19 za
20 zo
21 ma

2:06
2:55
0:00

10:34
11:36
3:41

14:23
15:13
12:04

15:57 VM

22 di
23 wo
24 do

1:56
2:53
3:43

4:27
5:12
5:57

12:34
13:25
13:54

16:43
17:29
18:15

25 vr
26 za
27 zo
offset
28 ma

23:05

4:26
6:47 14:45 19:06
5:06
7:37 15:35 19:55
8:35 16:24 21:00 LK
-5:45
hoogdruk
- fotografie
6:05
9:26 17:34 21:54

multimedia
- ontwerpstudio 6:20 10:25 18:41 23:16
reclamebureau
7:14 11:35
19:34

29 di
30 wo
31 do

0:36

8:14

12:50

1 ma

3:32

11:44

15:56

20:54

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef 072
506 1201
Juli
e
info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info
-t
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2 di
0:35
4:16 13:06 16:38 NM
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom
en Bakkum
Nrd.
3 wo 1:14
4:57 14:00 17:22

NM=Nieuwe
• EK=Eerste
Kwartier
6 za 2:55Maan
7:06
17:16 19:38
LK=Laatste
Kwartier
• VM=Volle Maan
7 zo 3:35
7:57 18:03 20:35
Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
8 Doodtij:
ma 4:25
8:55 18:46
21:25
1-2 dagen
na LK en
EK
Laagwater
Hoogwater
9 di
5:15
9:55 19:26
22:30 EK

(van de redactie/John de Waard)
Toegegeven, ik moest het opzoeken: autarkisch. Het betekent, kort gezegd, zelfvoorzienend. Eigenlijk in alles. Nu is het tegenwoordig wel erg lastig om in alles zelfvoorzienend te
worden – wie heeft er nog de ruimte om in zijn achtertuin alles te verbouwen wat je nodig
hebt - maar als het gaat om duurzaam gebruik van energie kun je een heel eind komen. En
dat is precies wat Jan Ranzijn aan het Nachtegalenpad met zijn nieuwe huis heeft gerealiseerd. Hij - zijn huis - is niet (meer) afhankelijk van leveranciers van nutsvoorzieningen als
gas en elektra.

met een koudemiddel, geothermische
warmte op uit de grond vanaf zo’n 70
meter diepte en verwarmt zo het huis
en het water in grote boilers. ’s Zomers
is het systeem met een min of meer
omgekeerde route in staat om koelte
te genereren, zodat de vloerverwarming dan op ‘koud’ staat en het huis
koelt. Zonnepanelen op het hele zuidelijke deel van het dak van het huis
zorgen voor de benodigde elektrische
energie. Bastiaan Berkhout, engineer van energiebesparingsspecialist
Kodi uit Heerhugowaard heeft het
hele systeem en alle voorzieningen
in overleg met Installatiebedrijf Wesselingh en bouwbedrijf Tervoort gerealiseerd. ‘Er is wel al meer ervaring
met dit soort systemen, maar op grote
schaal blijft de ontwikkeling nog wat
achter. Dit zijn echter wel de projecten
waar we mee kunnen aantonen dat
het echt mogelijk is om in ieder geval
qua energie helemaal zelfvoorzienend
te zijn. Belangrijke voorwaarde voor
zo’n (gesloten) systeem is wel dat het
huis optimaal is geïsoleerd. Dit huis
werd helemaal opnieuw opgebouwd,
volgens de nieuwste mogelijkheden
en technieken, dus dat zat wel goed.’
Jan: ‘Er zijn warmwaterboilers die
zorgen voor voldoende voorraad en
de elektrische energie wordt nu nog
(deels) terug geleverd als er een overschot is, maar in de nabije toekomst
kan ik met accu’s van Tesla – inderdaad, die van de elektrische auto’s zelf die energie opslaan en ‘bewaren’

Warmtepomp
Het betekent concreet dat een (op
water gebaseerde) warmtepomp met
DORPSGENOTEN
alle toebehoren is geïnstalleerd. Die
haalt ’s winters, middels een slang

Kloknieuws

Oké, het is niet heel goedkoop. ‘Ik bevind me in de situatie dat ik het me
kan veroorloven en dat zal echt niet
direct voor iedereen zo zijn. Maar juist
door het succes van dit soort projecten en de ervaring die we ermee kunnen opdoen, maakt dat de mensen
die dit voor elkaar hebben gekregen
ook weer nieuwe mensen voor vergelijkbare projecten kunnen interesseren. Maar ook de overheid zal moeten
opschakelen, uiteraard. Willen we iets
bereiken, dan zal dit soort systemen
op grote schaal – en betaalbaar moeten (kunnen) worden toegepast’,
aldus Jan Ranzijn. ‘Ik hoop dat dit
project daar dan ook een steentje aan
heeft bijgedragen. Als ik er straks niet
meer ben, is het huis qua duurzaamheid in ieder geval helemaal klaar
voor de volgende bewoners.’

15 ma
16 di
17 wo
18 do

3:39
0:15
0:55
1:35

12:05
4:25
5:05
5:45

16:09
13:20
14:41
15:10

16:56 VM
17:35
18:16

19 vr
20 za

2:26
2:55

6:21
6:59

15:30
15:50

18:45
19:25

21 zo
22 ma
23 di
24 wo

3:30
3:44
4:25
5:10

7:35
8:20
8:55
9:35

15:54
16:05
16:34
17:14

19:59
20:35
21:15
22:00

25 do
26 vr

5:44
6:45

10:36
11:30

18:05
18:54

22:44 LK

27
28
29
30
31

0:00
1:16
2:10
3:01
0:16

7:45
8:44
10:16
11:36
3:51

12:36
13:46
14:42
15:35
12:35

20:05
21:40
23:04

za
zo
ma
di
wo

16:21
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072-5061201
of info@belleman.nl

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN
Caroline en Rob
Mirjam en Arie

Klein en achterkleinkinderen

Schoonheidssalon
Linda
IJssennagger-Zentveld
Linda
IJssennagger-Zentveld
Zent Schoonheidssalon

SERIEUZE
BEZORGER
Lieve Sjef

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.

