DORPSGENOTEN

Kloknieuws
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.
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06 348 418 71

Bedrijventerrein de Weidjes
Lamoraalweg 57, Egmond a/d Hoef

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 ondernemersvereniging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
dochters, Jan de Waard
ennotendop:
Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
Foto (redactie) Het spektakel van de kortebaandraverij
in een
snelle paarden, veel volk en de zon op je hoofd…

Bridgeclub Egmond aan Zee

(van de redactie/John de Waard) De 14e kortebaandraverij van Egmond aan den Hoef werd toch
Uitslag
23 maart
1.Henk
en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
weer een prachtig, zonovergoten en geslaagd evenement. Zag het er in de
ochtend
naar2017:
uit dat
een Apeldoorn
ware
Greeuw
58,33
3.Mar
Nicode
Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
zondvloed de zaak letterlijk in het water zou laten lopen, later kwam Ditte
het toch
goed.
Dat
wasenvoor
44,76
Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
organisatie die maandenlang bezig is met het optuigen van deze draverij
een5.Cees
hele geruststelling.
kermisprogramma in elkaar gedraaid
Want wat als het zo hard was blijven spektakel en de gezelligheid. Dat 40,63
regenen? Dan zou het vanwege het is tenslotte het hoofddoel van een voor zowel in de tent als in café ’t
Slot, en dat viel in bijzonder goede
gevaar voor mens en dier zo maar dorpskermis, toch?
eens kunnen zijn dat het hele evene- Dit jaar was er een ware feesttent aan aarde. Dat er af en toe nog een buitje
1 EN 2 APRIL
kwam overwaaien
mocht2017
de pret niet
ment niet doorgaat. Maar gelukkig het eind van de Slotweg neergezet. WEEKEND
H.
Margaretha
Maria
Alacoque
– Egmond aan den Hoef: Zaterdag
je niemand
niets van dat alles: het liep goed af De organisatie had, met hulp van een drukken. Daarover hoorde
uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
klagen…
en het was vervolgens druk, gezellig, groot aantal sponsors, een uitgebreid 19.00
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zonwarm en af en toe zelfs verhit langs
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
het parcours, door de prestaties van
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
de paarden. Dat Ronnie Brandt met
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
pikeur John de Leeuw (Stal De GroWOENSDAG 5 APRIL
ninger) aan het langste eind trok, was
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde
mooi voor de gokkers (althans, voor
diegenen die goed hadden gegokt).
Verder ging het toch vooral om het

Kerkdiensten

Egmondse Almanak
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Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

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

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

€

En verder in Dorpsgenoten
- Van Bankoe Games tot Shanti-koren
- Jubileumbier X! in de kelders van de abdij opgeslagen
- Teleurgestelde initiatiefgroepen

Moffenmeiden, controversieel?
Foto (aangeleverd) Het verhaal
van ‘moffenmeiden’ verdient
het om ook bewaard te blijven.

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

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

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

ZENT

Het thema ‘moffenmeiden’ is op zijn
minst een onderwerp waarover niet
altijd met evenveel enthousiasme
wordt verteld. Terecht? De Stichting
Egmond 40-45 denkt van niet, ook
hun verhaal verdiend het om bewaard
te blijven. ‘Liefde kan nooit schuldig
zijn’. Daarom vraagt de Stichting materiaal, verhalen, en alles wat herinnert aan die periode en dit onderwerp
om ook daaraan aandacht te kunnen
geven Heeft u materiaal? Laat het
dan weten. Stichting Egmond ‘40-‘45

9,-

Bel me Teen!

VAN DE GIESEN

Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. WeergaloosSchoonheidssalon
was echter het optreden van
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
Linda IJssennagger-Zentveld
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar
2. Vincent Beentjes
Zent Schoonheidssalon
Mosselaan
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk
senior 61
Egmond aan
Egmond
aan den
Hoef
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 1934
6. HenkRALouwe
Alkmaar
7. Dirk
06 10 82 64 29
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie
9. Chris Kemp Egmond
www.zentschoonheidssalon.nl
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn
zentschoonheidssalon@gmail.com

De Slotkapel
21 JULI 20.00
ZIE PAGINA 4
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Van Bankoe Games to Shanti-koren
(van de redactie/John de Waard) Naast uiteraard de harddraverij, de live muziek in ’t Slot en de tent en de
reprise van het bierschuiven was er dit jaar tijdens de Hoever kermis de primeur voor de Bankoe Games.
Op en rond het landje waar voorheen het huis van Willem Dekker (Bankoe) stond, werden diverse spellen
uitgestald waar de 22 (!) teams zich helemaal konden uitleven.

