1 ma
2 di

3:32
0:35

11:44
4:16

15:56
13:06

16:38 NM

3
4
5

wo
do
vr

1:14
1:45
2:15

4:57
5:37
6:22

14:00
15:36
16:30

17:22
18:07
18:52

6
7

za
zo

2:55
3:35

7:06
7:57

17:16
18:03

19:38
20:35

11 do

7:35

12:06

20:50

8:35
9:50
11:10

13:15
14:25
15:19

12:05

16:09

offset
- hoogdruk
- fotografie
8 ma 4:25
8:55 18:46 21:25
multimedia
ontwerpstudio
9 di
5:15
9:55 19:26 22:30 EK
reclamebureau
10 wo 6:14 11:05
19:54 23:29
21:56
Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef 072 506 1201
22:50
e
i
23:40
info@belleman.nl - www.dorpsgenoten.info
12 vr - t 0:36
13 za 1:46
14 zo 2:45
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3:39

15 ma

16 di
0:15
4:25 13:20 16:56 VM
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom
en Bakkum
Nrd.
17 wo 0:55
5:05 14:41 17:35
18 do 1:35
5:45 15:10 18:16
19 vr
2:26
6:21 15:30 18:45
WATERSTANDEN
juli
NM=Nieuwe
• EK=Eerste
Kwartier
20 za 2:55Maan
6:59
15:50 19:25

PREIPLANTEN
50 voor € 4,00
AARDBEISTEKKEN
20 soorten.
geranium’s € 0,50

LK=Laatste
Kwartier
• VM=Volle Maan
21 zo 3:30
7:35 15:54 19:59
Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
22 Doodtij:
ma 3:44
8:20 16:05
20:35
1-2 dagen
na LK en
EK
Laagwater
Hoogwater
23 di
4:25
8:55 16:34
21:15
wo
do
vr
za

5:10
5:44
6:45
0:00

9:35
10:36
11:30
7:45

17:14
18:05
18:54
12:36

22:00
22:44 LK

28 zo
29 ma
30 di
31 wo

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

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

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

21:40
23:04

24
25
26
27

- ook 's zondags geopend -

Centrale inkoop “de Westrand”
Lamoraalweg 65 - Egmond a/d Hoef
Tel: 06-10661963

20:05

16:21

Foto (redactie)
Grote plannen voor het Slotkwartier, met miljoeneninvesteringen in het verschiet.

Miljoeneninvestering in Slotkwartier
(van de redactie/John de Waard)
Als het aan de gemeente Bergen ligt wordt er flink geïnvesteerd in het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef. Enkele miljoenen euro’s om precies te zijn. Maar het voorliggende plan
is wel een (heel) ander plan dan dat waarover hiervóór werd gesproken, tot verrassing van
omwonenden én een aantal bewoners.
museumgedeelte van Hoeve Overslot,
met onder meer schelpencollectie en
rariteitenkabinet, daarin ruimte krijgt.
Die plannen komen voor de bewoners
uit de lucht vallen. Wethouder Klaas
Valkering benadrukt dat deze plannen
‘nog niet in beton zijn gegoten’ en dat
het de bedoeling is om de komende
maanden zoveel mogelijk input op te
halen bij de omwonenden. Wel geeft
hij aan dat een koopovereenkomst
met (vertegenwoordigers van) de
eigenaren van het woonhuis in het
verschiet ligt. ‘Vraag en aanbod liggen in elkaars verlengde, zo blijkt uit
de uitgevoerde taxaties. We willen nu
nog één aanvullend onderzoek laten

Een deel is hetzelfde gebleven, zoals het idee van een bourgondisch
restaurant in Hoeve Overslot, maar
een ander deel is helemaal nieuw:
het woonhuis tussen de voormalige
school en Hoeve Overslot vervult een
cruciale rol in die plannen. De aankoop daarvan is zeker nog niet rond,
maar lijkt in een vergevorderd stadium, aldus wethouder Klaas Valkering.
Dat de gemeente dit pand wil aankopen is niet nieuw. Dat idee bestaat al
jarenlang. Dat er nu concrete plannen
zijn om in dat woonhuis een sociale
dagbesteding in combinatie met een
lokale bakker en lokale ijssalon te
herbergen, is wel nieuw. Ook dat het

doen naar de staat van de fundering
om zeker te weten wat we dan aankopen en wat de invloed nog is op de
prijs/waarde van het woonhuis. Er is
namelijk sprake van asbest en achterstallig onderhoud. Naar verwachting
is voor ons als gemeente met het verwerken van dat asbest en het uitvoeren van onderhoud zo’n 700.000 euro
gemoeid. Dat is ingecalculeerd in de
investeringen. We willen echter niet
voor verrassingen komen te staan.’
Pas als ná het onderzoek alle bevindingen op een rij kunnen worden gezet zal een eventuele transactie – als
alle partijen tot elkaar kunnen komen
- kunnen worden afgerond.