61
ZentMosselaan
Schoonheidssalon
1934 RAMosselaan
Egmond aan
61 den Hoef
06 Egmond
10 82 64
1934 RA
aan29
den Hoef
www.zentschoonheidssalon.nl
06 10 82 64 29
zentschoonheidssalon@gmail.com
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Correspondentieadres:
Familie Jonker, Prins Bernardstraat 22, 1931 CE Egmond aan Zee

Voor uw gehele administratie

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Administratiekantoor

WINTER

Bedankt voor de mooie jaren,
we hebben het zo fijn gehad samen.
Ik zal je zo missen...

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
Nijverheidsweg 31d
- adviezen op fiscaal en
1851 NW Heiloo
bedrijfseconomisch
terrein

072-5061201 of
info@belleman.nl
Anne-Mieke
Dag moppie...ik hou van jou

T 072 532 42 18

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
F 072
4206-124
19 58 904
Tel. 072-506
90 89 532
• Mobiel:
E
info@TR-assurantien.nl
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

Wij willen iedereen
voor de lieve,
GARAGE
DEbedanken
EGMONDEN

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

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

hartverwarmende kaarten en berichtjes
die wij mochten ontvangen na het overlijden
vanvertrouwd
onze zoon
envoor
broer
Al jaren een
adres
uwvan
APKAris
en onderhoud.

BOVAG

al v.a.

€ 5,50
per m 3

9,-

€

Egmond aan Zee
1 juli 2019
Theo

Schoonheidssalon

Drogisterij
Parfumerie

“In liefde losgelaten”

Alkmaar
19 november 1930

ZEN
ZENT
T

Palsma

10 JULI 2019 - NR. 746

Voor het tweede
Jennigje Jonker-Overdijk
wel!
Jenny

Telefoon 072-5064590
 06-53696278
 
www.schildervandegiesen.nl

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
Jaap Koning
in- en verkoop
of zoekopdrachten.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl
• Tel. 072-5061228
Kees, Marlien, Aris en
Anoek

DEVOTIO

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Bel me Teen!

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

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

Ronald Koster

06-1057 8724

Toewijding in uitvaartverzorging
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

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

De Poppenkast

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker
liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode

Wij helpen u graag
072 5825521
TEL: 06 23610857

Mosselaan 53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

school toegezongen op de Marijkelaan. De dag werd verder feestelijk
ingevuld, met in de middag een gezellige vossenjacht door het dorp. ‘Wat
heb ik genoten’, was haar reactie aan
het eind van de dag. Namens alle kinderen, ouders en collega’s willen we
zeggen: ‘Juf Joke…..we houden van
je! Geniet van je vrije tijd!’

22:50
23:40

21:56

OF
INBRAAKGOLF?

Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
Petra Quinn
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
Quinny
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
Thuishulp
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
+31(0)615544971 SCHOONMAAKDIENSTEN
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar BERGEN
7. Dirk
Voor particulieren en bedrijven
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn
06-15544971
Na bijna 40 jaar lesgeven aan de
kleuters gaat zij nu genieten van haar
welverdiende pensioen. 23 Jaar heeft
Joke met veel passie gewerkt in Egmond aan den Hoef. Haar kleuters
waren haar geliefde mensjes! Voordat
ze op de Sint Jozefschool startte, heeft
zij ook nog gewerkt in Uitgeest en Egmond aan Zee. Vorige week werd zij
door haar kleuters per paardentram
opgehaald van huis. Die verrassing zal
zij niet snel vergeten. Daarna werd zij
hartelijk ontvangen en door de hele

14:25
15:19

BEZORGER/STER


VAN DE GIESEN

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

9:50
11:10

zoekt een serieuze

          
      

      

Jan Dirk z’n Dal 109

1931 DL Egmond aan Zee
    

Afscheid van juf Joke…

1:46
2:45

DORPSGENOTEN

Timmerdorp-kinderen willen post! SCHILDERSBEDRIJF

Egmondse Almanak

13 za
14 zo

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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Kerkdiensten

23:29

072-5115238

Foto (redactie)
Jan Ranzijn voor de ‘grootgrutterskast’ in zijn nieuwe,
autarkische huis aan het
Nachtegalenpad: ‘Ik hoop
dat dit project bijdraagt aan
de verspreiding van het gebruik van duurzame energie,
want daar moeten
we wel
4
naar toe.’

DORPSGENOTEN
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2017: 1.Henk'Pro
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en et
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en dit
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Pontifice'.
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40,63 Kager.
Antonio
Tijdens de dienst, waarin ook Kees het volstrekt níet eens is met sluiting
voorging, sprak pastoor Jan Veldt van de kerk op dit moment. Een warm
ontroerende woorden over de kerk applaus volgde.
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EXPOSITIE
dit
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Schulp
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Foto (Wesley van Noije)
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31
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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 2maandag
Kerkdienst1H.
Adelbertus,
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10uhet team van de
Op
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19:54
20:50
13:15

Dag en nacht bereikbaar

www.schoonheidssalondessa.nl

Pauselijke onderscheiding Kees Kager
Tijdens een goed bezette en sfeervolle eucharistieviering in de
Bridgeclub
Zee met de
RK-kerk
in Egmond aanEgmond
Zee is Kees Kageraan
onderscheiden

11:05
12:06
8:35

voorheen werkzaam voor Memento Mori

En verder in Dorpsgenoten
Pauselijke onderscheiding voor Kees Kager
Nu ook
Verregend Slotfestijn
Pedicure
14e kortebaandraverij in Egmond a/d Hoef
92 – Egmond aan Zee
Uitstel
van State over Egmondse Voorstraat
projecten
Voorjaar
in raad
Egmond
06-12955593

Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Egmond
a/dbijna
Hoefvakantie
versierd en
metdan
velebenarcissen
krokussen op de Herenweg
Fotoen(aangeleverd)
Het
is weer
en Zeeweg.
In Egmond-Binnen
nu vooral
het dorp zelf weer
aan de beurtaan
Timmerdorp
Egmond
gint
aanstaande
maandag 15 juliisvoor
geweest.
is prachtig
met dank
onzeaanstaande…
ondernemersverenidenaan
Hoef
een
groot Het
aantal
kinderengeworden
in Egmond
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.

