23 wo

2:53

5:12

13:25

17:29

23 za

4:06

6:25

15:55

18:42

24 do
25 vr
26 za

3:43
4:26
5:06

5:57
6:47
7:37

13:54
14:45
15:35

18:15
19:06
19:55

24 zo
25 ma
26 di

4:42
5:06
4:40

7:08
7:55
8:56

15:50
16:25
17:26

19:35
20:26
21:26 LK

27 zo
28 ma

5:45
6:05

8:35
9:26

16:24
17:34

21:00 LK
21:54

27 wo
28 do

5:24
6:20

9:44
11:06

18:05
18:54

22:36

29 di
30 wo

6:20
7:14

10:25
11:35

18:41
19:34

23:16

31 do

0:36

8:14

12:50

20:54

offset - hoogdruk - fotografie
multimediaAugustus
- ontwerpstudio reclamebureau

Juli
1 ma

3:32

11:44

15:56

5

2:15

6:22

16:30

do

0:49

4:39

14:26

17:07 NM

18:52

5 ma

3:25

7:39

17:50

20:08

9 vr
7:04 11:36 19:35
WATERSTANDEN
augustus

10:30

19:04

1

di
0:35PA
4:16
13:06 16:38aan
NM den Hoef
2 vr - t 1:24
15:32 1201
17:51
Nieuwe Egmonderstraatweg 6 -2 1934
Egmond
0725:26506
3 wo 1:14
4:57 14:00 17:22
3 za 1:59
6:07 16:19 18:36
e
i
info@belleman.nl
- www.dorpsgenoten.info
4 do 1:45
5:37 15:36 18:07
4 zo 2:40
6:52 17:06 19:26

14 AUGUSTUS 2019 - Nr. 751

vr

6 za 2:55
7:06 17:16 19:38
6 di
4:15
8:28 18:26 21:01
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen,
Egmond
aan Zee, Rinnegom
en
Bakkum
Nrd.
7 zo 3:35
7:57 18:03 20:35
7 wo 5:10
9:26 19:01 21:56 EK

‘Mantelzorgwonen’ onder de loep…

8 ma
9 di

4:25
5:15

8:55
9:55

18:46
19:26

21:25
22:30 EK

10 wo

6:14

11:05

19:54

23:29

7:35
0:36
1:46

12:06
8:35
9:50

20:50
13:15
14:25

21:56
22:50

2:45
3:39

11:10
12:05

15:19
16:09

23:40

15 ma

14 wo
15 do

4:14
0:44

13:20
4:59

16:38
14:26

17:19 VM

16

0:15

4:25

13:20

16:56 VM

16 vr

1:24

5:28

15:05

17:55

5:05
5:45
6:21

14:41
15:10
15:30

17:35
18:16
18:45

17 za
18 zo
19 ma

2:04
2:34
3:00

6:05
6:35
7:15

15:36
16:06
15:00

18:26
18:59
19:28

3:15
4:00
4:40

7:46
8:15
8:49

15:35
16:04
16:50

20:01
20:36
21:05

17:36
18:20

21:56 LK
23:05

(van de redactie/John de Waard) De media stonden er weer bol van de afgelopen dagen: woont de zus van
11 do
wethouder Klaas Valkering nu wel of niet illegaal in een voor bewoning geschikt gemaakte schuur naast
12 vr
een monumentale boerderij in de Egmondermeer? Volgens de wethouder wordt voldaan aan alle wet13 za
telijke eisen, volgens ‘opstandeling’ Fred Vos, die de zaak aanhangig maakte, niet.
14 zo
Foto (Cor Mooij) Klaas Valkering: ‘Niets illegaals aan deze zaak.’
De reden waarom de omgebouwde
schuur bewoond wordt, lijkt op het
oog duidelijk: de zus van Valkering
verleent samen met haar partner
mantelzorg aan de oma van haar
partner. Onder meer oppositiepartij Gemeentebelangen is daar zeker
niet tegen, maar wil simpelweg dat
Valkering duidelijk maakt dat geen
sprake is van belangenverstrengeling
of zelfs mogelijke willekeur. Volgens
de partij zijn er in het Bergens beleid op het gebied van mantelzorgwoningen namelijk allerlei bindende
randvoorwaarden vastgelegd en de
rijksoverheid geeft ook nog eens aan
dat een mantelzorgwoning zonder
omgevingsvergunning niet is toegestaan in of om een rijksmonument.
De betreffende boerderij staat als
zodanig aangemerkt. Valkering zelf

