on-

g met

ts
van
aar
ook
es
aan
k
ond

Augustus

1 ma
2 di

3:32
0:35

11:44
4:16

15:56
13:06

16:38 NM

1
2

do
vr

0:49
1:24

4:39
5:26

14:26
15:32

17:07 NM
17:51

3

wo

1:14

4:57

14:00

4
5

do
vr

1:45
2:15

5:37
6:22

15:36
16:30

17:22

3

za

1:59

6:07

16:19

18:36

18:07
18:52

4 zo 2:40
6:52 17:06 19:26
offset
- hoogdruk
- fotografie
5 ma 3:25
7:39 17:50 20:08
multimedia
ontwerpstudio
6 di
4:15
8:28 18:26 21:01
reclamebureau
7 wo 5:10
9:26 19:01 21:56 EK

6

za

2:55

7:06

17:16

19:38

7 zo
8 ma

3:35
4:25

7:57
8:55

18:03
18:46

20:35
21:25

12 vr

0:36

8:35

13:15

21:56

15 ma

3:39

12:05

16:09

16 di
17 wo
18 do

0:15
0:55
1:35

4:25
5:05
5:45

13:20
14:41
15:10

16:56 VM
17:35
18:16

19
20
21
22

vr
za
zo
ma

2:26
2:55
3:30
3:44

6:21
6:59
7:35
8:20

15:30
15:50
15:54
16:05

18:45
19:25
19:59
20:35

23 di
24 wo
25 do

4:25
5:10
5:44

8:55
9:35
10:36

16:34
17:14
18:05

21:15
22:00
22:44 LK

23 vr
24 za
25 zo

5:04
6:00
7:06

9:29
10:30
11:51

17:36
18:20
19:04

21:56 LK
23:05

26 vr
27 za
28 zo

6:45
0:00
1:16

11:30
7:45
8:44

18:54
12:36
13:46

20:05
21:40

26 ma
27 di
28 wo

0:36
1:34
2:46

8:10
9:50
11:26

12:59
14:26
15:15

20:30
22:46
23:45

29 ma
30 di

2:10
3:01

10:16
11:36

14:42
15:35

23:04

29 do
30 vr

3:35
0:24

12:15
4:21

16:06
14:22

16:47 NM

31 wo

0:16

3:51

12:35

16:21

31 za

1:00

5:05

15:16

17:32

do

6:10

10:30

19:04

23:01

12 ma

2:24

10:45

15:10

23:15

0:44

4:59

14:26

17:19 VM

8

13 za 1:46
9:50 14:25 22:50
13 di
3:29 12:00 15:59 23:55
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen,
Egmond
aan Zee, Rinnegom
en Bakkum Nrd.
14 zo 2:45 11:10 15:19 23:40
14 wo 4:14 13:20 16:38
15 do

16
vr
1:24
5:28 15:05
17:55
WATERSTANDEN
augustus
NM=Nieuwe
Maan6:05
• EK=Eerste
Kwartier
17 za 2:04
15:36 18:26
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
18Springtij:
zo 2:34
6:35
16:06
18:59
2-3 dagen na NM en VM
19 Doodtij:
ma 3:00
7:15 15:00
19:28
1-2 dagen
na LK en
EK
Laagwater
Hoogwater
20 di
3:15
7:46 15:35
20:01
21 wo 4:00
8:15 16:04 20:36
22 do 4:40
8:49 16:50 21:05

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.