Wordt vervolgd op pagina 2

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Donderdag 25 -vrijdag 26 en zaterdag 27 juli

Allergie
Acupunctuur

Vakantie uitverkoop

50 % Korting

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

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

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

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

Op vaste en 1 jarige tuinplanten, kamerplanten en potterie

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Wegens vakantie gesloten van 29 juli t/m 19 augustus
Herenweg 25
Egmond Binnen
Tel:0725061488

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399
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Verrassing
De plannen zoals ze nu voorliggen
zijn in de voorbije maanden vooral
besproken met de huidige gebruikers.
Daarbij zijn volgens Valkering wel
reacties van omwonenden op eerdere plannen, zoals op het teveel aan
horeca, direct meegenomen. Maar
vooralsnog overheerst een gevoel
van verrassing bij omwonenden naar
aanleiding van deze nieuwe plannen.
Een aantal van hen geeft desgevraagd
aan dat ze (nog) helemaal niet zijn
gekend in de ontwikkelingen zoals die
nu voorliggen. ‘Het is de bedoeling
dat zij de komende maanden worden
geïnformeerd en kunnen meepraten
over de plannen’, meldt Valkering.
‘De omwonenden van het Slotkwartier krijgen nieuwe buren, maar niet
zonder dat ze daar zelf over hebben
kunnen meepraten. Ons uitgangspunt
is daarnaast dat we ‘overlast vrij’ veranderen. Dat betekent dat we de huidige panden goed gaan isoleren en
pas nieuwe functies toestaan op het
moment dat uit geluidsmetingen blijkt
dat het geen negatieve effecten heeft

voor de buurt. Op 29 augustus is een
grote informatieavond in Egmond aan
den Hoef en in het verlengde daarvan
hopen we er in oktober een klap op te
kunnen geven.’
Kans voor Historisch Egmond
Martijn Mulder, voorzitter Historisch Egmond, ziet het wel zitten
in de nieuwe plannen rondom het
Slotkwartier. In een reactie laat hij
weten dat Historisch Egmond deze
kans met beide handen zal aanpakken: ‘De vier in het gebied actieve
organisaties (Stichtingen Restauratie
en Gebruik Slotkapel, Stichting Galerie de Kapberg, Stichting Hafre en
Stichting Historisch Egmond) hebben
contact met omwonenden gezocht
en zich naar aanleiding van de vorige
plannen verenigd in Belangengroep
Slotkwartier. Uit daaropvolgende gesprekken met de gemeente en BOEI,
een maatschappelijke onderneming,
gespecialiseerd in restauratie, ontwikkeling en herbestemming van erfgoed
kwam naar voren, dat de gemeente
bereid was flink te investeren in het
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Slotkwartier en haar panden. Maar
dan wel als deze investeringen deels
konden worden terugverdiend. Met
andere woorden, ondersteunende horeca was niet alleen gewenst voor de
bezoekers, maar ook noodzakelijk om
de begroting sluitend te maken. Omdat de organisaties aangaven dat cultuur en historie de boventoon zouden
moeten voeren, is na veel overleg een
plan gemaakt waarin ruimte is voor
beide. Stichting Historisch Egmond
ziet haar droom in vervulling gaan en
krijgt de kans een cultuurhuis te exploiteren in het voormalige raadhuisje
en schooltje. In het raadhuisje zal een
gezamenlijke plek worden gemaakt
waarin de stichting kan samenwerken
met Bibliotheek Kennemerwaard (service punt) en de VVV. In het schooltje
zal een hoogstaande, professionele
expositie worden ingericht, waarin
bezoekers verschillende verhaallijnen
uit de rijke historie van het Slotkwartier wordt getoond.’
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

‘Weer samen met Cees’
In haar vertrouwde omgeving is op
dinsdag 16 juli 2019 overleden

Pieternelle van Pel - de Boer
Nel
weduwe van Cees van Pel
Zij is 86 jaar geworden.
Marijke en Hein
Elly en Cock
Henk en Kirsten
Nel is tot haar uitvaart in haar kamer op het Karveel,
gebleven, dichtbij de mensen, die haar zo liefdevol
hebben verzorgd, waarvoor diep respect en heel veel
dank.

Strandzesdaagse bij Egmondia
(tekst Cor Mooij)

Donderdag komt de strandzesdaagse
weer aan in Egmond aan Zee en is
Egmondia de gastheer van dit evenement. Zo’n achthonderd deelnemers
die van Hoek van Holland naar Den
Helder lopen zullen op het B- en Cveld hun tenten opslaan. De organi-

satie op het voetbalveld staat onder
leiding van Jan de Jong en zorgt voor
gezellig verblijf in de kantine en daarbuiten. De temperatuur die wordt verwacht (35 graden Celsius) vraagt ook
van de vrijwilligers bij de club weer de
nodige aandacht. Vorig jaar kampte
de organisatie ook al met deze tropische temperaturen en moest de route
ingekort worden. Zorgen voor genoeg
drinken en een kleine versnapering,
zoals een overheerlijke saté door de
vaste kok Hans Twisk, zal wel weer
smaken. Jeugdleden brengen de kampeerders naar hun plaats en de volgende ochtend is alles weer spik en
span zoals het hoort.
Foto’s (Cor Mooij)

Haar crematie heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Marijke en Hein Hottentot
P.J. Troelstraweg 2
1931 BE Egmond aan Zee

Bon Voyage
Bon Voyage

Vorige editie van de strandzesdaagse bij Egmondia:
goed eten en een sateetje
doen het altijd goed bij de
deelnemers.