hierover: ‘Het gaat bij dat laatste om
een te bouwen mantelzorgwoning in
of om een rijksmonument. Dat is hier
niet aan de orde. Het is een bestaand
gebouw en er is dus geen sprake van
‘mogelijke afbreuk aan het karakter
van het betreffende monument’. Het
doel van de bepaling is het beschermen van monumenten. Hier gaat het
slechts om een ander gebruik van
een bestaand gebouw, in dit geval
ten behoeve van mantelzorg. Voor de
aantoonbaarheid van de mantelzorg
is alleen een verklaring nodig van
de wijkverpleegkundige en die is er.
Zodra die mantelzorg om een of andere reden niet meer nodig is, zal de
situatie weer worden hersteld. Dit heb
ik inmiddels al meermalen uitgelegd,
maar sta nog steeds open voor een
gesprek met Gemeentebelangen om

di

8

do

6:10

23:01

NM=Nieuwe
Maan8:04
• EK=Eerste
Kwartier
10 za 0:06
12:56 20:50
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
11Springtij:
zo 1:26
9:15
14:06
22:16
2-3 dagen na NM en VM
12 Doodtij:
ma 2:24
23:15
1-2 10:45
dagen 15:10
na LK en
EK
Laagwater
Hoogwater
13 di
3:29
12:00 15:59
23:55

De Slotkapel

17 wo
18 do
19 vr

0:55
1:35
2:26

20 za
21 zo
22 ma

2:55
3:30
3:44

8:20

16:05

20:35

20 di
21 wo
22 do

23 di
24 wo

4:25
5:10

8:55
9:35

16:34
17:14

21:15
22:00

23 vr
24 za

5:04
6:00

9:29
10:30

25 do

5:44
18:05
22:44 LK
25 alszo
Totaal 10:36
pakket, dus
alles inclusief.
Zowel reguliere opvang

7:06

11:51

19:04

ﬂexibele
en incidentele
6:45
11:30
18:54 opvang mogelijk. Actieve, betrokken
26 maen 0:36
enthousiaste medewerkers. Oog voor wensen van ouder en kind.
0:00
7:45 12:36 20:05
27 di
1:34
1:16
8:44voor
13:46
21:40 van 0-13 jaar.
28 wo 2:46
Opvang
kinderen

8:10
9:50
11:26

12:59
14:26
15:15

20:30
22:46
23:45

•
2:10
•
3:01
•
0:16
•

3:35
0:24
1:00

12:15
4:21
5:05

16:06
14:22
15:16

17:32

26 vr
27 za
28 zo
29 ma

30 di
nogmaals toe te lichten dat er niets
31 wo
illegaals is aan deze zaak. Vooralsnog
kiest die partij er echter voor via de
media te communiceren. Het is aan
onze inwoners om een waardeoordeel te geven over partijen die van
politieke punten willen scoren over de
rug van anderen – in dit geval mijn
zusje, die niets illegaal doet maar juist
gewaardeerde mantelzorg verleent.’

18 6:59
AUGUSTUS
20.00
15:50 19:25
ZIE 15:54
PAGINA
7:35
19:59 3

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

•
•
•

Dagopvang
10:16
14:42 23:04
Buitenschoolse
11:36
15:35 opvang
Peuterspeelzaal
3:51 12:35 16:21
Natuurbeleving

29 do

TEL.30 vr
31 za
072-507 0200

P 16:47

NM

Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

KINDEROPVANG

En verder in Dorpsgenoten:
- Egmond op z’n Kop: geslaagde (aangepaste) 45e editie
- Mart Gul trots op schoonste strand
- Oefening KNRM en helikopter bijna onzichtbaar
DORPSGENOTEN

Niet alleen Egmond stond op zijn kop… 4
Kloknieuws
(van de redactie/John de Waard)Het is elk jaar weer een verrassing. Niet Egmond op z’n Kop, dat programma