6:14
7:35
0:36

Voor een waardig en gepast afscheid,

Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte 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 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.

aan den Hoef hun Timmerdorp! Vier
dagen lang hard werken: hout sjouwen, timmeren, zagen en wat er allemaal meer bij komt kijken om een
mooie hut te bouwen met je vriendjes
en vriendinnetjes. Traditioneel wordt
er ook bij iedere hut een prachtige
brievenbus gemaakt. En deze moet
natuurlijk vol! Verras uw (klein)kind
met post gestuurd naar hun zelf gebouwde dorp. Het adres is: Timmerdorp, p/a Pr Marijkelaan 1, 1934 EA
Foto (aangeleverd):
Voorjaar
Egmond aan den
Hoef. in Egmond

10 wo
11 do
12 vr

voor de mindere tijden. Op die manier
kun je duurzaam omgaan met kostbare energie en ben je niet meer afhankelijk van een leverancier.’

Uitvaartverzorger sinds 1992

Het is een opvallende plek, zo ongeveer aan de rand van waar straks(?)
het plan Delversduin (met 162 woningen) moet komen, maar het huis
is een plaatje. Het gaat Jan echter niet
om het plaatje. Jan is een gedreven
persoon met een idee, een visie. Een
man die met zijn werk voor en bemoeienissen met onder meer de Abdij, Santiago, PostaanZee en het oude
postkantoor (met nu ‘Gejut’ als bewoner) allang heeft bewezen begaan
te zijn met de Egmondse gemeenschap. Maar hij is nog altijd sociaal
gedreven. Jan heeft zijn wortels in het
Egmondse en heeft zijn pijlen (voor
zichzelf) nu gericht op duurzaamheid.
‘Natuurlijk is het prachtig om hier te
wonen, ik voel me bevoorrecht. Maar
op het moment dat ik overwoog om
hier een nieuw huis te (laten) bouwen, wilde ik het meteen goed aanpakken. We moeten met zijn allen
beter, duurzamer omgaan met energie en grondstoffen, zodat we iets
moois achterlaten voor onze kinderen
en kleinkinderen. Dus ik besloot om
mijn nieuwe huis helemaal zelfvoorzienend qua energie op te bouwen en
daarvoor specialisten in te schakelen.
Dat was de directe opdracht voor architect Paul Breddels.’

do 1:45
5:37 15:36 18:07
vr
2:15
6:22 16:30 18:52
WATERSTANDEN
juli

4
5

In Egmond staat een huis,
een autarkisch huis…

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

acne, psoriasis, rosasea en eczeem
diabetische en reumatische voet
Iedere dinsdag koopavond 18.30 - 19.30 uur

Petra van der Meer

DORPSGENOTEN

UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57
mail2zensitive@gmail.com

Foto (aangeleverd)
Erehaag voor Juf Joke

Anno Nu
Bereikbaar 24/7
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…En afscheid van juf Afra
44 jaar heeft Juf Afra met veel plezier
en toewijding gewerkt in het basisonderwijs in de Egmonden. Eerst op De
Boswaid in Egmond aan den Hoef en
de laatste achttien jaar op De Windhoek in Egmond-Binnen. Vele kinderen heeft zij de beginselen van het lezen, schrijven en rekenen bijgebracht.
Maar ook de creatieve vakken als
tekenen, handarbeid en muziek heeft
zij met veel plezier gegeven. Voor veel
inwoners van Egmond aan den Hoef
en Egmond-Binnen is zij ‘Juf Afra’ en
zij heeft ook kinderen van leerlingen
van vroeger in de klas gehad. De leerlingen bezorgen haar een prachtig
afscheid met liedjes en voordrachten.
Daarna deed iedereen mee aan een

leuke vossenjacht. Via een erehaag
nam de juf afscheid van haar school.
Nu gaat ze genieten van haar welverdiende pensioen.

Foto (aangeleverd)
Afscheid van juf Afra met veel
blijken van waardering…

Zomervakantie: even niet moeten

Tekenbureau
Nieuwbouw

Herenweg 104
1935 AH Egmond-Binnen
Tel: 072-5070067
Fax: 072-5067772
E-mail: info@bouwbedrijfcs.nl
www.bouwbedrijfcs.nl

Verbouw
Renovatie

(van de redactie/John de Waard)
De Raad van State heeft de gemeente Bergen laten weten dat de uitspraak rondom de Egmondse
projecten Watertoren en de fusielocatie aan de Egmonderstraatweg nog - in ieder geval - zes weken op
zich laat wachten. Gezien de complexiteit en de naderende zomer was de afhandeling niet binnen de
‘normale’ zes weken haalbaar, zo heeft de RvS per brief laten weten.
Los van de discussie over de gevolgde moet plaatsvinden. Dat is volgens de heid, want dit was absoluut niet voorprocedures en de uitkomsten daar- rechter echter in strijd met de Euro- zien. De stikstofregels waren eigenlijk
van rondom deze projecten, is één pese regels. Bouwactiviteiten die stik- vooral bedoeld tegen de intensieve
van de zaken die hierin ongetwijfeld stofuitstoot verhogend werken, hoe koeien-, kippen- en varkenshoudeook meespeelt de recente uitspraak weinig ook, moeten nu altijd worden rijen: activiteiten waarbij nogal wat
van de hoogste bestuursrechter over gemeld en getoetst. Dat wordt onder stikstof vrijkomt. Niet voor niets was
de stikstofregels in het Programma meer gedaan aan de hand van een vooral minister Carola Schouten van
Aanpak Stikstof (PAS). Die rechter Milieu Effect Rapportage (MER). En Landbouw ermee belast… De aanleg
zette een dikke streep door dat PAS, dus liggen niet alleen die Egmondse van een Egmondse sporthal of voeteen programma met betrekking tot projecten stil, maar tientallen, hon- balfusiecomplex (waar dan ook) valt
het compenseren van stikstofuit- derden bouwprojecten, de aanleg daarbij – qua stikstof - volledig in het
stoot bij bouwprojecten. Concreet: van wegen en andere projecten van niet. Ook die projecten blijven nu echvolgens het PAS gold dat als ergens vergelijkbare aard in het hele land. ter ‘hangen’. Wordt ongetwijfeld weer
wordt gebouwd in de nabijheid van Maar bijvoorbeeld ook het bouwpro- vervolgd. Niet zo snel, want eigenlijk
natuur, ergens anders (in de toe- ject Delverduin in Egmond aan den weet niemand precies wat hiertegen
komst) een compensatie daarvoor Hoef. Volslagen paniek bij de over- te doen…