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Anno Nu

Petra van der Meer

Foto’s (van de redactie) Kermis in Egmond aan den Hoef: uitgegroeid tot een vierdaags volksfeest!
Van Bankoe Games tot Shanti-koren, zolang het bier vloeit, gaat het goed.
Van (opblaas)stormbaan tot volleybal en van evenwichtspelletjes tot
estafetterace met boter-kaas-eierenfinish, het was er allemaal en het
publiek vermaakte zich prima. Het is
altijd mooi om een ander zich in het
zweet te zien werken tenslotte… De

organisatie kan terugkijken op een
uiterst geslaagde kermis, waarbij voor
alle doelgroepen iets werd bedacht.
Op de zaterdagavond was er Slam!
On Tour in de tent en zondagmiddag
bezorgden de Shanti-koren (Zaâlneêlden en Skarrebekken) het wat oudere

publiek een mooie kermis. Met REcoverED in ’t Slot ongeveer als afsluiting
was het feest weer gevierd. De mensen hebben kunnen genieten van wat
een ouderwetse dorpskermis heeft te
bieden. Chapeaux voor de organisatie! Die zijn wel aan vakantie toe…

(van de redactie/John de Waard) Nadat in juni het manifest ‘Nieuw Vertrouwen’ namens een aantal ongeruste
initiatiefgroepen tijdens het bezoek van de commissaris van de Koning is overhandigd aan de burgemeester van Bergen, heeft deze initiatiefgroep nu opnieuw aan de bel getrokken.
‘We hadden graag gezien dat het na de uitzending van ‘De Opstande- ling Watertorenterrein, Delversduin,
college met een procesvoorstel was lingen’ waarover zoveel te doen was, Verontruste Bewoners Bergen aan
gekomen’, aldus Marjolein Pepping leek het ons juist een mooie gelegen- Zee en Geen Ballen maar Bollen. Ovenamens de groeperingen in een brief heid om direct te laten zien dat je pro- rigens is de uitspraak van de Raad van
aan burgemeester Hafkamp. ‘Dat het blemen ook op een volwassen manier State over onder meer de Egmondse
manifest pas na het zomerreces zou kunt oplossen.’ Ze doet daarom een projecten (de fusielocatie voor de
worden besproken vinden we alles- dringende oproep aan de burge- voetbalclubs en de ontwikkeling van
zins begrijpelijk, maar dat proces- meester om alsnog snel te reageren. het Watertoren-terrein) uitgesteld met
voorstel was toch wel mogelijk vóór Die verontruste initiatiefgroepen zijn tenminste zes weken.
de zomer?’, zo vraagt zij zich af. ‘Juist Stichting Mooier Bergen, Ontwikke-

UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Bereikbaar 24/7

DONJA
op 10 juli 2019 heb ik helaas mijn
kleine lieve vriendinnetje Donja in
moeten laten slapen. Donja is acht
jaar geworden.

Teleurgestelde initiatiefgroepen

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

In liefde achtergelaten.
Ik voel me verdrietig
Marga

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

HALLO ZOMER!
Personal Training Instap-actie
(alle niveaus)
4 x voor

€150

Bel: 06:34863646
egmondsport@hotmail.com

Egmonders in 1/8 triatlon Castricum
BOOM

autoservice
Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

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

Foto’s (aangeleverd) Ramon Ooms op de fiets
Vorig weekend vond de Castricumse
versie van de 1/8 triatlon plaats. Onder de deelnemers waagden ook twee
Egmonders zich aan deze uitdaging.