is vooraf zondag
bekend,
maar
het weerdezorgt
elke en
editie
weer
Afgelopen
was
in Zandvoort
circuit-run
hierbij
stondvoor
Olofde nodige stress. Dit weekend waaide het,
regende
en werd
uiteindelijk
welhijweer
mooi/aardig
Glorie
aan het
de start
van dehet
halve
marathon, ook
waarbij
finishte
in de tijd vanweer. Van alles wat, maar het had beter
gekund. Overigens
stond2niet
Egmond
zaterdag op met
z’n kop. Het hele land stond in het teken
2.12’55”.
Komende zondag
april alleen
gaan we
met onzedeze
wandellefhebbers
van
de op
harde
de
trein
weg wind.
naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenbegrijpelijkerwijs
ingekort.
De uur
profs vereiste improviseren van de orgaDe vrijdag
met de
vrijmarkt
stein’,
een mooie
wandeling
vanbegon
16km. We
vertrekken die dag
om 08.10
in Alkmaar
al moeite
met die nisatie en alle medewerkers, maar
beroerd:
een we
flinke
op
de fietsstevige
richtingbuien
Heilooenwaar
om 08.49
uur de hadden
trein nemen.
Die dag
wind…
Avonds
zakteworden.
die wind ge- iedereen zette de schouders eronder
briesermaakten
het niet altijd evengratis
kan
met het dat
boekenweekgeschenk
met de’s trein
gereisd
gezellig toeven was vóór en achter de lukkig weer wat en werd het berege- en uiteindelijk kwam het goed. Het
vormde
Egmond
kramen. Het bleef daarom erg rustig. zellig, met onder meer Peter Beense knallende
Voorstraatsluitstuk
92 – Egmond
aan Zee
De zaterdag stond in het teken van en veel muziek. De zondag was nog Live met aansluitend
06-12955593de dj’s! Deze
editie zal hoe dan ook nog lang
(vooral) harde wind en een aangepast het best qua weer, en toen werd een 45ewww.schoonheidssalondessa.nl
programma. De bbq ging bijvoorbeeld deel van het uitgestelde programma in het geheugen blijven hangen.
naar de zondag en de fietstocht werd alsnog afgewerkt. Het hele weekend

Nu ook
Pedicure

Voorjaar in Egmond
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Administratiekantoor

GRIEPGOLF
OFWINTER
INBRAAKGOLF?

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

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

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

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…
Voor het tweede
wel!

  

Foto's (redactie) Overdag was het een vliegende storm, maar op zaterdagavond zat de sfeer er al weer
lekker in… Op de zondag was het weer wat tot bedaren gekomen en kon het publiek los bij Egmond
Live met onder meer LeonieFoto
van Kuilenberg,
LisaVoorjaar
Mendez,inRenate
Poel,Simon en Perry Boersen
(aangeleverd):
Egmond

Love, Peace and Music

Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen in de narcissen is gezet, was nu ook
Schoonheidssalon
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissen en krokussen op de Herenweg
De
band
Woodleg
speelt
zondag
18
augustus
in
Hoeve
Overslot
met
een
speciaal
voor de gelegenheid
Linda IJssennagger-Zentveld
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
aangepaste
set
met
muziek
die
tijdens
het
legendarische
Woodstock
festival
werd
gespeeld. Dat is kogeweest. Het is prachtig geworden met dank aan onze ondernemersvereniZent Schoonheidssalon
mend
weekend
exact
50
jaar
geleden.
ging, de dorpsbelangenvereniging, de bloembollenkwekers, John Swart en
61
De muziekJan
begint
om 16.00
uur en erBloembollen
staat in het
van Woodstock met de mensenMosselaan
die de filmopnames
verdochters,
de Waard
en Apeldoorn
enteken
Cees Apeldoorn.
1934 RA Egmond aan den Hoef
wordt in de pauze om een vrijwillige o.a. als bijzondere gast de Engelse zorgt heeft
voor
de
Oscar-winnende
06 10 82 64 29
bijdrage gevraagd. Het hele weekend filmproducer Malcolm Hart, een van Woodstock-film.
www.zentschoonheidssalon.nl

Stormschade

Kerkdiensten
WEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017
H. Margaretha Maria Alacoque – Egmond aan den Hoef: Zaterdag
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis – Egmond aan Zee: Zondag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
WOENSDAG 5 APRIL
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde

2
Voor uw gehele administratie

Wat now!

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

voor een
wijk in
onze vader en opa
EGMOND
AAN ZEE
Gerardus Hendrik van Muijden

Na een lang en gelukkig leven is toch nog geheel onverwachts ingeslapen,

WINTER

VAN DE GIESEN

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

072-5061201 of
Gerrit
info@belleman.nl
Amsterdam 26-02-1932
Egmond aan Zee 23-07-2019

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

Palsma

€

9,-

Bel me Teen!
medisch pedicure

Weduwnaar van Antonia van Muijden – Drijver
GARAGE
DE EGMONDEN
Karin en Torvald - Shanna en Chelsey

BOVAG

Monique en Marcel

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
in- en verkoop
of Normandiëstraat
zoekopdrachten.
Correspondentieadres:
M van Muijden
50 1827 BS Alkmaar.
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
Onze grote dank gaat uit naar alle• inf@garagedeegmonden.nl
medewerkers van de Zorgcirkel
Egmond
aan Zee.
www.garagedeegmonden.com
• Tel.
072-5061228