Nieuw Nederlands record 5000 meter voor
Egmondse Nicole Weijling – Dissel

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

(tekst Cor Mooij)
De afgelopen week was Nicole Weijling-Dissel nog te gast in het programma Lunchroom van RTV NH,
waarin zij als promotor voor het lopen aanwezig was met haar eigen verhaal. ‘Hardlopen vind ik nog
altijd geweldig, maar vertellen over mijn lopen en andere mensen inspireren vind ik ook heel leuk.
Hardlopen is in de basis simpel, met een afzet van het ene been voor het andere been zetten. Maar
hardlopen is zoveel meer en ik ervaar steeds weer hoe fijn het is om hard te lopen. Dat wil ik graag
overbrengen.’ Dit is een deeltje uit het radioprogramma hoe Nicole vertelde over het hardlopen.
Afgelopen vrijdagavond liep zij bij haar auto total loss raakte. Het herstel minuten en 30,64 seconden op de
Trias in Heiloo een officiële wedstrijd gaat met ups en downs. Nicole (52) 5000 meter. Een verbetering met 5
om terug te komen op haar oude ni- liep in Heiloo een vlakke race met een seconden van haar oude record. Na
veau. Luisteren naar haar lichaam en eerste kilometer in 3 minuut en 30 afloop van haar geweldige race viel zij
coach en de focus houden op haar seconden, geholpen door Merel van languit op de tartanbaan en kon haar
doel, daar draait het normaal gespro- der Marel (19), die maar liefst vijf Ne- geluk niet op toen zij hoorde dat ze
ken om. Maar vooral het genieten van derlandse juniorentitels achter haar een nieuw Nederlands record had gehet lopen staat voorop. Ook als het naam heeft staan. Zij vormde dus een lopen. Nu gaat zij zich opmaken voor
lichaam even minder fris is. Zij kampt mooi richtpunt. De laatste 300 me- het EK Masters in Venetië in Italië dat
nog steeds met de naweeën van het ter versnelde Merel en finishte twee begin september plaats vindt, hopelijk
auto-ongeluk dat haar twee maan- seconden sneller dan Nicole. Samen zonder nekklachten.
den terug overkwam. Een auto reed liepen zij naar een geweldige tijd, met Foto (Cor Mooij)
haar met grote snelheid achterop, voor Nicole een nieuw Nederlands In de radiostudio als promotor
waardoor zij een whiplash opliep en record in haar Master-klasse van 17 van het (hard)lopen.

•
•
•
•
•
•
•

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

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

KINDEROPVANG

En verder in Dorpsgenoten
Jan Ligthart Toernooi bij Zeevogels
Laatste in de reeks zomeravondconcerten in Agnes-kerk
LifeGuard Experience Day op Egmonds strand
Live muziek en muziekbeurs bij Slotkwartier

A

OPEN AVOND

NDERS
CTIEVEN

Op maandagavond 26 augustus organiseert ‘Anders Actieven’ een open avond over het
activiteitenprogramma 2019-2020. Dat gebeurt in Dorpshuis Hanswijk van 19.00 - 21.00
uur. Iedereen kan er vrijblijvend kennismaken met de plannen en zich bij de activiteitenleiders oriënteren over de mogelijkheden. Meteen inschrijven kan ook. Voor sommige
activiteiten zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
De organisatie biedt de volgende activiteiten aan: schilderen, bridge, houtbewerken,
wandelen, fietsen, biljarten, Spaans en conversatie Frans. Ook gaat er weer een computersoos draaien en komt er een computer-repaircafé. Alle activiteiten vinden in of vanaf
het dorpshuis plaats. Op deze open avond kunt u zich ook bij de volksdansgroep Sarajevka aanmelden.
Tijdens de open avond komt Anders Actieven graag in contact met mensen die behoefte
hebben aan een andere activiteit. Mogelijk kan er dan later dit seizoen nog een nieuw
element aan het programma toegevoegd worden. Misschien ontmoeten we ook mensen
die zin en tijd hebben om zelf een activiteit te leiden.

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

HET BESTUUR VAN DE STICHTING ANDERS ACTIEVEN HEET ALLE BELANGSTELLENDEN
VAN HARTE WELKOM.

DORPSGENOTEN

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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Wat Now!
“Komt er in me-kind en doet de deer
dicht. Het zangt stoift zo nee binnen.
Wat eb je allegaer bai je?”
“Eb jai de krant al ‘elêêze? Ik ziet ‘m
iet legge. Mot jai d’r is kaike wie of d’r
now in de krant staet!”
“Arrait, dat is ongze fotograef.”
“Joist, en ai eb al over de 900 foto’s
‘emaekt. Ai is aase wereldberoemd
zalle we maer zegge. Bai ’t RTL weerjournaal is d’r baina altaid een foto
van im bai. Je ziet ‘m altaid in de
weer mit zain fototoestel. Da’s toch
prachtig! As je nee boienradar Egmond gaet kaike op de computer ken
je ze allegaer bekaike. Die Sjef Kenniphaas staet temet in alle kranten
in ongze regio. Now, Ik bin d’r grôôs
op. En ai vedient d ‘r gien stoiver mêê.
Pier liefebberai van die man. Eb jai
al é lêêze dat de birregemeester van
Haarlem ‘ ier de loi van de gemeente
Berrege in ’t gareel mot kragge? Ai
mag z’n tangde d ‘r op stik baite. Ai
doet maer! Ai mot ze lere ‘oe of ze mit