Jannis
Jannis
JanJan
Blok
Blok
8 september
8 september
1927
1927

Zandsuppletie voor Egmondse kust
(tekst Cor Mooij)

17 juli 2019
17 juli 2019
echtgenoot
van Catriena
echtgenoot
van Blok-Voorthuijsen
Catriena Blok-Voorthuijsen

van Bergen aan Zee en nu voor de
kinderen kinderen
kleinkinderen
kleinkinderen
Egmondse kust. Duizenden liters waachterkleinkinderen
achterkleinkinderen
ter, vermengd met duizenden kubieke
en partners
en partners
meters zand wordt als een waterkanon opgespoten door de VolvoxOlympia . De werkzaamheden gaan
dag en nacht door en de zandzuiger
De begrafenis
De begrafenis
van Jannisvan
heeft
Jannis
in familiekring
heeft in familiekring
plaatsgevonden.
plaatsgevonden.
haalt het zand op enkele kilometers
uit de kust omhoog, om het vervol-Correspondentieadres
Correspondentieadres
Plevierenlaan
2
2
gens te verplaatsen bij de tweede ofPlevierenlaan
Egmond
GM aan
Egmond
Zee aan Zee
derde zandbank. Hopelijk gaat het1931 GM 1931
nu beter dan vorige keer toen uit een
verkeerde put werd opgezogen en
duizenden keien het stand werden
opgespoten.

Het is voor de Egmonders en de toeristen in Egmond aan Zee steeds weer
een attractie als Rijkswaterstaat op-

dracht geeft om deze zandsuppletie
uit te voeren. Afgelopen week was
het weer zover, eerst voor de kust

Het mooiste wat je kunt achterlaten
Zijn sporen van liefde….

Foto (Cor Mooij)
Zandsuppletie is ware
attractie voor de
strandgangers…

Marijke Weber-Wijker

MTB K&PB

Uitslag: 1. Hidde Buur, Akersloot 2. Henk Jan Verdonk senior, Egmond aan den Hoef 3. Chris Kemp, Egmond aan den
Hoef 4. Rens van Lieshout, Uitgeest 5. Bob Scholten, Akersloot.

Wij willen iedereen heel erg bedanken
voor de lieve kaartjes, bloemen en mooie
woorden na het overlijden van Marijke.
Het heeft ons goed gedaan!

VHS video naar
DVD 17,50 euro

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

John
Natalie en Barry
Tim en Nina

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl
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Paul en Carin
Lotte en Thijs
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Huiswerkwinkel naar Slotkwartier

Onze herinnering blijft
Onrust, onzekerheid en angst vulden haar laatste jaren. De
vele mooie en warme herinneringen die zij ons heeft gegeven,
zullen wij nooit vergeten.

Als straks het nieuwe schooljaar start, zal De Huiswerkwinkel de scholieren begeleiden vanuit een nieuwe locatie: na
vijf jaar verruilt Lisa Bedaux met haar team Herenweg 207 in
Egmond aan den Hoef voor Hofstede Vredevelt aan de Weg
naar de Oude Veert 3.

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

Dankbaar dat zij rustig is ingeslapen nemen wij afscheid van
onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Jansje Schol-Stam
weduwe van Thijs Schol

Egmond aan Zee
2 september 1930

‘Vijf jaar geleden zijn we begonnen
aan de Herenweg op een prachtige
zichtlocatie. Daardoor wisten leerlingen ons snel te vinden. Naast huiswerkbegeleiding geven we scholieren
ook bijles in alle vakken. Juist aan
die individuele bijlessen en het werken in kleine groepjes is steeds meer
behoefte. Hofstede Vredevelt in het
Slotkwartier leent zich nog beter voor
het bieden van maatwerk en persoonlijke aandacht’, vertelt Bedaux. ‘Dit is
een rustige omgeving, kleinschalig en
sfeervol.’
Ook het Raadhuis voor Jongeren verkast naar de Weg naar de Oude Veert
in Egmond aan den Hoef. ‘Eén keer
per twee maanden organiseren we
themabijeenkomsten voor jongeren
uit Egmond aan den Hoef. Dat pro-

Egmond aan Zee
17 juli 2019
Gurina en Nico
Nic en Marcia
Sue, Liz, Kate
Rens en Huei
Thea
Francis en Lennart
Noud
Roel en Sophie

Waardering gaat uit naar alle medewerkers van de afdeling
Karveel.
In familiekring hebben wij afscheid genomen.

notaris:

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

072-5066171
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is Zandvoort
plotseling
overleden
Afgelopen zondag was in
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
Egmond aan Zee
Egmond a/d Hoef
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Willem Johannes Koopman
Wim

25 oktober 1935

20 juli 2019

Koopman-Bras
Voorjaar Veronica
in Egmond

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

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

Jan en Wilma
Mark
Tom



Paul en Nelleke
Rick en Rosa
Sophie en Roel
Sjors

Uw woning

in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

          
      

tel. 072-5070818
   
  

www.kruijffmakelaardij.nl

    

Stefan en Anneke
Michelle
Sanne †
Kristine

  

U bent welkom om ons te condoleren op woensdag
24 juli van 18.30 tot 20.00 uur, Prinses Marijkelaan 23,
Egmond aan den Hoef. De
vindt plaats
op
Fotouitvaartdienst
(aangeleverd): Voorjaar
in Egmond
donderdag 25 juli om 10.30 uur in de RK kerk H.M.M.
Alacoque,
Herenweg
188, Egmond
denisHoef.
Nadat
enkele jaren
terug Egmond-Binnen
in de aan
narcissen
gezet, was nu ook
Aansluitend
begeleiden
wij
Wim naar
zijn laatste
Egmond
a/d Hoef versierd
met vele
narcissen
en krokussen
op de Herenweg
bij de Karmel.
enrustplaats
Zeeweg. In Egmond-Binnen
is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt

BOOM

Reparatie, onderhoud
Schoonheidssalon
en verkoop
Linda IJssennagger-Zentveld
ALLE MERKEN
ook
campers
Zent
Schoonheidssalon

Liefde
houdt
nietApeldoorn
op waar
leven
eindigt...
Uitslag
23 maart
2017: 1.Henk
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

Anno Nu

UITVAARTVERZORGING
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
06 - 41 73 95 49
19.00
uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
info@uitvaartannonu.nl
24/7
Onze
Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis –Bereikbaar
Egmond aan
Zee: Zonwww.uitvaartannonu.nl
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
DORPSGENOTEN
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

Ook ‘foute’ Nederlanders gezocht
(van
de redactie/John
de Waard)
Egmondse
Almanak
Naar aanleiding van de oproep van gewerkt met NSB, SS, Landwachters
EXPOSITIE
vorige week en de eerste reacties etc. Het verhaal van de Tweede WeHanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
daarop is de Stichting Egmond 40-45 reldoorlog is niet compleet als ook die
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
ook nog op zoek naar informatie en kant niet wordt belicht. Heeft u iets inWoe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
materiaal over de zogenaamde ‘foute’ teressants te vertellen, foto’s of ander
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Nederlands. Landgenoten die om materiaal uit die tijd, laat het weten
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
wat voor reden ook hebben samen- op info@egmond4045.nl.
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

SERIEUZE
BEZORGER

Open maandagen Slotkapel

Mosselaan
61
Herenweg 65
• Egmond-Binnen
1934 RA Egmond aan den Hoef
M 06 2874 8860 • T 072 506 2744

Na maandag 22 juli is ook op de maandagen 5 en 19 augustus en op maandag 2 september de Slotkapel te Egmond aan
den Hoef geopend voor bezichtiging, van 11 tot 15 uur. Net
als op de Open Monumentendagen, zaterdag 14 en zondag
15 september is de kapel vrij toegankelijk, van 10 tot 17 uur.
U wordt ontvangen en rondgeleid beetje alle Europese koningshuizen en
door Jos Hof, bij uitstek een kenner hoven. Het Slot op den Hoef was één
van de geschiedenis van de kapel en van de grootste kastelen die ons land
het vroegere Slot op den Hoef met heeft gekend en uiteraard de Slotkahaar bewoners, de heren en graven pel zelf met al haar kunstschatten en
van Egmont. En die geschiedenis is historische wetenswaardigheden. Een
indrukwekkend: het geslacht Van Eg- bezoek aan het historische hart van
mont is één van de oudste en mach- Egmond aan den Hoef is alleszins de
tigste geslachten uit onze vaderlandse moeite waard. En, er is koffie / thee
geschiedenis met vertakkingen in zo’n verkrijgbaar.

06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

Bridgeclub Egmond aan Zee

Voor uw gehele administratie

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Administratiekantoor

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein

072-5061201 of
info@belleman.nl

Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

4

Palsma

Nieuw!

Drogisterij
Parfumerie

Dames- en herensalon

9,-

mandysentveld.nl

€

Fabio en Sebas: nog enkele dagen

06 348 418 71

Bedrijventerrein de Weidjes
Lamoraalweg 57, Egmond a/d Hoef
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GARAGE DE
DE EGMONDEN
EGMONDEN
GARAGE
BOVAG

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

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
AIRCO
MOGELIJK!!!
in- enSYSTEMEN
verkoop of zoekopdrachten.
Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Nieuwe
Nieuwe Egmonderstraatweg
Egmonderstraatweg 12
12 •• 1934
1934 PA
PA Egmond
Egmond aan
aan den
den Hoef
Hoef
www.garagedeegmonden.com
www.garagedeegmonden.com •• inf@garagedeegmonden.nl
inf@garagedeegmonden.nl •• Tel.
Tel. 072-5061228
072-5061228

KINDEROPVANG
DEPOPPENKAST
POPPENKAST
KINDEROPVANG DE

Bel me Teen!

Totaal pakket, dus alles inclusief. Zowel reguliere opvang als
Opvang
voor kinderen van 0-13 jaar.
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokken en

medisch pedicure

Dagopvang

Opvang
voor kinderen
van 0-13 jaar.
z
Buitenschoolse
opvang

Bel voor een afspraak

•

Dagopvang
Tieneropvang
Buitenschoolse met
opvanghuiswerk begeleiding
•
Peuterspeelzaal
z
Opvang
per uur
•
Natuurbeleving
z
en incidentele
opvang mogelijk
• Flexibel
Ruime openingsti
jden
•
Geen wachtlijsten
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
•
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

De Poppenkast

Geen wachtlijsten
WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

z

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

De Poppenkast

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

SCHILDERSBEDRIJF

P

TEL.
072-507 0200

z
•

06-1057 8724

KINDEROPVANG

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

VAN DE GIESEN

Ook voor ramen en kozijnen

liefst met ervaring 18-20 jaar.
Voor een langer periode
Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee
Telefoon 072-5064590
06-53696278
www.schildervandegiesen.nl
Mosselaan
53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net