DEVOTIO

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

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

De Poppenkast

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

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

Mart Gul trots op ‘zijn’ schoonste strand
Foto (Cor Mooij)
Mart Gul trots op
de blauwe vlag en
het schone strand.
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SCHILDERSBEDRIJF
Administratiekantoor

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

EXPOSITIE
Hanswijk;
Aad Peetoom
en Hilde
Belleman.
Tot 15maar
juli. de schade valt mee
Foto (Ronald
Bijwaard)
Boom
op de auto,
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woede
29redactie/John
Ouderenochtend,
Het Gebouw,
het schoolplein en de imperial die op
(van
de Waard)
Niet 10u
Wo 29
de Schulp de
20.15u
auto zat, dus de schade viel mee
alles
is Toneelgroep
de zaterdagSpiegel
geheelinschadeDo 30
Toneelgroep Spiegel
de Schulp 20.15u
gelukkig. De brandweer was snel ter
vrij
doorgekomen.
Aan deinGuyotte
Vr 31IJsselsteinlaan
Toneelgroep Spiegel
in de Schulp
plaatse om e.e.a. op te ruimen. De
van
in Egmond
aan 20.15u
Vrij 31
Fotodag
Erfgoeddocumenten,
eigenaar 10u
was op vakantie, maar dat
den
Hoef
ging een
boom bij obs De PostaanZee,
Vrij 31 Verstillende
wandeling
v.a. De Abdij
zijn13.00u
niet de verrassingen waar je bij
Boswaid
om. De boom
werd grotenVrij 31opgevangen
Lezing pelgrimstocht
Lourdes-Santiago,
PostaanZee,
op zit te19u
wachten.
deels
door het hek
rond thuiskomst
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
2 Kerkdienst
OLV mit
Onbevlekte
10u en de ‘êêle
van de bagasten
“ZoGaet
’t een bêêtje
jow? BenOntvangenis,
jai derrepEgmond/Zee,
Zo 2pippie
Kerkdienst
H. Adelbertus,
Egmond/Binnen,
10u barst van de kaauwende
een
bai’ekomme?
’t Was
ôôk Voorstreet
Di 4 Snuffelen
bijbel, Parochie
15u das weer goed voor de winloi. Maer
môôrdend,
diein de
temperatuur.
DeerE-Binnen
Woe 5,wai
Kienen,
Schulp, 14u
kels. In september ewwe de drikte wel
benne
iet ande
‘ewend.”
Woe 5 Vastenmeditatie,
protestantse
19.30u
achter
de reg wat denk jai?” “Jaadet,
“Jaadet,
ik bin lekker pôôtje
weze ba-Kerk,
Woein5een
Flierefl
uiters
20.15u doen gien temtasie
den is ’t booskippe
den
tailtje.
Enjubileum-uitvoering,
s’evens een lek- Hanswijk,
kere douche. Deer ‘ââl je ôôk van op. meer mit al die loi die iet wêête wat of
ze motte êête. Den mot Pietje dat en
Eb jai nag nieuws te vertelle?”
“Zekers, ik bin weze kaike nee de mot Marietje wat aars want dat mot
grenspael van Egmond en dat ding ze iet. Ik ken me deer over opwinde
mit die blaauwe têêgeltjes. Now, ik maer wat gêêft et. Je laet die snotneze
mot eerlijk zegge dat ik die aauwe toch iet oitmaeke wat of d’r op taefel
Alkmaarder
Karssen
donderdagavond
winnaar
komovermacht
now! No ja
toe, aere praet.
pael
eerst ietFerry
vinde
kon. Aiis valt
êêle- komt,met
geworden
wekelijkse
wedstrijd
Akersloot
de Kids
and Parents
gaenom
‘k nee
de kapper.
M’n ‘ââre
gaar
iet op,van
datdegraauwe
ding.
Maer in Aese
Bikeschool
Weergaloos
was
echter het zo
optreden
laike wel
beesiesmot,
ploizig van
as de
ja,
toen zag(KPB)
‘k emmountainbikecup.
in iene staen. No
Verdonk
diezalle
vanuit
op te
stomen
naart’zit
pest.positie
Ik ken wist
d’r nies
mêê
beginne,
jaHenk
toe,Jan
ai staet
weersenior,
ai ‘oort
waikansloze
plaatsgenoot
Niels
Bras‘elêêze
en Alkmaarder
Louwe
en klis.”
deze “Now,
vervolgens
ook ik
ammaer
in de
den zien
maer
zegge. En
ik eb
dat de Henk
nog wist in
pakken.deUitslag:
Ferry Karssen
Alkmaar
2. Vincent
jow wel
merrege
mit eenBeentjes
gnap kapNautulus
watte eerder
Skellep1.‘iete
3. Wilfred
Knegt
Verdonk
sel. ’tJanZiet
er den senior
zekers Egmond
bêêter oitaan
den
inCastricum
de praizen
is ‘evalle.
DeUitgeest
1e prais4. Henk
de alle
Hoeftesten
5. Niels
Egmond
aandeer
de Hoef
6. Henk
Louwe
7. Dirk
now!
Succes
zel ikAlkmaar
maer zegge
en leet
op
eb Bras
ik ‘elêêze.
Now,
Dekkerwai
Egmond
aanweze.
Zee 8.
Jarno BinBetlem jeKrommenie
Chris
Kemp Egmond
aige maer9.d’r
is verwenne,
deer is
kenne
grôôs op
In Aage
aanewwe
de Hoef
10. Ramon
Hoorn
mis mêê.”
ne
ze Egmond
op van
z’in de
kopLaarschot
‘ad, niks
maer dat is alle jaeren. Verders barst