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Natuurbeleving
Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

warmte een beweging te vinden, of te
kijken, te voelen, te ervaren wat er op
dat moment is. En te zoeken naar wat
op dat moment nodig is. Niet wat er
verwacht wordt, of waarvan we denken dat het verwacht wordt. Neem
voor meer info over Mindful Run
contact op met Marian van ‘t Klooster: 06 19135113 of info@mindfulrunegmond.nl. Meer informatie is op
www.mindfulrun.nl/egmond (tekst
Marian van ’t Klooster)

Uitstel uitspraak Raad van State

Onderhoud

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.

•
•
•
•
•
•
•

die zorgen, in die stress verminderen.
‘t Mooie is dat ‘vakantie’ te oefenen
is. Enkel een jaarlijkse vakantie is echter niet genoeg om gezond te blijven.
We zouden iedere dag even vakantie
moeten ‘maken’. Daarom proberen
we dat met Mindful Run: oefenen in
bewegen, in contact zijn met onszelf,
op het moment. Met alles wat er op
dat moment aan gedachten en gevoel
is. En juist daarom helpt het om los
te laten. Het hoeft niet anders te zijn
dan het is. En dat helpt om ook in de

Ontspannen klinkt zo eenvoudig,
maar het is eigenlijk reuze lastig,
want er is geen knop waarmee je
‘genieten’ of ‘ontspannen’ aan kunt
zetten. Geen knop waarmee je je
gedachten kunt uitzetten. Wist u dat
1 op de 300 mensen jaarlijks in de
zomer worstelt met stemmingsklachten? Hoe zou het zijn als we onszelf
en elkaar zouden toestaan om niet
aan deze vakantie-eisen te hoeven
voldoen? Het zou in ieder geval het
gevoel van falen, van alleen staan in

KINDEROPVANG

Allergie
Acupunctuur
Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

Afsluiting seizoen SV Prins Hendrik

Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Ook voor ramen en kozijnen

niets over dus er was goed gegeten,
perfect besteld EN het was lekker en
daar gaat het om. Cor heeft zelfs een
toetje bedacht, een heerlijk schepijsje
van Pravisani, met aardbeien uit het
duin, hoe creatief kun je zijn, Cor
heeft het. Lees het goed Sonja!
Uiteindelijk werden de leden door de
voorzitter naar binnen geroepen voor
de prijsuitreiking van het geschoten
seizoen met stijgers en dalers, wijzigingen van klasse, up of down, we
begonnen met pistool:
1e Dirk Roele
met een gemiddelde van 47.82 pnt.
2e Arie Wijker
47.65
3e Carlo Zwaan
46.74.

Het heeft even geduurd maar dan heb
je ook wat, het afsluitfeest. Het begon
in Zuiderduin, borrelen in de bar, daarna een uur bowlen. Met schieten zijn
ze fanatiek, met een bowlingbal nog
erger, wat een haantjesgedrag. Zelf
vonden ze dat een beetje overdreven,
de dames deden het gewoon rustig
aan, maar een groot geluk was toch
wel de airco, buiten bloedheet, binnen
was het aangenaam. Rond zessen een
wereldreis door de warmte naar de
Sporthal, naar Onno’s bar, alles netjes klaarzetten voor de catering. De
meeste leden bleven buiten op het
terras, maar de Chinees kwam binnen
met ons diner en aanvallen maar. We
hadden ruim voldoende en hielden

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

DORPSGENOTEN

B-klasse geweer:
1e Yvonne Krab
2e Leo Bakker
3e Mieke v.d.Outenaar
A-klasse geweer:
1e Gerrit Gravemaker
2e Richard van Ham
3e Jos v.d.Outenaar
E-klasse geweer:
1e Dirk Roele
2e Arie Wijker
3e Carlo Zwaan

94.94
92.20
89.63
98.30
97.25
96.40
99.85
99.20
99.15

Foto (aangeleverd)
Alle winnaars van S.V. Prins
Hendrik op een rij
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FEESTWEEKEND 2019
KERMIS, KORTEBAAN
EN ZOMERFESTIVAL!

Kermis in Egmond aan den Hoef is altijd weer
een groot feest. Een traditie die honderden jaren
geleden al begon op het kasteel. Het oudste
evenement van de Egmonden! Met voor ieder
wat wils, jong en oud. Buiten de kermisattracties is
er ook muzikaal volksvermaak in Café ‘t Slot, met
diverse artiesten die komen optreden.

in samenwerking met Bloementeelt
Gerard v/d Kolk, Loonbedrijf Nico
v/d Oord, Vincent de Waard, kermis
exploitant Klaas Braak, Gemeente
Bergen, Stichting DE HOEF,
Activiteitenteam EZF en Bouwbedrijf
Gerard Schotvanger.
Het Egmond Zomerfestival (EZF)
wordt georganiseerd als aanvulling
op de kermis. Ter hoogte van de
Weg naar de Oude Veert zal een
feesttent verrijzen, als centrum van
diverse activiteiten en artiesten.

De kortebaan geeft donderdag het startsein; waar
vroeger het paard van Ivanhoe draafde, zullen nu
de Jolly Jumpers van deze tijd strijden om de eer.
En nieuw dit jaar: het Egmond Zomerfestival!
Het hele weekend genieten van activiteiten en
artiesten in de daarvoor speciaal opgezette
feesttent op het t.errein naast de Slotgracht.