mekaer om motte gaen. ’t Is toch iet
te gelove wat een zooi! Ik leest ’t gien
meer want now ewwe ze die jonge
CDA-er op de korrel. Ai is nag zo jong
en kragt al die rotzooi over im ‘êên.
Ai trekt z’n zister voor en die is mantelzerreger. Ze bekaiken ’t maer. Die
van main lêêst ’t al gien meer. Gelokkig, Goddank, want aers wêêmelt ’t
van de bendels. Ai is pier ristig en dat
mot maer zo blaive. Aars nieuws eb ik
iet. Oh ja, ongze birregemeester gaet
praete mit verschaiene groepen over
de gien ballen maer bollen, over de
sport’al en nog een paer loi die zich
inzetten voor derp. Maer now mot zai
d’r lippen ‘ouwen en loisteren want
dat woord kenne ze iet.”
“Joist, dan ken ze ‘oren ‘oe of de loi
om derrep gêêve en ze doen zo d’r
lois best. “
“En ier eb ‘k nag wat moois. Ke kierdere, allegaer loi oit dat boek met
ongze derrepers en alle centen gaan
nee de Hospice. Eb jai al ‘estort?”

“Ik nag iet, maer ze kenne op me rêêkene.”
“Ieh mââd, now zien ‘k pas je gnappe
kapsel. Die kapper eb wel zain best
‘edêên en er een mooi kapsel van
‘emaekt. En now iet nee boite want in
een taid van een menuut is je permanentje nee de verdommenis en ken je
weeran nee die kapper.”
“Nêên, ik eb een ‘aarnetje en dat
doen ‘k er over’een en dat blaif wel
zitte zaan die kapster. Den ken ik
êêvegoed om booskippe. Gien mens
die’t ziet want ’t is onzichtbaer.”
“Now , den gaen ‘k weer. D’r is marrekt en ik mot om groente en een
blommetje.”
“Jaadet, jai eb ‘ââre as een pleeborstel. Ze staen temet recht overend en
jai eb nag veel ook op je ‘oofd.”
“Ja, ik sting bepaeld iet vooran bai et
oitdele van ‘ââre. Now jai weer. Dag
oor, tot merrege.”

Petra van der Meer

06 - 41 73 95 49

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Bereikbaar 24/7

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

ZENT

Foto (Martijn Mulder)
Live muziek bij Slotkwartier

BOOM

autoservice

Schoonheidssalon

Uitslag 13 augustus 2019: 1. Riet en Thea, 57,07%; 2. Marouschka en Jos, 56,52%; 3. Nammen en Harry, 55,98%;
4. Ton en Luuk, 54,35%; 5. Bert M. en Luuk, 52,72%; 6. Ria V. en Niek, 50,00%; 7. Mar en Ali, 48,91%; 8. Marjan en
Carla, 42,39%; 9. Rene en Willemien, 41,85%; 10. Hetty en Ria S., 40,22%.

Jan Ligthart Toernooi bij Zeevogels
Voetbalvereniging Zeevogels organiseert ook dit jaar het Jan Ligthart Toernooi. Op vrijdag 23 (aanvang
19.00 uur) én zondag
25 augustus (aanvang 14.00 uur) zullen 4 29
clubs
gaan strijden
de Gouden Bom4
MAART
2017om
- NUMMER
627
mus. Het deelnemersveld bestaat uit de eerste elftallen van Sint Adelbert, AFC ’34 (zat. 1), Egmondia en
Zeevogels.
Jan Ligthart heeft vele jaren heel gestaakt. De organisatie riep vervolveel werk verzet als vrijwilliger bij gens alle deelnemers uit tot winnaar!
Zeevogels. Bijna dagelijks was hij op De toegang tot sportpark Hogedijk,
ons complex te vinden. Voor al zijn de thuishaven van voetbalvereniging
inspanningen is Jan geridderd. Hij is Zeevogels, is op beide wedstrijddagen
in 2011 op 83 jarige leeftijd overle- gratis. Zondag 25 augustus is er vanaf
den. Als eerbetoon aan Jan, en al 16.00 uur live muziek gevolgd door
die andere vrijwilligers, draagt het de prijsuitreiking.
voorbereidingstoernooi zijn naam.
Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
De wisselbeker is vernoemd naar
06-12955593
zijn bijnaam; Bommus. Voorafgaande
www.schoonheidssalondessa.nl
aanVoor
de finale
op zondag 25 augushet eerste
tus is om 12.45 uur de huldiging van Foto (aangeleverd)