www.uitvaartverzorgingduin.nl

zentschoonheidssalon@gmail.com

Drogisterij
Parfumerie

Egmondse Almanak

SERIEUZE
BEZORGER
072-5115238

Uitvaartverzorger sinds 1992

Uitslag 23 maart 2017: 1.Henk Apeldoorn en Fenny Brus 60,42 2.Piet en
DORPSGENOTEN
Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
44,76 5.Cees Imming en Theo vGulik 41,67 6.Bep Dekker en Thea Rosendaal
40,63

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Ronald Koster

Bridgeclub Egmond aan Zee

(tekst Cor Mooij) Met
het cijfer 9,2 stond
de Gemeente Bergen bovenaan in ‘het
klassement voor het
schoonste strand van
Nederland’ en daar
heeft hoofdzakelijk
één man voor zorg gedragen: Mart
Gul. Hij houdt het strand bij voor de
gemeente Bergen door iedere dag het
vuil dat de mensen achterlaten op te
ruimen. ‘Je ziet dat het zijn vruchten
afwerpt. Overal staan grote bakken
waar de strandgangers het vuil in kunnen dumpen en het ziet er uit alsof je
op een Caraïbisch strand loopt: wit

DORPSGENOTEN
Voor een waardig en gepast afscheid,
ZOEKT
EEN
Dag en nacht bereikbaar

ZENT

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!
tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

strand en geen rotzooi, daar ben ik blij
om’, aldus Mart Gul. Gelukkig doen
de strandexploitanten er ook alles aan
om het strand bij te houden en te harken. ‘We kunnen trots zijn op de blauwe vlag en ik vind het prachtig om bij
te houden’, zei een glunderende Mart
Gul die de strandhuisjes ook nog voorziet van boodschappen en gasflessen.

Anno Nu

Petra van der Meer

UITVAARTVERZORGING

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Bereikbaar 24/7

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

GARAGE DE EGMONDEN
Achterom 1
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Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

DORPSGENOTEN

BOVAG

ABA

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
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* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten

wasserij

notaris:

mr. Erica van Nimwegendubbelblank
Dijkstra
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331
info@overwegendnotariaat.nl

www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

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

ZENT

Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud

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

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Ervaar de waarde
van uw tuin!

BOOM

autoservice

Schoonheidssalon

Linda IJssennagger-Zentveld

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

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

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

‘Onzichtbare’ oefening

Allergie
Acupunctuur

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis
Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW) en Begeleiding(WMO).

EXPOSITIES 'Binnen & Buiten' Museum van Egmond, E/Zee, doorlopend.
Expositie ‘Binnen en Buiten’ 29 schilderijen Marjan de Glopper, Museum Egmond t/m 3/11
Expositie ‘De Slag bij Egmond 1799’ Museum Egmond, t/m 3/11
Expositie Taal en Teken, Kapberg, E/Hoef, 16 aug-22 sept
AUGUSTUS Woe 14 Zeevissen, inschrijven b.v. De Werf, zuidstrand, 18u
Zo 18 Een luchtig Slot, Slotkapel, E/Hoef, 20u
Zo 18 Optreden Loop naar de Pomp festival, 18u
Ma 19 Open dag Slotkapel, E/Hoef, 11-15u
Vrij 23 Jan Ligthart toernooi, Zeevogels, E/Hoef, 19.00 uur
Za 24 en zo 25 Rondleiding Stichting Egmond 40-45, start Noorderstraat 2,
Castricum,
Za 24 concert in Abdijwinkel, E/Binnen, 14.30u
Zo 25 laatste viering Adelbertuskerk. E/Binnen, 10u
Zo 25 Memphis, ‘Loop naar de Pomp’ festival, E/Zee
Zo 25 Jan Ligthart toernooi, Zeevogels, E/Hoef, 14.00 uur
KERKDIENSTEN AUGUSTUS
Zo 18 Kerkdienst, Slotkapel Egmond a/d Hoef, 10u
Zo 25 Kerkdienst, Prot. Kerk Egmond aan Zee, 10u

Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl

Foto’s (Cor Mooij) Door de grote afstand was er weinig te zien van
de demonstratie, maar de foto’s van Cor Mooij maken veel duidelijk.
(tekst Cor Mooij) De aangekondigde
oefening van de KNRM en een marinehelikopter was voor de redders heel
nuttig, maar verliep voor het publiek
nogal teleurstellend. Er was weinig
van te volgen. De reddingboot en helikopter haalden namelijk zo’n twee
kilometer uit de kust hun drenkeling
op. Door het tegenlicht zag je in de

verte een paar schimmen, maar het
opgekomen publiek kon eigenlijk niet
goed zien wat er gebeurde, zo ver uit
de kust. Gelukkig gaf de Adriaan Hendrik daarna in de branding nog een
demonstratie voor de aanwezigen. Na
zo’n twintig minuten vertrok de helikopter weer richting Den Helder.

‘Een luchtig slot’
LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

Houdbaarheid?
Kijkt u eens naar de
houdbaarheidsdatum
van uw rookmelder.

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

Is deze ouder dan 10
jaar? dan wordt de
juiste werking niet
meer gegarandeerd...
Nijverheidsweg 31d
Wij vervangen
‘m
VRIJDAG
19 T/M ZONDAG 21 AUGUSTUS
1851 NW Heiloo
graag!
T 072 532 42 18

EGMOND OP Z’N KOP

F 072 532 42 19

E info@TR-assurantien.nl
HET PROGRAMMA VAN HET COMITÉ

Zondag 18 augustus een uurtje poëzie en muziek in de sfeervolle Slotkapel te Egmond aan de Hoef. Het thema
is: ‘Voorbij de grenzen.’ Tekst is van
Lies Sluis; de muziek komt van Adri
Steenhoek (orgel en piano) en Horst

Hausen (dwarsfluit en traverso). Bloemen zijn verzorgd door Ingrid Zwart.
De avond begint om 20u. De toegang
is gratis en na afloop is er koffie en
thee. U bent van harte welkom!

Zeevogels klusdag op 17 augustus
Zeevogels verwacht alle leden, vrijwilligers, supporters op zaterdag
17 augustus op het complex om gezamenlijk het complex weer helemaal klaar te maken voor het nieuwe seizoen.
Kom ook, want vele handen maken kantine schoonmaken, doelen nalopen,
licht werk. Er is genoeg werk, o.m. het ramen lappen, etc. etc. Zaterdag 17 auschoonmaken van kleedkamers (bin- gustus dus om 09.00 uur op sportpark
nen- en buitenkant) en reclameborden, Hogedijk. Je kunt niet de hele dag? Een
schoffelen, vegen, trespa buitenzijde paar uur ’s morgens is ook goed!

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht

Bij de gemeente vraagt men zich in verband met de privacy af of het wel
gewenst is dat adresgegevens van raadsleden in de gemeentegids staan. Los
van het feit dat iedereen sowieso wel op internet is te vinden, dat kun je je
natuurlijk beter afvragen vóór de gidsen zijn gedrukt. Maar effe tussen ons,
een papieren gemeentegids? Bestaan die dingen nog dan? Over weggegooid
geld gesproken...
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

VRIJDAG

DORPSGENOTEN

- GRIJZE MARKT
- DE ALLES OF NIX RODEO KAMEEL
- PRUT MARATHON
- STEP ‘M ER LANGS
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Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