Mariëlle Valentijn na de finish

Mariëlle Valentijn legde het parcours
van 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen
af in 1uur 21 minuten en 50 secon-

den. Ramon Ooms bracht het tot 1
uur 24 minuten en 26 seconden.

wel ôit. M’n biervraauw is best’ andig
op de naai mesien. Dat naaie deer ‘ew
ik ‘illep bai nôôdig, want dat ken ik in
m’n ientje ‘iet begaffele. Weet jai nag
wat?” “Oh ja, maer ik wil ’t iet ôôver
de pôôletiek ewwe want dat skiet ‘iet
op. Dat lêête wai maer an de manne
over. De braderie is weer begonne ,
je ken over de ‘oofde lope, zo drik is
’t den en deer ‘ange jirrekies genog
voor een paer eurootjes. En dat pittege mââdje mit d’r lekkere kees komt
gien meer. Ze ken ’t iet meer begaffele
sinds d’r ouweloi estirreve benne. En
dat is begrôôtelijk voor d’r. Ieh, wat
een vollek zie je deer.” “Eb jai nag
wat van je zister ‘oord in Breda? Ai
was toch êêlegaer de weg kwait?”

“Deer wil ik ’t now iet over ewwe.
’t Val iet mêê om mit ‘im saeme te
weene. En da’s alles wat ik er now
over wil zegge!” “Maendag gaen ‘k
naar de Oud- Katholieke kerrek want
den is d’r een concert. Je ken d’r zo
in, kost gien cent allien ken je d’r nee
je cente in een collecte bak gooie. Ik
vind’t kostelijk dat d’r zo veel loi op
af komme en we wat cultuur in derrep ewwe. Je ken gerist een keer mêê
gaen, ‘t diert maer een ier. Kennen we
ernee een slokkie doen!” “Now, ik zel
d’r over prakkesêêre. Je ‘oort van me.”
“Now zel ik eerst eres maeke dat ‘k
tôis komt, want as ‘k ’t êête iet op
taid klaer eb, den is aese de doivel
jaerig!” “Dag ‘oor, tot merrege.”

Wat Now!
“Now staen ik ‘iet gaauw mit een
mongd zongder tangde, maer wat ik
now zag, ik was êêlegaer verskôôte.
Ik most âindelijk om een jirrekie en
bai die winkel têêge over de OudKatholieke kerrek ‘adde ze altaid m’n
maat. Staen ik deer voor de deer en
wat denk je? Eêlegaer lêêg! Weg,
mit verskaie plakkate mit de tekst
‘te huur’. ‘See You’ iete die winkel.
Ze ‘adde mooie voddetjes en ze ware
altaid zo aerdig. Eslôôte! Ik ken ’t íet
gelôôve en het ôôk íet in de kranten
e’lêêze. Ik eb pier de pest in want d’r
benne veels te veel van die winkels
mit voddetjes.” “Arraaid mââd, ik eb
’t ôôk iet emorreke. En mot je now
voorbai de blaauwe paal?” “Ik kaik
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Jubileumbier X! naar de kelder
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jaartje laten rusten want dan is het bier
op zijn lekkerst, volgens de kenners.
Wie wat bewaart… Met een beetje geluk kan er volgend jaar met de Hoever
kermis mee worden geproost.

de boot van Jaap Kraakman aan in het
haventje van Egmond-Binnen en de circa 250 kopers van het gecertificeerde
en op nummer gestelde bier konden
hoogstpersoonlijk hun bier ophalen
en toevertrouwen aan de kelder van
de abdij. Daar moeten ze het nog een

ond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.

den

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
15 wo 1:25 9:55 13:49 22:10
16 do 2:15 11:10 14:38 23:00
Foto’s
Boots
en Brouwerij
Egmond)
17 vr(Michelle
2:59 12:07
15:17
23:50
Aankomst
in het
haventje
18 za 3:39
11:45
15:56 van
NMEgmond-Binnen
19 zo 0:30 4:15 12:24 16:25
20 ma 1:05 4:52 12:54 17:01
21 di 1:40 5:25 13:46 17:38
22 wo 2:04 5:59 14:05 18:11

BOOM

autoservice

Maarten, maar ook van Sint Adelbert. Sinds
Adelbert het lokale ‘voetbalplaatjesboek’
DEKA Markt Egmond Binnen een speciale
chtigen en vast te leggen in het verzamel-

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

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

06 20 100 550

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

Abt Gerard Mathijsen heet de kopers
met hun jubileumbiertjes welkom bij de abdij.