hethebben
Meisjeswij
voetbalteam
geen van de Sint De naamgever van het Jan LigJozefschool. Zij zijn kampioen van thart Toernooi tijdens zijn toenoplossing…
Egmond,
Noord-Holland en West 1 dertijd wekelijkse routine: de
geworden. De landelijke finale in Zeist lijnen van de velden krijten….
moest wegens slecht weer worden

Reparatie, onderhoud
en verkoop
ALLE MERKEN
ook campers

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

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?

          
      

      


    

UITVAARTVERZORGING

BOVAG

coverband met een voorkeur voor
lekkere rockmuziek, zoals van Anouk,
Boston, Deep Purple, Lenny Kravitz en
Guns n Roses. De organisatie is in
handen van Café ‘t Slot in samenwerking met Historisch Egmond. De platen- en cd-beurs begint om 12.00 uur,
het optreden van Left Behind start
om 14.00 uur. Het festival eindigt om
18.00 uur.

Bridgesoos Torenduin Zomerdrive

Nu ook
Pedicure

Anno Nu

GARAGE DE EGMONDEN

Livemuziek in het Slotkwartier
Aanstaande zaterdag, 24 augustus, is
er weer livemuziek in het Slotkwartier
in Egmond aan den Hoef. Buiten, op
het pleintje voor bezoekerscentrum
Huys Egmont, treedt de Akerslootse
formatie Left Behind op. Het optreden
is onderdeel van het ‘Op je plaat! Festival’, een leuke muziekbeurs vol nostalgie in het historische Slotkwartier.
Liefhebbers kunnen lekker struinen in
bakken vol met oude platen en cd’s of
op het terras genieten van de livemuziek. Left Behind is een spetterende

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

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

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

Voor het tweede
wel!

Micheline Dance Studio


  

DORPSHUIS ‘Hanswijk
Donderdag
(Egmond a/d Hoef)

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

ZENT

DORPSHUIS DE SCHULP
Vrijdag
(Egmond-Binnen)

Kinderdans, klassiek, modern

Altijd gratis proefles

Kinderen van 3,5 jaar tot 18 jaar

Uitvoering in Theater de Beun

Mobiel : 06-19574403

Nieuwe aanmeldingen van
harte welkom

Schoonheidssalon
Streetdance,
jazzdance, hiphop

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

SERIEUZE
BEZORGER
Geen open avond Maritieme Driehoek

info@michelinedancestudio.nl

DORPSGENOTEN
Voor uw gehele administratie

3

SCHILDERSBEDRIJF
Administratiekantoor

WINTER

VAN DE GIESEN

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

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

Drogisterij
Parfumerie

€

9,-
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voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra

Op vrijdag 23 augustus vervalt de
gebruikelijke open avond in het Maritiem Centrum Egmond (het boothuis).
Op zaterdag 24 augustus staat onze
reddingboot de Adriaan Hendrik, in
het kader van de Lifeguard Experience

Day georganiseerd door de Egmondse
Reddingsbrigade, op het strand voor
de post van de ERB. De gehele dag
zijn er vrijwilligers van de KNRM op
de boot aanwezig om uitleg te geven
over de reddingboot, de acties en de

KNRM als organisatie. Voor de verdere invulling van deze dag verwijs
ik graag naar de berichtgeving van
de ERB. Henk Biesboer KNRM Station
Egmond.

Overslot is de komende tijd grafisch werk te zien van de grote vier
Catalaanse kunstenaars, Picasso,
Miro, Dali en Tapies. Lithografieën
afgedrukt op speciaal papier en in be-

voor verzamelaars en liefhebbers om
te bewaren of in te lijsten. Ze moeten
vooral niet worden verward met posters. Veel van deze afdrukken werden
speciaal gemaakt in opdracht van de

len in Parijs en Barcelona. Museumhoeve Overslot is ieder weekend vrij
te bezoeken vanaf 14.00 uur, met op
zondagmiddag van 16.00 tot 18.00
bijzondere concerten.