volg ons nu ook op Facebook

ZATERDAG

• Hollandse nieuwe maatjes HARING

- KINDERMIDDAG
- EIEREN GOOIEN
- EVENWICHTSPEL
- VERTICAL LIMIT
- WC BORSTEL RACE

de lekkerste

emmertje 8 stuks € 6,50

zelf schoonmaken

Ouderwets ger. IJsselmeer PALING
van 500 gr € 25,-

TOP-kwaliteit
Alleen tegen inlevering van deze bon

Geslaagde jubileumeditie
Egmond op z’n
kop ZONDAG
- MIS OP DE ADELBERTUSAKKER

op=op

deze week

€ 16,50

Voor de vijfenveertigste
keer ging
500 gr
- WANDELTOCHT
MET MOOIE PICKNICK
op vrijdagochtend
9
augustus
het
- MUZIEKSPEKTAKEL
IN HET DORPSCENTRUM
dorpsfeest Egmond op z’n kop van
p/st € 3,50
start met
de grijze
markt. Het was
HET
PROGRAMMA
VAN DE HORECA
3 voor € 10,- op=op
mooie grote
matig weer maar dat mocht de pret
e
Alleen
tegen
inlevering
van
deze bon
CAFÉ
niet drukken. ’s Avonds begon
de TERVOORT
alles of nix competitie. DeDonderdag:
stilettorace,HOLLANDSE AVOND
Vrijdag: VOLENDAM LIVE
Warm geb. LEKKERBEK XXL 2 voor € 7,50
paalhangen en snelZaterdag:
naar de bel
waren zwaar voor de deelnemers maar erg leuk voor de
DISCO DRIVE IN VIDEO SHOW
op=op
rlijk gekruid de
toeschouwers om naar te kijken.
Zaterdag
ging van start met goochelaar magic Raymen op
Zondag:
RECKLESS
mooie grote Alleen tegen inleveringhee
van deze bon
de kindermiddag. Vanwege het weer moest het programma omgegooid worden; de barbecue
CAFÉ
DE BIJZAAK
werd verplaatst van zaterdag
naar zondag
en de fietsroute werd ingekort. De geïmproviseer-Kilo 12.50
Het
gehele
weekend:
gezellige
70’s, en
80’s
& 90’s
MUZIEK!
de spellen waren desalniettemin een groot succes
ook
’s avonds
was het een groot feest
De Woerdense Kaasboer
met Peter Beense
en
de
rest
van
de
artiesten.
Zondag
was
door
het
aangepaste programma Kilo  10.00
HET WAPEN VAN EGMOND-BINNEN
Bij u op de markt
een drukke dag. ’s Ochtends wasVrijdag:
de traditionele
kerkmis op de akker en tegelijkertijd begonMEMPHIS
THE WANKERS
nen de brandweerspellen opZaterdag:
de Vennewatersweg.
Na de activiteiten begon in het dorpscenGRASKAAS
500 gram 3 95
DJ’S ON
trum de barbecue. Het dorp RADIO538
was goed gevuld
met TOUR
ruim 600 mensen die van de kookkunsten
OUDE BOEREN
500 gram 3 95
Zondag:
ROLAND
EN IK was Egmond live dat eens per vijf
van de plaatselijke koks konden
genieten.
Na de barbecue
jaar gehouden
wordt. 25 beroemde
Egmonders warenEGMOND
opgetrommeld om een nummer te
SNACKBAR
SMULLERIJ
EXTRA PITTIGE
500 gram 3 95
afgeslotendoor
met terecht
DJ’s Johnny
en Rob
Hier komen
kunt u zingen.
tussen Er
hetwerd
feestgedruis
voorBlack
de stille
trek.Lee.

Verse DORADE FILET XXL

4 GRATIS

3 GRATIS
,
,
,
3 voor 3,00

FRANSE KAAS

Smullerij Egmond verzorgt heerlijke gerechten die u ter plekke kunt
nuttigen,
ookeen
mee
nemen
Al met almaar
was het
heelkunt
gezellig
weekend.

varkenshaas
500 gr € 9,98

VOOR MEER INFORMATIE VERWIJZEN WIJ U NAAR WWW.EGMONDOPZNKOP.NL EN DE
PROGRAMMAFOLDER
DIE O.A.
BIJ ONDERNEMERS
IN EGMOND-BINNEN
Het comité
wilTEdeVERKRIJGEN
sponsoren,ISorganisatoren
van Egmond
live,

vrienden van Egmond op z’n kop, vrijwilligers en verder iedereen bedanken
die zijn steentje heeft bijgedragen aan dit fantastische weekend.
Graag zien we jullie allemaal volgend jaar weer terug bij de 46e editie!

3 botermalse entrecotes

WWW.EGMONDOPZNKOP.NL

Met vriendelijke groet,
Het
comité
van Egmond op z’n kop.
ADVERTENTIE UITKIJK EOZK_2011_01.indd 1
08-08-2011
Jeffrey N, Jörn O, Chris D, Ryan T, Gijs W, Jorus B, Koen J, Teun W en Jimmy Z

(rundvlees uit de beemster)

verse kippendijen filet
20:08:07

(kip uit middenmeer)

4/5. Luuk en Bert M., 50,00%; 4/5.
Ria V. en Niek, 50,00%; 6. Rene en
Willemien, 43,75%; 7/8. Nammen

biologisch

heel kilo

9,98
9,98

lamskoteletten € 2,98 Iedere donderdag op de markt in Egmond aan Zee
100 gr

Bridgesoos Torenduin Zomerdrive
Uitslag 6 augustus 2019: 1. Hetty
en Ria S., 60,42%; 2. Bert D. en Jos,
59,03%; 3. Riet en Thea, 53,47%;

biologisch

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

en Piet, 41,67%; 7/8. Ali en Mar,
41,67%.