TEL: 06 23610857

ZENT

bio de Egmonder Glijn de Jong heeft
gevraagd om te poseren, is tot eind
juli te zien en daarna niet meer. Het
museum is mooier dan ooit en heeft
nog meer verrassingen in petto voor
jong en oud: zie www.museumvanegmond.nl

P

enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.
z

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

De schilderijen van Sebas Groot en de
bronzen kop vervaardigd door Fabio
Pravisani oogsten veel bewondering
in het Museum van Egmond. Beide
zijn succesvolle Egmondse kunstenaars. Van Sebas zijn het bijzonder
geslaagde portret van zijn oma Nel
Belleman en een prachtig zelfportret
nog t/m zondag 28 juli in het Museum
van Egmond te bewonderen. Daarna
worden ze elders tentoongesteld. De
bronzen zeemanskop waarvoor Fa-

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

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

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

Ai is een taid in Bloemendaal ‘ewêêst
as waernêêmend birregemeester en
‘et is een vent voor een flinke klus.
Maer ai eb nag ammaer een keffende
teckel an z’n broek ‘ange. Ze beskildegen de vent van vals’aid in geschrifte.
Dis over teckels ‘esproke! Maer hij
trekt z’n aage d’r gien moer van an. Ai
mot bai ongze gemeente de boel op
pote zette want ’t skiet iet op mit de
loi. Zel main benieuwe! Dis me-kind,
nêêmt dat ongkie mêê nee Berrege
zindag en jai eb een kostelijke dag”
“Ik gaet iet. Kom now! Je mot toch
een klap van de môôlen ‘ad ewwe om
zoks in je ‘ oofd te ‘aele, niet ten! Ik
zien ’t al voor me, as ze ’t mooi vinde
motte ze zêêker blaffe?”
“Jaadet, dat staet ôôk in de krant.”
“Nêên, ik gaet ‘n zindag an een jirrekie naaie en ik mot d’r wel en bêêtje persies mêê wêêze, want dat leg
naauw.”
“Ook goed, ik zaade ’t mit een malle
mongd oor.”
“Blaif nag effies zitte, effe monkele
mit z’n tweetjes, den gaen ik aese wel
om bôôskippe. ’t Is toch zok mokkerig
weer dat ’t zweet m’n ogen inloopt.’t
Zel main iet verbââze as we vandaeg
een verloop kragge.”
“Jai zeg ‘t.”

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT
autoservice

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

geweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniCorrespondentieadres:
ging,
de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
Prinses
23, 1934
EA Egmond
aan
den Hoef
dochters,
JanMarijkelaan
de Waard en Apeldoorn
Bloembollen
en Cees
Apeldoorn.

Kerkdiensten
Petra van der Meer

“Gemerrege me-kind. Wat zien jai d’r
ôitelêêpeld ôit.”
“Oe ken je’t zegge! Ik bin nee Breda
‘ewêêst nee me zister. Mit die lôizige
train. Ik most van d’r mêê nee de dokter want d’r vent most voor contrôle.
Now , klaer was ik d’r mêê. Ik kon alles zegge en ‘ai zââde d’r temet gien
ientje. Ai zat de ‘êêle taid nee me te
kaike as een mois nee een gat oit de
mier mit een zoinig monkie.”
“Mââd, ik zel je d’r is op beure. Aauw
het eerste
jai Voor
van kinst.
Skilderaien en beelden
en aere dinge.? Aere week kraig jai
geen dat onkie van
tochhebben
weer jewijlogeetje,
die oplossing…
kennisse?”
“Jaadet, maer wat eb dat mit me zister te maeke?”
“Je mot d’r effies tisse oit. Je ken mit
het tweedenee Berrege. Deer
datVoor
plinteplassertje
ewwe
ze
wel! speciaal een teckeltocht verzonne, maer een aere soort ongd mag
ôôk meedoen. Ze beginne bai museum Kranenburghen de tocht diert ander’allef ier. Nee ofloop stane overal
bakke mit water voor de ongkies en
dat motte de baasjes betale!!”
“Mââd, jai spoort iet ‘oor!! Wat een
maltentig gedoe. Je meent ‘t ?”
“‘Et sting in de krant. En over teckels
‘esproke, de gemeente Berrege gaet
ene Bernt Schneiders de bestierscultuur in de gemeente laete ongerzoeke.

Nu ook
Pedicure

Foto (aangeleverd)
Huiswerkwinkel verhuist naar
intiemere sfeer van Hofstede
Vredevelt.
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Wat Now!

Mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa,
Kloknieuws

gramma gaan we dit najaar verder
uitbreiden.’
Bedaux gebruikt de zomervakantie
om te verhuizen. ‘Vanaf eind augustus kunnen leerlingen dus terecht aan
de Weg naar de Oude Veert. Voor alle
nieuwsgierigen geven we donderdag
5 september een informatieavond en
openingsborrel. Van 19.30 tot 21.30
uur is iedereen van harte welkom!’
Meer weten over De Huiswerkwinkel:
www.dehuiswerkwinkel.nl, mail naar
info@dehuiswerkwinkel.nl of bel met
Lisa Bedaux, tel. 072 – 506 66 16/ 06
– 19 64 26 46.