Voor een passende uitvaart met

notaris:

mr. Erica van
eenNimwegenvertrouwd gezicht ‘Hennie Blok’
Dijkstra
In processie om je bier op te halen.
info@overwegendnotariaat.nl

Dag en nacht
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197

bereikbaar

06-49412728 of
072-5115238
Vrijmarkt

1934 BA Egmond aan den Hoef

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
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.

aan hun bouwfantasieën op het thema ‘water’ is op donderdag om 19 uur
de traditionele vrijmarkt. Dan kunnen
de (groot)ouders, vrienden, bekenden
en alle andere geïnteresseerden de

bouwwerken bewonderen en/of meedoen met de speciale spelletjes die de
kinderen hebben bedacht. Uiteraard is
het ook de bedoeling dat ‘de handel’
van de kinderen wordt verkocht…

Afscheid Juf Aletta bij De Branding

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

En dan gaat het vloeibare goud de kelder in…

timmerdorp E/Hoef

De vakantie is weer begonnen en dus
072-5066171
www.uitvaartverzorgingduin.nl
is er weer Timmerdorp in Egmond aan
den Hoef. Als straks meer dan honderd
kinderen met veel inzet en plezier hebben gesleept, gezaagd en getimmerd

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

P

TEL.
072-507 0200

Foto (aangeleverd) Juf Aletta neemt afscheid van De Branding

Na 22 jaar trouwe dienst als leerkracht op Basisschool De Branding neemt
Aletta Jansen nu afscheid. Ze gaat met vervroegd pensioen. Aletta heeft zich
jarenlang met veel energie en veel plezier ingezet voor de kinderen op school,
WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL
De Poppenkast
met veel aandacht voor creativiteit en muziek. Het lesgeven in de kleutergroep
prachtige actie is terug te vinden op
was haar passie. We zijn haar als team zeer dankbaar voor alles wat ze de
de website van de voetbalvereniging
school heeft gebracht en we gaan haar ontzettend missen.
(www.adelbertvoetbal.nl). Als je nog
Afgelopen donderdag is Aletta in het zonnetje gezet door haar klas, betrokken
geen album hebt, meld je dan even
ouders en collega's. Ze startte de dag met een rit door het dorp met al haar
bij je leider of stuur een mail naar
kleuters
de paardenkar. Vervolgens hebben alle kinderen een optreden gegeadelbertvoetbal@gmail.com.
Ook voor ramen
en inkozijnen
ven op het plein tijdens een grote picknick, waarna ouders en leerlingen haar
konden bedanken voor al haar goede zorgen. Lieve Aletta, bedankt voor alles
en geniet van je welverdiende pensioen. Een nieuwe uitdaging wacht op je in
Nijverheidsweg 31d
Frankrijk. We wensen je heel veel plezier en succes daarmee. Team Branding
1851 NW Heiloo
Egmond aan Zee.

en sparen: drukte in kantine Sint Adelbert

n span zacht
kel. Een
n mooie
en vrijlkaar in
er deze

KINDEROPVANG

T 072 532 42 18

F 072 532 42 19
Egmonderstraatweg
20 - Egmond aan den Hoef

Hogedijk Open zit er weer op

E info@TR-assurantien.nl

De 37e editie van het Hogedijk Open op het tennispark aan de Hogedijk zit er weer op. Dit officiële
KNLTB-toernooi trekt al jaren een grote groep tennisliefhebbers die voor de sportiviteit en gezelligheid
deze week niet willen missen. Maar liefst leden van 22 verschillende verenigingen hebben weer deelgenomen en zichtbaar genoten, zowel op als naast de baan.
Foto (redactie) Een spelmoment
uit de finalepartij bij de HD6 met
Mark van der Poel (voorgrond)
en Ronald van Weelderen.

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG
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Voor uw geheleDorpsgenoten
administratie
Colofon
Ervaar
”Het is zoals het is en het komt
zoalsde
hetwaarde
komt”

van uw tuin!
De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken
In op
dankbare
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt
€ 12,- perherinnering
keer. Een keer aan alles wat hij voor ons
is geweest, hebben
wijdeafscheid moeten nemen van
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los tarief
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mijn lieve
man,
onze lieve
onze opa, broe en
voorpagina
rekenen
wij 2x tarief.
in vaste
advertenties
€ ”ouwe”,
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
rekeningen - belastingaangiften
VERANDA’S BEREGENING BESTRATING
schoonvader
4,-. Prijzen
zijn
ex.
BTW.
Het
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van
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advertentie
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via
TUINHUIZEN ONDERHOUD MEUBILAIR
- adviezen op fiscaal en
BOOMVERZORGING
e-mail of
fax. Uiteraardterrein
kunt u het ook brengen. Copy t.b.v. redactie
bedrijfseconomisch
11, 1935
Egmond-Binnen
kuntKerklaan
u alleen
perEVe-mail
aanleveren.
T 06 538 12 076
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
Job de Vrij
www.rotteveeltuinen.nl
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
Deadline
is maandag 12.00 uur.