“Tijdens het Egmonds zomerfestival
(Hoeverkermis) vinden de “Bankoe
Games” plaats. Vorig jaar zijn wij
gestart met alleen een buikschuif
toernooi. Dit werd zo positief
ontvangen dat er dit jaar groots
wordt uitgepakt. Al 22 teams
hebben zich opgegeven.
Het belooft een groot succes te
worden, kom de teams gezellig
aanmoedigen onder het genot
van een biertje en muziek!”

Voor de zaterdagavond geldt een
toegangsprijs en een minimumleeftijd
van 16 jaar. Alle overige activiteiten
zijn gratis te bezoeken.

De kermis is dagelijks geopend vanaf 14.00 uur.

Het Egmond Zomerfestival wordt
mogelijk gemaakt door Café 't Slot,

CAFEHETSLOT.NL/EZF

Wij wensen iedereen heel veel plezier!

PROGRAMMA DO 11 JULI T/M ZO 14 JULI
Locatie per kleur
in het programma:

12.00

Kortebaan
Herenweg/Slotweg

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

KORTEBAANDRAVERIJ

DO 11 JULI

Café ‘t Slot
Egmond
Zomerfestival

VR 12 JULI
ALLE DAGEN
LIVE MUZIEK IN
BANKOE GAMES I

ZA 13 JULI

DJ BRAMZ

BANKOE GAMES II

ZO 14 JULI

ZÂALNÊELDEN &
SKARREBEKKEN

SUPERSTAR DJ’S – STEF EKKEL

CAFEHETSLOT.NL

DORPSGENOTEN
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PINNEN IS HET
HELE WEEKEND
NIET MOGELIJK!

Wij willen onze sponsors hartelijk
bedanken voor hun steun:
Hoofdsponsors:
Café ‘t Slot
Rabobank Noord-Kennemerland
Loon- en Handelsbedrijf van der Oord
K. de Wit Sloopwerken
Subhoofdsponsors:
Loodgietersbedrijf B. IJssennagger
Timmerbedrijf Morsch
Hopman Vastgoed Beheer
Boerderijcamping de Tuintjes
Hoveniersbedrijf Rotteveel
Zonneveld Allround Service en Montage
Vrienden van Kortebaan Egmond

KORTEBAANEGMOND.NL

Wie zal de draverij van 2019 winnen?
Door een gokje te wagen maakt u de dag
nog spannender, en wie weet valt u in de
prijzen. Wilt u inzetten, zorg dan dat u op tijd
aanwezig bent! Uitleg over het gokken vindt u
op onze website.

Het Hoever kermisweekend wordt
traditiegetrouw afgetrapt met alweer de
14e editie van de kortebaandraverij.
Op een voor de gelegenheid afgezet
parcours op de Herenweg in Egmond aan
den Hoef wordt donderdag 11 juli vanaf 13.00
uur met paarden gedraafd over een afstand
van ca. 300 meter. De wedstrijd begint met
24 paarden, waarna volgens het knock-out
systeem wordt gestreden om een plaats in de
finale. Door de hoge snelheid die de paarden
op de relatief korte afstand bereiken is het erg
spectaculair en vermakelijk om naar te kijken!

Overige sponsors:
Welbox, Bouwbedrijf S. Schotvanger,
Dré Design, Frank Molenaar, Hotel
Zuiderduin, Aannemersbedrijf A. Ligthart,
Aldert Dekker Montagewerken, Alkmaarse
Glasservice, ATL Seafood, Belleman Electro,
Berend Huisinga Steelcenter, Braaimaster,
Capaz Tentoonstelling en Interieurbouw,
Bloembinderij De Duinroos, De Noord
Installatiebedrijf, De Poppenkast Kinderopvang,
Vincent & Tineke de Waard, Veehouderij
De Boer Meester, Flynth adviseurs &
Accountants, Gebr. de Waard bestrating, Gebr.
Schotvanger beheer en onderhoud, Habib
markt, Hair at Rixta’s, Havik Auto, Ingenus
civiele techniek, Kruijff Makelaardij Egmond,
Oosterbaan Loop- en Wandelschoenen,
PUUR pedicure salon, S. Verpalen Beheer
BV, Sanders Onderhouds Services, Sansira
Jewelry, Schildersbedrijf Schreuder & van
de Kamer, Stal Egmondermeer, Bouwbedrijf
Tervoort Egmond, Wellink Beschoeiing, Albert
Heijn Egmond aan den Hoef, Bloembinderij
Gebroeders Jong, Brand Visspecialiteiten,
Keurslager Kees Burger Egmond aan den
Hoef, ‘t Hekeltje verhuur van party en event,
Loonbedrijf G.J. Kramer & Zn, Anugra BV,
Atelier Ewoud de Groot, Schoonmaakbedrijf
van de Berg, A. Groot Installatiebedrijf,
Aannemersbedrijf A. Glorie, B.J. Autoservice,
Beko Interieurs, Bouwbedrijf C&S, Bouwbedrijf
J.C. de Groot, Bouwbureau Hopman, Camping
de Markiess, Dakdekkersbedrijf Elro, Douma
Agrarische Verzekeringen, Dré Antiek, Edwin
Glas Entertainment, Firma Job van der Pol,
Garage de Egmonden, Goudsblom Allround
Service, Grondboortechniek en Bronbemaling
Theo van Velzen, JID Installatietechniek,
Kloosterboer Koel- en Vrieshuizen, Koenis
Veevoeders, Loodgietersbedrijf J.G.C. de Wit,
Loonbedrijf Baltus, Manege Groot, Marco
Gerrits, Melkveebedrijf Rotteveel, P.J. Morsch,
P.N. Bakker Service, Paul Bras Klusservice,
Rob van Dam, Ruud Kool, Sportcafé
Egmond aan Zee, Stal Cobra, Stal Valkering,
‘t Wapen van Egmond, Valkering Used
Machines, Van der Reep Omheiningen, VDK
vastgoed BV, Veehouderijbedrijf Nico Bakker,
Dierenartsenpraktijk Kennemerland, Drukkerij
Belleman BV, M. Gul Egmond BV, Kippie
Heerhugowaard, Bravilor Bonamat, Dorpshuis
Hanswijk, Hoveniersbedrijf El Jardinero,
Sancti Adalberti bieren, Hotel de Dennen,
Hard Raverij

Uitslag Loterij Hoeverdorpsfeest
(t.b.v. de kortebaan):
Hoofdprijs

Helikopter rondvlucht
Rene Hopman
Waardebonnen Zuiderduin
Isa Beck
Waardebonnen Zuiderduin
Jan Sprenkeling
Boodschappenpakket (AH)
Jerke Oldenburg

1e prijs

Kom genieten van de goede sfeer onder
het genot van een lekker koud drankje.
Het belooft een gezellige dag te worden,
voor jong én oud.