Schoonheidssalon

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

Foto (aangeleverd)
De zeemanskop van
Glijn Visser

Egmondia heeft nieuw bestuur

Stichting Welzijn Bergen

(tekst Cor Mooij)
Het ziet ernaar uit dat in het najaar voetbalvereniging
Egmondia weer over een voltallig bestuur kan beschikken.
Er waren tot voor kort diverse vacatures, maar met name
secretaris Jan de Jong hield de zaak op de rails.

Jeugdbelangen
Egmond a/d Hoef

Timmerdorp Egmond a/d Hoef 2019
is weer een daverend succes geworden!

Jeugdbelangen Egmond a/d Hoef
dankt mede namens alle timmerdorp kinderen:

onze Hoofdsponsors:

Bouwbedrijf G. Schotvanger
Bouwbedrijf JC de Groot
Buro Noordzee
Hotel Zuiderduin

De diverse oproepen die in de media
en in de Zandloper waren gepubliceerd gaven het gewenste resultaat.
De kandidaten voor het nieuwe bestuur moeten nog wel de goedkeuring
krijgen van de algemene ledenvergadering die naar verwachting in september zal plaatsvinden. De ledenvergadering staat gepland nadat de
Raad van State een beslissing heeft
genomen over de nieuwe fusielocatie
en dat zal op zijn vroegst eind augustus, begin september zijn. Het is te hopen voor Egmondia dat dit positief zal
uitpakken, want de accommodatie is
broodnodig aan vernieuwing toe. Het
hoofdbestuur ziet er – na de goedkeuring - als volgt uit: Jan de Jong Voorzitter, Paul Castricum - Financiën,

Hoveniersbedrijf Rotteveel
Loonbedrijf vd Oord
Tervoort Egmond
Kinderopvang De Poppenkast

en alle andere sponsors:

Marco Dekker – Secretaris, Dennis van
de Laarse - 2e elftal en jeugd, Marcel
van Opstal – Senioren en Technisch
beleid, Pers en publiciteit/ Reclame
– Joke Weenink. Het jeugdbestuur
staat onder leiding van voorzitter Phillip de Baar, met ondersteuning van
Robin Kager. Een mooie jonge ploeg
die hopelijk veel kan betekenen voor
Egmondia en die zijn steentje kan
bijdragen aan de nieuw op te richten
fusieclub, mogelijk aan de Egmonderstraatweg.

Administratiekantoor Wiegers
Beelen
Beentjes Judo-Sport
B&J Autoservice
Boldewijn Brandbeveiliging
Boom autoservice
Bouwbedrijf S. Schotvanger
Camping De Markies
Dieselservice Kennemerland
Drukkerij Belleman/Dorpsgenoten
E.Koster Art&Therapie
Eg-Mondhygiëne Praktijk
Fit by Valenteijn
Garagebedrijf de Egmonden

Hof van Rinnegom
Gemeente Bergen / Stichting Welzijn
Haardenspecialist De Schouw
Hair at Rixta’s
Hubo Egmond
Logistiekcentrum Stad Alkmaar
Manege A.Groot
Overwegend Notariaat
Paul Bras Klusservice
Poortopslag P.Bras
Schildersbedrijf Bont
Schildersbedrijf Bas Kramer
Zonneveld Allround Service

Verder danken we de velen die hout en ander materiaal hebben geschonken,
de Jozefschool en de Slotkapel voor het gebruik van ruimte en materialen
en natuurlijk alle ouders en de vele vrijwilligers die belangeloos hebben meegewerkt.

Foto (Cor Mooij)
Alvast vooruitlopend op
de fusie. Maar Egmondia is
weer voorzien van een
voltallig bestuur.

Voor foto’s van Timmerdorp zie website timmerdorpegmondaandenhoef.nl
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Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl
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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

Zaâlneêlden bij de KNRM
Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Het shantykoor de Zâalnêelden treedt
in verband met de avondopenstelling
op bij de KNRM (De Maritieme Driehoek). Het repertoire van het koor
bestaat uit shanty’s (werkliederen die

ze vroeger op de schepen zongen) en
zeemansliedjes in verschillende talen.
Het optreden bij de KNRM is vrijdag
26 juli aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis.

Foto (aangeleverd)
De Zaâlneêlden komen bij de
KNRM

Badgasten-toernooi editie 2019 weer gespeeld:
Herenweg 197 - 1 hoog
1934 BA Egmond a/d Hoef
+31 6 10 67 55 87
studio@remoraproducties.nl
www.remoraproducties.nl

Caroline de Vries winnares 2019
(tekst Cor Mooij)

ap.beukers@quicknet.nl

Wilt u een feestje organiseren
op een prachtige locatie? Gezellig borrelen
met vrienden of uitgebreid dineren met
familie? U kunt bij ons terecht.
Geopend van donderdag t/m zondag
vanaf 11.00 uur
Donderdagavond
Gesudderde Parelhoen € 18,50
www.het-woud.nl • 072-5061471