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

‘Taal en Teken’ in Galerie De Kapberg

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Een groep kunstenaars, afkomstig uit de GSA Galerie Hilversum, hebben zich verenigd rond het thema
Taal en Teken om vanuit dit punt tot verschillende exposities te komen. zo ook nu in De Kapberg, Egmond
aan den Hoef, van 16 augustus tot en met 22 september.
Taal en Teken is een thema dat aan de de rotstekeningen. Ieder belicht op ei- 17.00 uur. Het adres is: Slotweg 17
basis ligt voor alle communicatie tus- gen wijze wat Taal en Teken voor hem in Egmond aan den Hoef. De opening
sen mensen in geluid en beeld. Helaas of haar betekent. De tentoonstelling van de tentoonstelling vindt plaats
is van geluid uit vroegere tijden niets is te zien van 16 augustus tot en met op zondag 18 augustus om 15.00
bewaard gebleven, maar tekeningen 22 september op vrijdag-,zaterdag- uur Wie meer wil zien van de galerie:
zijn er ´all over the world´, denk aan en zondagmiddag van 13.00 tot www. galeriedekapberg.nl

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

‘Duo Calyptura’ in Agneskerk
Het achtste van de serie Zomeravondconcerten in de Ste. Agneskerk is op
maandagavond 19 augustus a.s. om
20.30 uur. Uitvoerenden zijn de jonge
talenten Jos Maters, orgel, en Marlon
Valk, saxofoon, samen sinds dit jaar
optredend onder de naam ´Duo Calyptura´. Beiden studeren aan het Prins
Claus- Conservatorium te Groningen.

De aanvang is 20.30 uur, de toegang is
vrij. Wél wordt een ‘openschaalcollecte’ aan het einde van het concert van
harte aanbevolen t.b.v. het onderhoud
en het voortbestaan van de Egmondse
concertenserie. Organist en saxofoniste brengen een zeer gevarieerd programma met onder meer werken uit
de barok van Jean Philippe Rameau en

Johann Ludwig Krebs, César Franck en
Charles Marie Widor uit de romantiek.
De 20e eeuw brengt ons onder meer
Serge Rachmaninov en Denis Bédard,
beide met betrekkelijk nieuw werk
voor orgel en saxofoon. Een weinig gehoorde maar schitterende combinatie.
Ook dit concert is absoluut de moeite
van een bezoekje waard.

Colofon Dorpsgenoten

scherp moest je deze keer zijn. Maar dat kan
worden goedgemaakt op 25 augustus, want
dan is de wedstrijd in de vijver op de Weidjes. Dat wordt een combi-wedstrijd (aantal
plus gewicht) op alle soorten witvis. Kom op
tijd, want de ruimte is een beetje beperkt.
Voor aas word weer gezorgd. Het bestuur.

De pagina’s van DORPSGENOTEN worden verdeeld in 35 blokken
(voorpagina 30). Een blok wekelijks komt op € 12,- per keer. Een keer
per maand of los tarief is dit € 18,25. Familieberichten € 20-. Voor de
voorpagina rekenen wij 2x tarief. Wijzigingen in vaste advertenties €
4,-. Prijzen zijn ex. BTW. Het aanleveren van uw advertentie kan via
e-mail of fax. Uiteraard kunt u het ook brengen. Copy t.b.v. redactie
kunt u alleen per e-mail aanleveren.
Deadline is maandag 12.00 uur.

Visclub De Egmonden
Nadat ze zaterdag bijna van de weg werden
geblazen, zaten de vissers van visclub De
Egmonden daags erop weer lekker te vissen
in de vijver, op witvis. Het ging deze keer op
aantal. Niet zo lastig zou je denken, maar je
moest wel heel scherp vissen om in de bovenste regionen te komen. Het verschil tus-

sen nummer 1 en nummer 10, want zoveel
kwamen er opdagen, was 131 vissen. 1e
werd Theo Minneboo met 133 vissen, 2e Jan
Walta 85 vissen en 3e Matthieu van Wanrooij 53 stuks. In totaal werden er 480 vissen gevangen, waarvan de eerste drie meer
dan de helft voor hun rekening namen. Zo

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

06 20 100 550