2e prijs
3e prijs

ZATERDAG 13 JULI: SLAM! ON TOUR
TICKETS € 15,- AAN DE DEUR OF
€ 10,- IN ONLINE VOORVERKOOP OP
CAFEHETSLOT.NL/EZF

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

EINDE

NIELS MUL
SO BE IT

OASIS

JOOST DE VRIES
BIERSCHUIVEN
FRENDZZ

SLAM! ON TOUR
DJ BRAMZ

RITS RATS

BANKOE GAMES II
STEF EKKEL – SUPERSTAR DJ’S
RECOVERED

DORPSGENOTEN
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Verregend Slotfestijn
(van de redactie/John de Waard)
Het ene jaar zit alles mee en het andere jaar… Vorig jaar konden zowel het Hoever Dorpsfeest als de
Egmondse Visserijdag en de vele activiteiten rond het ‘Lamoraal-jaar’ zich verheugen in de zegen van
de weergoden. Dit jaar liep het allemaal wat anders.

Het Hoever Dorpsfeest moest de buitenactiviteiten van zaterdag vanwege
de harde wind laten schieten, de Visserijdag spoelde ’s morgens nog bijna
de straten uit en dit weekend was het
’t Slotfestijn dat deels verregende. De
nacht van vrijdag op zaterdag waarbij kinderen op de ruïnes konden
overnachten in het kampement was
geen probleem. En de zaterdag zag
er in eerste instantie ook goed uit.

’s Middags werd het echter zeuren.
Regen, regen en nog eens regen. Ongetwijfeld waren er veel die zaten te
springen om die regen. Nu werd dit
echter een kampement zoals ze in de
Middeleeuwen ongetwijfeld heel vaak
hebben meegemaakt: triest, troosteloos, wachten in je kampement in de
stromende regen, hopend op betere
tijden. Maar die kwamen deze keer
niet. Tenminste niet op die zater-

dag…. Komend weekend staat de
Hoever kermis voor de deur. Nou maar
hopen dat het weer eens meezit.

Foto (redactie)
Eerst ging het weer nog wel en
was het leuk op de ruïnes, maar
al snel veranderde dat: de regen
verpestte de rest van de dag.

Maritiem Centrum Egmond ontvangt €6000
De 10e JCI Challenge heeft het afgelopen weekend het prachtige bedrag van €6000,- opgebracht voor
het Maritiem Centrum Egmond. Afgelopen zaterdagavond kregen voorzitter Edwin Buis van de Egmondse Reddingsbrigade en schipper Werner Visser van KNRM Egmond dit bedrag overhandigd.
Serviceclub JCI Alkmaar bestaat sinds
1965 en maakt onderdeel uit van de
grootste organisatie ter wereld: Junior
Chamber International (JCI). Jaarlijks
organiseert men een autorally voor
liefhebbers met passie voor de autoindustrie. De onderlinge strijd waarbij
samenwerking en navigatie essentieel
is, gaan gepaard met gepassioneerde
blikken bij het zien (en zeker ook horen) van de zeer hoogstaande staaltjes afkomstig uit de automobielindustrie. De rally werd voor de tiende keer
gehouden en het Maritiem Centrum
Egmond was dit jaar een van de goede doelen. Het bedrag zal worden besteed aan het in afgelopen november
geopende gezamenlijke onderkomen.
Foto (aangeleverd)
Een cheque van maar liefst 6000
euro voor Maritiem Centrum
Egmond, overhandigd door JCI
Alkmaar.

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

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

06 20 100 550

GARAGE DE EGMONDEN

Concert in Abdijwinkel
Mariëlle Tromp-Zentveld, pianiste uit
Egmond-Binnen, speelt regelmatig bij
lezingen van Ad de Keyzer over Bach,
maar op twee middagen in de zomervakantie speelt ze een keuze uit haar
repertoire waarbij twee zangleerlin-

BOOM

autoservice

gen, bariton Jos Hof en sopraan Noor
Zentveld, zich presenteren. Een gevarieerd programma met o.a. een Arietta
van Giordani( 1744-1798), een Canzonetta van Anthonio Caldara (16701738) en liederen van Audrey Assad,

‘Abide with me’ en ‘Sparrow’. Maar
ook Chopin en Grieg komen voorbij.
Laat u zich verrassen door prachtige
klanken en teksten over het leven.
Abdijwinkel, 13 juli en 24 augustus.
14.30u. Toegang gratis.

Na

BOVAG

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

In zijn verdere leven.
Na zijn schoolverlating.
In het een kei gebleven,
Een kei in bestrating.

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

JéGé

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Uitslag MTB K&PB
Uitslag: 1. Vincent Beentjes, Castricum 2. Wilfred Knegt, Uitgeest 3.Henk Jan Verdonk senior, Egmond aan den Hoef 4.
Sjaak Fatels, Akersloot 5. Chris Kemp, Egmond aan den Hoef.

DORPSGENOTEN

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl
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Avondconcert ‘Fransen en Belgen’
en van de componist –organist Van de
Veen zelf completeren dit boeiende
concert met zijn ‘Koraalfantasie’. Weinig gehoorde muziek met een lichte
toon die zeker tot de verbeelding
spreekt.

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Foto (aangeleverd)
Evert van de Veen is komende
week ‘concertmeester’ in de OK
St. Agnes.

Zaterdag 13 juli is het dan zover.
Het jubileumbier X! van Brouwerij
Egmond zal dan met een boot van
Jaap Kraakman naar het haventje
van Egmond-Binnen worden gevaren.
Daar zullen de flessen door de kopers
en monniken in processie naar de abdij worden gebracht. Er worden zo’n
200 'uitverkorenen' verwacht. Het
bier wordt opgelegd in de kelders van
de abdij, waar het een jaar zal rijpen.
Om 11 uur meert de boot aan bij het
haventje. De X! (spreek uit 10!) is een
Quadrupel van 10%.

