas Gratis!!!

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

  ZIE  rijschoolkarels.nl
              072-506 1226

KARE LS
AUTORIJSCHOOL

86% kans dat 
je slaagt! bron: CBRREcoverED

Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

remibeukers@gmail.com

TE HUUR
LOODSRUIMTE

50M2

072-5065122

Visclub De Egmonden
Afgelopen zondag was het lekker 
vissen in de vijver op de Weidjes. 
Maar liefst negen vissers gingen 
deze keer de strijd aan op combi-
natie van gewicht plus het aantal 
maal 20 gram. Nou denk je, we 
gaan lekker ontspannen vissen, 
maar als je de verschillen ziet in 
vangst, denk je er toch anders over. 
De 1e plaats was voor Matheu v. 
Wanrooi met 107 vissen, wat dus 

gewoon hard werken is, terwijl de 
minste vangst was voor onze voor-
zitter Marcel, die er 15 ving. Het 
totaal gewicht van Matheu was 
6220 gram. Op de 2e plaats ein-
digde Theo Minneboo  56 vissen, in 
totaal 4640 gram. Goede 3e werd 
Bert Leyen 80 stuks, 3430 gram. 
Zo zie je maar, je kan er heel veel 
vangen, maar het gewicht geeft de 
doorslag. Het totaal aantal vissen 

dat uit het water werd gehaald 
was 470. Daar zaten wel drie hele 
mooie brasems bij. Komende zon-
dag vissen we niet voor de com-
petitie, maar gaan we ‘koppelen’ 
op de Slotgracht. Daar is voor de 
eerste twee koppels een leuke prijs 
te winnen. Dit is een wedstrijd op 
gewicht. Dus, hoe meer vissers, hoe 
meer koppels, hoe meer strijd. 

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.
Expositie Grafiekgroep Bergen, Kapberg, t/m 23 september 

AUGUSTUS
Woe 29 Braderie, Egmond aan Zee
Vrij 31 Lezing over Lamoraal van Egmont, Huys Egmont, 20u
Vrij 31 Stiltewandeling, Abdij Egmond, E/Binnen, 13.30u

KERKDIENSTEN AUGUSTUS
Woe 29 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 09.00 u

SEPTEMBER
Zo 2 Muziek en Poëzie, Slotkapel, 20u
Zo 2 IVN natuurwandeling, start sporthal Watertoren E/Zee, 10u
Zo 2 Muziek & Poëzie, Slotkapel E/Hoef, 20u
Zo 2 Roots Market, Boulevard Noord E/Zee, 11-17u
Ma 3 Bezichtiging Slotkapel, E/Hoef
Di 4 Presentatie Roelof Koning en de Derpers, PostaanZee, 14 u

KERKDIENSTEN SEPTEMBER
Zo 2 kerkdienst Prot. Kerk, Egmond-Binnen, 10u
Zo 2 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 10u
Woe 5 kerkdienst OK St Agnes, Egmond aan Zee, 9u

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 