WINTER

‘Meesterwerk’
Rijksmuseum
Alkmaar,
13 juli 1944
Ervaar de waarde naar

Voor uw3gehele
administratie
Alkmaar,
november
2017

BOOMVERZORGING

Ina Eilander in Slotkapel
De uitvaart heeft reeds in
T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

‘Voorbij de grenzen’ is dit jaar het thema van de vier poëzieavonden in de
Slotkapel. Ina Eilander zal 21 juli de
eerste avond verzorgen door gedichten voor te dragen van o.a. Ida Gerhardt, Phil Bosmans en Toon Hermans.
uBBeL
Vezelf is
‘r ok deuzeLaNk
eivend weer ’n
oeTFries bai. eTer
endje West
De poëzieavond
oor
roNwaTer
oo 8.
Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
Kemp,
www.duBBeLBLaNk.NL
WASSERIJ
n den
DUBBELBLANK
Uitslag
9 juli 2019: 1. Hetty en Corine,
Lijtweg
56 •enBergen
63,00%;
2. Bert
Luuk, NH
56,00%;
Telefoon
072-5812331
3/4. Marian
en Carla,
51,00%; 3/4.
Harry en Nammen, 51,00%; 5. Ali

edrijf
s een
ericht
f. Het
n ’70
r.

D B

Administratiekantoor

WINTER
Namens de familie

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
besloten
kring
plaatsgevonden.
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

veel liefde terug gegeven.

Bedankt
en Mar, 50,00%; 6. Thea
en Riet, voor alles.
49,00%; 7. Niek en Ria, 42,00%; 8. Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef
Willemien en René, 38,00%. Fam. Rasch
Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Gemeentebelangen heeft haar jaarlijkse
Leden Vergadering.
Dagverse ROOMBOTER APPELPENCEES 4 voorAlgemene
€ 5,- + 4 gratis!!!
woensdag
15
november
20.00 uur. Zaal open 19.30 uur
Kaasui PIZZA 4 voor € 5,- + 4 gratis!!!
Herenweg 197 - 1 hoog
Roomboter GEVULDE KOEKEN 4 voorvan
€ 5,-Blaaderenweg
+ 4 gratis!!! 10a,
JP Bergen.
19341862
BA Egmond
a/d Hoef
Lever de advertentie in en ontvang
mokkastaan
schnit taart
voor maar €die
2,-+31ons
Op deeen
agenda
onderwerpen
nu67
bezig6 10
55 87
studio@remoraproducties.nl
houden. Ook niet-leden zijn welkom!

ruimte voor inwoners

Egmondse almanak

www.remoraproducties.nl

EXPOSITIES
Expositie 'Binnen & Buiten' Museum van Egmond, E/Zee, doorlopend.
Expositie Sebas Groot en Fabio Pravisani, Museum van Egmond, tot eind juli.
JULI Woe 17 Zeevissen, inschrijven b.v. De Werf, Zuidstrand, 18u
Do 18 Koffieochtend, Trompstraat, Egmond aan Zee, 10u
Zo 21 finales Badgastentoernooi, TC Egmond aan Zee, E/Zee
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
KERKDIENSTEN JULI
e be- Zo 21 Kerkdienst Prot. Kerk Egmondh aan Zee, 10u
uiswerkb
egeleidin
Hoef. Zo 28 Kerkdienst Prot. Kerk Egmond
aan
10u
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en en