14de editie ‘Kortebaan Egmond’

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Herenweg 197 - 1 hoog
1934 BA Egmond a/d Hoef
+31 6 10 67 55 87
studio@remoraproducties.nl
www.remoraproducties.nl

Foto (aangeleverd)
Bier klaar om verscheept te
worden

Positief advies over status RTV80
zender tot en met 18 oktober 2024
behouden. Daarvoor ontvangt de gemeente deels geld vanuit een bedrag
via de Algemene uitkering, maar dat is
vooralsnog niet voldoende, gezien de
ontwikkelingen en toenemende kosten van de tv-uitzendingen, (internet-)
providers en de Mediahub. Het advies
om er als gemeente nog een bedrag
van 15.000 euro in te steken is eveneens door de raad overgenomen.
Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

072-5064258 of 5065399

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

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis
Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW) en Begeleiding(WMO).
Neem voor een vrijbljivend kennismakingsgesprek contact op met A-zorg Arina,
Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706
info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

D B
uBBeL
oeT
oor

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

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

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

wasserij
Zeedistel
1 - Egmond-Binnen

dubbelblank
Tel.
072 5064695
Lijtweg 56 • Bergen NH
072-5812331
Mob.Telefoon
06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl
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LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

EXPOSITIES
Expositie 'Binnen & Buiten' Museum van Egmond, E/Zee, doorlopend.
Expositie Sebas Groot en Fabio Pravisani, Museum van Egmond, tot eind juli.

loi verplichte om een vergunning an
te vraege en ze motte an kenne tône
datte ze d’r zelf weene. En zo kenne
we nag wel effies deer gaen. Eerst alles lêête gaen en now mot in iene ’t
mes d’r in. Netierlijk ewwe we ‘ôize
nôôdig voor de jongeloi die ôôk iet in
de zeemer’oize magge blaive weene.
Me-kind, as de krant op de mat legt
gaan ik d’r van tisse want den wêêt
‘k et al. Den wordt de ‘êêmel kôôper
van ’t gevloek van zain. Ai zow ze allegaer winddrôôg wille kloppe. Eb jai
nag wat aerdigs te zegge?”
“Ik zow ’t zo gaauw iet wete. Laet
ik maer zegge datte we blaid magge
weze mit dit kostelijke weertje. En in
’t weekend zal d’r een boi komme en
dat is goed voor de tôin en ’t landje.”
“Gelaik eb je me-kind. Aâre keer zel
ik me in’aauwe en de pôôletiek in de
week zette. Kom mââd, we gaen effies
op een bankie zitte en in ’t zonnetje
sprage.”

Basisschool De Branding heeft dit
schooljaar een leerlingenraad die eens
per maand vergadert, samen met de
directie, over hun school en wensen.
De leerlingenraad heeft de wens geuit
om het schoolplein van de bovenbouw
aan te pakken en heeft samen met de
directie plannen daarvoor uitgewerkt.
De kadastrale kaart geeft aan dat het
terrein van De Branding groter is dan
waar nu gebruik van wordt gemaakt.
Een ongebruikt stuk grond, tussen de
school en de Pastoor van Kleefstraat
zal betrokken worden bij het plein en
ingericht worden volgens de wensen
van de kinderen. Een mooie ontwikkeling voor een school die kinderen de
ruimte en aandacht wil geven die ze

nodig hebben.
Afbeelding (aangeleverd)
Een zogenaamde ‘artist impression’ van de uitbreding voor De
Branding.
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Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

SCHAR

• Warm gebakken
5 voor € 4,-

• Verse

SLIPTONG

mooie dikke
10 voor € 7,-

mooie grote

STOOF SCHOL super dik

TOP KWALITEIT

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197

deze week kilo € 5,50

Grote GAMBA’S voor de BBQ

van kilo € 17,50 (zonder kop met schil)
alleen tegen inlevering van deze bon

3 kilo € 35,Oude LUXE KAAS
500 gram 3,95
Kilo  10.00
De Woerdense Kaasboer

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Kilo 12.50

Recreatief verhuren is nu even geen positieve bezigheid. Het mag, maar kortere tijd en alleen onder bepaalde voorwaarden. Terecht? Veel jonge Egmonders houden het voor gezien hier, omdat er geen woonruimte beschikbaar is of
onbetaalbaar. Dus, de vraag stellen is hem beantwoorden. Blijft het grote graaien bij die huisjesmelkers en
‘beleggers’ doorgaan of gaan we het eens anders doen? Je kunt toch ook voor een redelijk bedrag permanent
verhuren aan een (jonge) Egmonder? Heb je d’r ook geen omkijken meer naar. Iedereen blij.
K.D. de Bocht
kddebocht@ziggo.nl

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl

“ ’t Is werkelijk waer, maer ’t word
alsmaar slimmer mit de gemeente
Bergen. Ik skaaamt me dôôd. Wanneer gebeert ‘r now iets weer wai mee
ôit de voete kenne. De loi sprêke mekaer têêge en d’r wordt nies ‘e deen
om de boel vlot te kragge. Wel een
fietspad of iet? Gien ôitbaauw voor
de loi in grote villa’s en den ewwe ze
skade! ’t Is vergloeid dat ‘k et iet over
de pôôletiek ken ewwe. De provinciale staten zalle blaid weze mit Berrege. ‘Oe zit ’t mit de sport’al, weer
komme de voebalvelde en gaat zo
maer deer. Die van main zit alle dage
te skelde bai ’t lêêze van de krant.
Wie ken je now as normale derper
nag gelove? Wai benne toch iet mal!
D’r gebeert êêlegaar nies. Vergaedere
en mekaer de tent ôit lulle. Weerom
ewwe wai aigelijk ‘e stemd? Now
benne ze weeran bêêzig om de loi die
ver ‘íere de doimskroeve an te zette.
Allienig de maende juli en augustus
, dat zaan die van main. Ze gaen de

van kilo € 17,50 deze week kilo € 12,50 3 kilo € 35,-

JOOOI

de tweede DVD van de
zelfde video voor 12,- euro

Wat Now!