ra Quinn

D B

Quinny

uBBeL
oeT
oor

Thuishulp

)615544971
GEN

SCHOONMAAKDIENSTEN

Voor particulieren en bedrijven

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

06-15544971

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

De 64e editie van het Egmondse Badgasten-toernooi viel zaterdag bijna in het water, Een
enorme regenbui en windhoos zorgden voor veel overlast. Maar de vrijwilligers van de
Duinpan lieten zich niet uit veld slaan. Met man en macht werden er pompen aangelegd
en de banen weer droog gemaakt, waarna het toernooi weer verder kon. Caroline de Vries
won bij de D3.
Op een zonovergoten tennispark in cat.3 tussen Junior Geel en Jake Foto’s (Cor Mooij)
werden zondag vervolgens de finales Mak die makkelijk won met 6-3 en Zaterdag nog stond de Duingespeeld die bij de dames D3 werd 6-0 . Kay van der Aa ( Winnaar) en Ids pan blank, maar zondag kon
gespeeld tussen Caroline de Vries Nijmijers in Cat. 4. De dubbel bij de er weer worden gespeeld.
(44 jaar) die winnaar werd van het heren D3 werd gewonnen door het Kay van der Aa won in zijn
64e badgastentoernooi na winst op duo (beiden 19 jaar) Junior Geel en finale van Ids Nijmeijer bij de
H4.
de 15-jarige Pleun Kramer in 3-6, Mats Jager.
6-2, 6-4, Bij de heren ging de finale

Pumpin Piano’s zorgt voor vuurwerk
De sfeer zat er al gauw in bij het door
Horeca Pomplein georganiseerde
‘Loop naar de Pomp’ festival met een
spetterend optreden van de Pumpin
Piano’s o.l.v. Donald Beukers. Het
weer is je koopman, luidt het gezegde
en dat was het dit keer ook. De zomer

is begonnen en de vakanties zijn nu
ook werkelijk begonnen. Veel toeristen zochten een plaatsje in de zon op
de terrassen en bankjes rondom het
podium. Het was weer een gezellige
boel op het Pomplein. Volgende week
een optreden van ‘De Hijgende Her-

ten’, een echte Goud van Oud band
met vijf topmuzikanten. De optredens
beginnen dan om 18.00 uur.
Foto (Cor Mooij)
Donald Beukers met Pumpin
Piano’s op het Pompplein

wasserij
dubbelblank

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

06 20 100 550
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

REcoverED
Remi + Edwin Beukers
10 strings 2 voices

remibeukers@gmail.com
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Laurens de Man in de Ste. Agneskerk

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

volg ons nu ook op Facebook

Het 5e Zomeravondconcert van dit seizoen bestaat dit keer weer uit een solo orgeloptreden
in de Oud-Katholieke Ste. Agneskerk te Egmond aan Zee verzorgd op maandagavond de 29
e juli door organist Laurens de Man uit Utrecht.
De toegang is gratis, wél aanbevo- werken uit de barok, o.a. drie koraal- met zijn Sonata da Chiesa op het prolen is een vrije gift aan de uitgang bewerkingen over ‘Allein Gott in der gramma . De avond wordt afgesloten
van het concert, de aanvang is 20.30 Höh sei Ehr’. Van Felix Mendelssohn met het Salamanca van de Fransman
uur. Deze veelzijdige organist, pianist hoort u een proeve van de roman- Guy Bovet (*1942). (Zie ook www.
brengt met Jean Ph. Rameau een aan- tiek. Uit de 20e eeuw staan Albert de egmond.okkn.nl en egmond.nl/app).
tal delen uit diens Opera ‘Pygmalion’ Klerk- variaties over ‘Heer Jezus heeft
en van Johann Seb. Bach een aantal een Hofken’ en Hendrik Andriessen

p/st € 3,- 4 voor € 10,alleen tegen inlevering van deze bon

Zodat

alleen tegen inlevering van deze bon
kilo € 12.50 3 kilo € 30,-

✄

5e GRATIS
van kilo € 17,50

✄

GROTE GAMBA’S (gepeld of met schil)
Verse ZALM FILETS

Het is stil in dit oord,
Heel stil.
Zo stil dat het stoort,
Zodat men oordoppen wil.

TOP KWALITEIT
van kilo € 25,alleen

10.00tegen inlevering van deze bon

Kilo

Visclub De Egmonden

Na het debacle van de wedstrijd tegen Nacht en Ontij is de (vis)draad
weer opgepakt.
Het was deze keer een opwarmertje
voor de echte competitie. Er was een
koppelwedstrijd op witvis in de vijver.
Na het trekken van een speelkaart
worden de koppels (die pas na het
vissen bekend worden gemaakt) gevormd, het vissen kon beginnen. Dat

INGEZONDEN
Nieuw Vertrouwen?

De Bergense coalitiepartijen hebben
Bernt Schneiders opdracht gegeven
een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur. De gemeenteraad in zijn
geheel is het hoogste bestuursorgaan
van de gemeente inclusief de oppositiepartijen. Vreemd dat niet de gemeenteraad maar alleen de coalitiepartijen de opdracht hebben gegeven.
Hieruit blijkt maar weer dat er sinds
de vorige raadsperiode en het formatieakkoord niet veel veranderd is. De

De soap die Voetbalfusielocatie
heet
Wederom een nieuwe aflevering in
deze zich al jarenlang voortslepende
dijenkletser van de bovenste plank,
pardon politieke slangenkuil die
menig Bergense politicus hoofdpijn
bezorgt of zelfs tot opstappen gaat
dwingen. Nadat een vorig college
van B&W z’n twee wethouders met
verfrissende ideeën opgaf, vonden
Gemeentebelangen raadsleden Kees
van Leijen en Meis de Jongh het tijd
om over te stappen naar het centrum
van de macht: de VVD waar zij werden opgewacht door Cees Roem en
Arend Jan van den Beld. De VVD vond