go.nl

2-506
06-196426616
646

+31(0)615544971
BERGEN

huiswerkbegeleiding voor
middelbare scholieren

www.dehuiswerkwinkel.nl

Quinny

Thuishulp

SCHOONMAAKDIENSTEN

Voor particulieren en bedrijven

06-15544971

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

Verse

DORADE FILETS XXL
p/st € 4,-

3 voor € 10,- mooie

grote

alleen tegen inlevering van deze bon

4e GRATIS

Ouderwets GEROOKTE SCHELVIS

p/st € 3,- 2 voor € 5,alleen tegen inlevering van deze bon

3e GRATIS

Warm gebakken

KIBBELING

250 gr € 4,50

heerlijk gekruid

alleen tegen inlevering van deze bon
2e half pond € 1,50
95
500 gram

Oude LUXE KAAS
3,
De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

GRASKAAS
EXCLUSIEF
Extra PITTIGE

3,95
500 gram 5,95
500 gram 3,95
500 gram

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

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
Dagverse ROOMBOTER APPELPENCEES 4 voor € 5,- + 4 gratis!!!
Kaasui PIZZA
4 voor € 5,- + 4 gratis!!!
Roomboter GEVULDE KOEKEN
4 voor € 5,- + 4 gratis!!!
Lever de advertentie in en ontvang een mokka schnit taart voor maar € 2,-

lamsracks
€ 3,98

verse hollandse kipfilet
(kip uit middenmeer)

biologisch heel kilo

9,98

biologisch heel kilo

8,98

mager runder gehakt (gratis kruiden)
(rundvlees uit de beemster)
vakantie van

D B
uBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
f
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

SCHILDERSBEDRIJF
Iedere woensdag en donderdag
3 gangen verrassings menu € 19,95

BEUKERS

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

Het leven is één grote kermis. Dat moet ook Koos Bruin van Behoorlijk Bestuur
ONDERHOUD
Bergen hebben gedacht. Bruin heeft met zijn partij de steun aan de huidige
EN NIEUWBOUW
coalitie ingetrokken, zo las ik in de krant. De bestuurlijke vernieuwing zou te
wasserij
Zeedistel
1 - Egmond-Binnen
lang op www.fysiotherapieronde.nl
zich laten wachten. Bruin maakt er een gewoonte van om dan weer
dubbelblank
wel, dan weer niet een coalitie te steunen. Soms met grote gevolgen. Deze
Tel.
072
5064695
072-5064258
Lijtweg 56 • Bergen NH
keer is het
meer voorofde5065399
bühne. Ook een vorm
van vernieuwing
zullenvanaf
we 12.00 uur. Dinsdag
Woensdag
t/m maandag geopend
gesloten.
Telefoon
072-5812331
Mob. 06-53794624
maar zeggen.
ap.beukers@quicknet.nl
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

3

6e GRATIS

65plus 3 voor € 5,-

100 gr

www.deahreu scholieren
iswerkwin
kel.nl

Here
Egmond nweg 207
aPetra
/d HoeQuinn
f
07

p/st € 2,20

BOTERVET
de lekkerste
5 voor € 10,-

alleen tegen inlevering van deze bon

interesse in politiek?

Een kletsmajoor,
* particuliere was * bejaardenwas
Heeft ditmaal geen verhaaltje.
* hotelwas
* verhuur linnen
levert zijn gehoor, pakketten
*Hij
restaurantwas
Daarmee een sterk staaltje.

HARING

Kilo  10.00

Het was overweldigend.
Bridgesoos Torenduin Zomerdrive

wasserij
JéGé
dubbelblank

Hollandse Nieuwe

Kilo 12.50

begint om 20.00 uur en de kapel is
vanaf 19.30 geopend. De toegang is
Aanvan
alle
lieve
mensen
die er voor ons
gratis. U bent
harte
welkom
op
nagedichten
het overlijden
van onze lieve man,
deze waren
avond waar
afgewiszoon, broer en opa
seld worden door vader,
prachtig pianospel
van Wim Noteboom. Ook kunt u weer
Dick Rasch
genieten van een schitterend natuurarrangement
Ingrid blijft
Zwart. harteloos, maar heeft ons
Zijnvan
dood