• Verse

wekelijkse column van KD de Bocht

VHS video naar
DVD 17,50 euro

Foto (dredesign)
Links de uiteindelijke winnaar
John de Leeuw en rechts Ruud
Pools.

(eigen inleg)
volg ons nu ook op Facebook

Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen
Tel. 072-5071100
06-24522085

KERKDIENSTEN JULI
Zo 14 Kerkdienst Prot. Kerk Egmond aan Zee, 10u
Zo 21 Kerkdienst Prot. Kerk Egmond aan Zee, 10u
Zo 28 Kerkdienst Prot. Kerk Egmond aan Zee, 10u

steem wordt gestreden om een plaats
in de finale. Vanaf 13 uur bent u van
harte welkom en is er nog voldoende
tijd om een gokje te wagen! Blijf op
de hoogte van de Kortebaan Egmond
en deze 14de editie op 11 juli a.s. via
Facebook: @Kortebaanegmond.

De Branding breidt uit………

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

Egmondse Almanak

JULI
Do 11 Koffieochtend, Trompstraat, Egmond aan Zee, 10u
Do 11 Kortebaandraverij, Herenweg, E/Hoef, 13u
Vrij 12-zo 13 Kermis, Slotweg, E/Hoef
Za 13 concert in Abdijwinkel, E/Binnen, 14.30u
Za 13 t/m Zo 21 Badgastentoernooi, TC Egmond aan Zee, E/Zee
Ma 15 / Do 18 Timmerdorp Egmond-Binnen
Ma 15 / Do 18 Timmerdorp, Egmond a/d Hoef
Ma 15 Zomeravondconcert St Agnes, E/Zee, 20.30u
Woe 17 Zeevissen, inschrijven b.v. De Werf, Zuidstrand, 18u
Do 18 Koffieochtend, Trompstraat, Egmond aan Zee, 10u
Zo 21 Een luchtig Slot, Slotkapel, E/Hoef, 20u
Do 25 Koffieochtend, Trompstraat, Egmond aan Zee, 10u
Vrij 26 Stiltewandeling Anky Floris, Abdij, E/Binnen, 13.30u
Woe 31 Zeevissen, inschrijven b.v. De Werf., zuidstrand, 18u

LaNk
eTer
roNwaTer

Op donderdag 11 juli aanstaande
vindt alweer de 14e editie plaats
van de kortebaandrijverij in Egmond
aan den Hoef als aanloop naar een
vol kermisweekend. De Kortebaan
Egmond staat voor een dag vol spektakel, maar bovenal gezelligheid! Op
een voor de gelegenheid afgezet parcours op de Herenweg in Egmond aan
den Hoef wordt met paarden gedraafd
over een afstand van ca. 300 meter.
De wedstrijd start met 24 paarden,
waarna volgens het knock-out sy-

✄

www.fysiotherapieronde.nl
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Ervaar de waarde
van uw tuin!

Jubileumbier klaar voor verscheping

(van de redactie/John de Waard
Tijdens een van de laatste vergaderingen voor het zomerreces heeft de gemeenteraad een positief advies geformuleerd richting het Commissariaat
van de Media over RTV80. De omroep
voldoet aan alle daarvoor gestelde
eisen en er is dus geen reden om af
te wijken van wat al bestaat. Daarmee
zal, als alles goed gaat, het lokale radio- en tv-station haar huidige status
als onafhankelijke publieke lokale

Geopend van donderdag t/m zondag
vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 18,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

kilo € 12,50

Bij u op de markt

OUDE BOERENKAAS
BLACK LABEL

BOEREN GEZOND

3,95
500 gram 3,95
500 gram 4,95
500 gram

✄

Het 3e zomeravondconcert in de
reeks van negen orgelconcerten in
de Oud-Katholieke Ste. Agneskerk
wordt maandagavond 15 juli verzorgd door de bekende organist Evert
van de Veen. Hij legt zich deze avond
met name toe op een aantal minder
bekende componisten van Franse en
Belgische oorsprong uit de laat-romantische periode van de 19e en de
20e eeuw. De concerten in Egmond
aan Zee bogen inmiddels op een rijke
historie met haar romantisch getinte
Adema-orgel. De gehele zomer vindt
wekelijks op de maandagavonden
om 20.30 uur in de grote kerk aan
de Voorstraat een gratis toegankelijk
concert plaats. Vrijwillige bijdragen
worden uiteraard zeer gewaardeerd.
De bezoekers krijgen werken te horen
van de bekende Alexandre Guilmant,
César Franck en Joseph Callaerts,
naast de minder bekende Joseh Tilborghs, August De Boeck, Gaston M.
Dethier en Henry Deshayes. Ook werken van eigen bodem van Klaas –Jan
Mulder, diens ‘Grote God wij loven U’

DORPSGENOTEN

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

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

kipkarbonade
€ 4,98

heel kilo

prachtig
lamsbout/lamsboutschijven
Ambachtelijkemooie
100% HAVER
CRACKERS 5 voor € 4,50

500 gr.
Dagverse Aardbei of appel-kaneel SLOFJES 4 voor € 6,- en 8 voor € 10,-

9,98

3 stuks

9,98

HAVERKOEKEN
cranberry of appel-kaneel
5 voor € 5,50
(lamsvlees
van rozijn
Texel)
biologisch

Lever de advertentie in en
ontvang een brood naar keuze voor maar € 1,botermalse
pepersteak
(rundvlees uit de beemster)

biologisch

kilo
roomschnitzels €heel
Iedere donderdag op de markt in Egmond aan Zee
9,98

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
Ambachtelijke 100% HAVER CRACKERS
5 voor € 4,50
HAVERKOEKEN rozijn cranberry of appel-kaneel
5 voor € 5,50
Dagverse Aardbei of appel-kaneel SLOFJES 4 voor € 6,- en 8 voor € 10,Lever de advertentie in en ontvang een brood naar keuze voor maar € 1,-