€ 17,50

Warm gebakken

(max 5 kilo per klant)

LEKKERBEK mooie grote

2 voor € 7,50

heerlijk gekruid

alleen tegen inlevering van deze bon
3e GRATIS

Oude LUXE KAAS
500 gram 3,95
De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

daagse en kwam daar de bekende
presentator Harm Edens (onder meer
van Dit was het Nieuws) tegen. Die
wilde wel met Hans op de kiek. En het

was nog niet eens roze woensdag…
Foto (aangeleverd)
Hans met Harm

de vissers hadden wat goed te maken,
dat was te merken. De ene na de andere vis werd in het leefnet gegooid.
Er was zelfs een visser bij die zijn leefnet in het water gooide en de hengel
op de kant. Ook de langs wandelende
kat liet zich de vis goed smaken. Er
werd in totaal 26,04 kilo uit het water gevist. Hier waren een paar hele
mooie brasems bij. 1e bij de koppels

werden Jan Walta en Kees Glas met
samen 7840 gram. 2e werden Wil
Verboom en Matthieu van Wanrooy
met 6750 gram. Zondag 28 juli gaan
we op visite bij onze Lamoraal van
Egmont, waar de baars zich nu al aan
het verschuilen is voor deze fanatieke
vissers. Zelf voor aas zorgen en neem
een emmertje mee om de vis levend
te houden. Tot dan.

twee oppositiepartijen doen kennelijk
niet mee bij deze opdracht. Dit is hetzelfde gedrag als voorheen waarbij
de coalitiepartijen alles konden doordrukken zoals de 4 hete hangijzers.
Kritische noch zinvolle argumenten
konden daar iets aan veranderen. Om
over gebrek aan inspraak maar niet te
spreken. Hoezo Nieuw Vertrouwen?
Deze actie doet heel erg denken aan
de bestuurscultuur van de vorige
raadsperiode, waarbij de coalitiepar-

tijen uiteindelijk door de inwoners
werden afgestraft met een verlies van
4 zetels. Kennelijk is men dat al weer
vergeten. En de voormalige oppositiepartijen zijn kennelijk vergeten hoe
het voelt om door de coalitie buitengesloten te worden.
Ik hoop dat de heer Schneiders zo
zorgvuldig zal zijn wel de gehele gemeenteraad bij zijn onderzoek te betrekken. A. F.T. van der Oord, Egmond
aan den Hoef

het nodig om het standpunt omtrent
de voetbalfusielocatie te herzien en
met de oppositie (Kies Lokaal) in zee
te gaan: daarmee pleegt de VVD (was
mijn partij op basis van hun voetballocatie standpunt voor de raadverkiezingen 2018) kiezersbedrog, niet
anders te verwoorden.
Inmiddels is deze hele zaak bij de
Raad van State beland, alwaar de
nodige vertraging is opgelopen door
het PAS: Projectmatige Aanpak Stikstofoxidendepositie. Dat wordt een
mooi obstakel voor de fusielocatie:
die nieuwe locatie is op loopafstand
van het Natura - 2000 gebied, het
PWN- en Kennemer duingebied. Een

project als het voetbalfusieterrein
kan door PAS dan slechts doorgaan,
indien de ADC toets is doorstaan: 1)
Alternatieven 2) Dwingende redenen
3) Compensatie. Nou, de gemeente
kan de borst natmaken: Alternatieven voor de fusielocatie zijn om uit
te kiezen (o.a. Zeevogelsterrein),
Dwingende reden: niet één; de afnemende jeugdaantallen geven alleen
krimp aan en Compensatie: geen
enkele wijze voor het prachtige bollengebied tegen de duinrand aan. We
zullen zien waar deze soap aflevering
strandt …… en op naar de volgende.
Wiggert de Jongh, bewoner Egmonderstraatweg.

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht

Het weer wordt steeds extremer. Daarvoor worden we regelmatig gewaarschuwd, maar dat maakt het niet minder erg.
Op de tennisbanen in de Duinpan kon je zaterdagmiddag surfen. Man, wat een water. Maar mooi dat het toernooi
toch weer doorging. Hoe hard werkende vrijwilligers een evenement kunnen redden. Net als bij de Visserijdag
enige weken terug. Zou wel mooi zijn als het nu een tijdje ‘gewoon’ zomer wordt. Effe de (zonne)batterij opladen...
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

BOEREN GEZOND
18% VET
BLACK LABEL
FRANSE KAAS

500 gram
500 gram
500 gram
Per stuk

5,95
5,95
4,95
1,00

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

✄

(van de redactie/John de
Waard)
Op onze oproep om leuke of bijzondere vakantiefoto’s te mailen naar
de redactie heeft in ieder geval Hetty
Bijwaard uit Egmond aan den Hoef
gereageerd. Haar Hans liep afgelopen
week mee met de Nijmeegse Vier-

kilo

✄

JéGé
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Kilo 12.50

Egmonders op
de kiek op
vakantie

INGEZONDEN

DE BBQ KAN WEER AAN!!
GARNALEN SPIEZEN naturel, knoflook of carribian

WIJ ZIJN GESLOTEN IVM DE VAKANTIE VAN
28 JULI TOT 12 AUGUSTUS
DINSDAG 13 AUGUSTUS STAAN WIJ WEER
VOOR U KLAAR.
WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE
Lid van de Euroflorist
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