Een

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

volg ons nu ook op Facebook

Administratiekantoor

(van de redactie/John
de Waard)
van uw tuin!
Sinds deze week hangt het Meesterwerk ‘Falling Book’ van Sebas Groot weer in
het Rijksmuseum. Het werk heeft er al eerder gehangen, maar in het kader van
een nieuwe Rembrandt-tentoonstelling mocht Sebas – samen met de andere
finalisten van Project Rembrandt – ook zijn meesterwerk weer tentoonstellen.
AANLEG VLONDERS VIJVERS
n. In- EenONTWERP
grote eer
voor de jonge Egmonder dieEisenhowerstraat
sinds zijn overwinning61
in het proVERANDA’S BEREGENING BESTRATING
swijk. gramma
TUINHUIZEN
ProjectONDERHOUD
RembrandtMEUBILAIR
grote bekendheid
geniet
en
veel
wordt
gevraagd.
1931 WJ Egmond aan Zee

iverse
or zijn
ingen
rnaast
oningwaareven.
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✄

DORPSGENOTEN
2

✄

BOVAG
amaan concreet
OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
ederen wel bezig
s vast AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
n het zonnetje

de bar. Antoinette, Edith en Judith hadden weer gezorgd voor lekkere hapjes
tijdens het nazitten en barbecue-master
Erik stond met veel plezier hamburgers
en saté te bereiden. TC Hogedijk is blij
dat ze op dit moment over vier topbanen
beschikt, veel wedstrijden zijn daar op
gespeeld. De Ace Court banen zijn een
perfecte ondergrond waarop, net als op
de twee French Court banen, het hele
jaar kan worden gespeeld.

met zich meebrengt of juist een stimulans is om (nog) beter te gaan spelen. Na
de laatste finale was de prijsuitreiking op
een overvol terras en volgde nog de traditionele groepsfoto van alle finalisten.
Lien, Peter, Arjan en Peter werden weer
bedankt voor hun inzet en velen doken
daarna de kantine in om nog te genieten
van de Wimbledon-finale. Natuurlijk valt
en staat het toernooi met de inzet van
vrijwilligers met o.a. eigen leden achter

✄

GARAGE DE EGMONDEN

✄

De weersvoorspelling was niet echt zomers met niet al te veel zon, maar de
tel. 072-5070818
temperatuur was ideaal en heel af en
www.kruijffmakelaardij.nl
toe een beetje miezerregen konden de
spelers wel hebben. Op zondagmiddag
7 juli werden de eerste potjes gespeeld,
waarna op de weekdagen ’s avonds
werd verder getennist. Op zaterdag werden de laatste poulewedstrijden en een
ABA
aantal kwart en halve finales gespeeld.
De mooiste dag van het toernooi is naIedere maandag inloopspreekuur
10.00-13.00
uur
tuurlijk devan
zondag
waarop de finales
wordenaan
gespeeld.
jaar waren er liefst
Slotweg 2a, Egmond
denDitHoef
15 finales.
alles uit de kast
Meldnummer 24/7:
06 21Dan
51moet
61 30
worden
gehaald
en
is
het sfeertje echt
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmondwww.charonuitvaartbegeleiding.nl
aan den Hoef
top. Ook wel omdat de aanwezigheid
Charon Uitvaart
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
van veel Inspireert!
supporters misschien extra druk

✄

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

15 NOVEMBER 2017 - NR. 660

22 juli t/m 4 augustus

Houdbaarheid?
Kijkt u eens naar de
houdbaarheidsdatum
van uw rookmelder.
Is deze ouder dan 10
jaar? dan wordt de
juiste werking niet
meer gegarandeerd...
Wij vervangen ‘m
graag!
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T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

DORPSGENOTEN
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EXPOSITIE
Voor een waardig en gepast afscheid,
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
voorheen werkzaam voor Memento Mori
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Dag en nacht bereikbaar
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
072-5115238
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
www.uitvaartverzorgingduin.nl
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
SCHILDERSBEDRIJF
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
medisch pedicure
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Bel voor een afspraak
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Jan Dirk z’n Dal 109
06-1057 8724
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk,
20.15u
1931 DL Egmond aan Zee

Ook de traditionele kermis trok
de aandacht van jong en oud…
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28 zo 1:16
8:44 13:46 21:40
29 maSchoonheidssalon
2:10 10:16 14:42 23:04
30 di
3:01 11:36 15:35
Linda IJssennagger-Zentveld
31 wo 0:16
3:51 12:35 16:21

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

mandysentveld.nl
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Iedere donderdag op de markt in Egmond aan Zee