072-5061201 of
Catalaanse kunstenaars in Overslot
info@belleman.nl
Aan de wanden van Museumhoeve perkte oplages uitgebracht, bedoeld invloedrijke Galerie Maeght met filia-

info@overwegendnotariaat.nl

www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG
Straatrommelmarkt

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
(van de redactie/John de Waard)

Tevens doen wij, aircoservice,
schadereparaties
Het is nogal
op tijd, maar dat kunnen de ‘marktkooplui’ vast beginnen met verzamelen van hun koopwaar: zondag 8
september van 10.00 -15.00 is er een straatrommelmarkt in de wijk Mosselaan en op de Bisschopskroft. Er is weer
in- en verkoop of zoekopdrachten.

van alles te koop tegen zeer aantrekkelijke prijsjes. Voor de kinderen staat er een springkussen klaar. Voor iedereen is er

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • vermaak.
1934 PAKom
Egmond
aan denzondag
Hoef gezellig naar Egmond aan den Hoef.
dus allemaal
Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef
www.garagedeegmonden.com
•
inf@garagedeegmonden.nl
•
Tel.
072-5061228
Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Prachtige aanwinsten Museum van Egmond

Een ieder
die van Egmond houdt, heeft een extra reden om het Museum van Egmond te bezoeken: de
Ervaar de waarde
KINDEROPVANG
DE
POPPENKAST

Bel me Teen!

prachtige nieuwe aanwinsten, twee grote werken van de schilder Roeland Koning. Het meest omvangrijke is 'Aardappelrooiers'.
Ooit hing het in Amerika en daarna
z
Dagopvang
vele jaren in een villa in Wassenaar.
z
Buitenschoolse opvang
De vrijwilligers van het museum zijn in
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
ONTWERP AANLEG VLONDERS VIJVERS
hun nopjes dat dit zo typisch Derper
zVERANDA’S
Opvang BEREGENING
per uur BESTRATING
ONDERHOUD
MEUBILAIR
schilderij eindelijk thuisgekomen is.
zTUINHUIZEN
Flexibel en
incidentele
opvang mogelijk
BOOMVERZORGING
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
Jannetje de Groot en Aris Krab roden
De Poppenkast
z
GeenT wachtlijsten
de duinpiepertjes op hun landje. Had06 538 12 076
den ze nog geleefd, dan zouden ze er
www.rotteveeltuinen.nl
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
nu ook mee bezig zijn geweest. Het
andere nieuwe werk, aangekocht in
Amsterdam, toont Jannetje die door
Allergie
de Vinkenbuurt loopt, op weg naar
Acupunctuur de kerk. Voor de gelegenheid zijn alle
acht werken die het museum van de
Last van migraine/hoofdpijn,
schilder nu bezit opgehangen met
darmklachten, vermoeidheid,
wetenswaardigheden uit het leven
luchtwegklachten, huidklachten,
van de afgebeelde Derpers, die zelfs
liefst klachten,
met ervaring
jaar. bij koningin
tennisarm, hormonale
etc.? aan de18-20
wand hingen
Wilhelmina.
Komt
het zien, net als de
Julianastraat 3, 1931 CA
Egmond aan
Zee langer periode
Voor
een
29 kleurige schilderijen van Marjan
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113
de Glopper en de expositie over de
www.praktijkjade.nl - www.qtouch.nl
Slag bij Egmond in 1799. Voor kinTEL: 06 23610857
deren valt een prijsje te winnen met
een speurtocht door het museum. Het
museum aan de Zuiderstraat 7 is t/m
3/11 elke middag, behalve maandag
open van 14.00 - 17.00 uur. Gratis
toegang met MJK of donateurskaart.
Foto (Frits van Eck)
aangekocht door het Museum
'Aardappelrooiers' een groot van Egmond.
schilderij van Roeland Koning,

tuin!
Opvangvan
voor uw
kinderen
van 0-13 jaar.

medisch pedicure

Bel voor een afspraak

06-1057 8724

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

P

KINDEROPVANG
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Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

Duinweg 4 - Telefoon 06 29 43 08 57

Mosselaan
53, Egmond a/d Hoef www.wiegers.net
mail2zensitive@gmail.com

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

GEVRAAGD:
Snackbar medewerker

Slot zomeravondconcertreeks in Agnes-kerk

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

Het slotconcert in de reeks van 9 zomeravondconcerten Ste. Agneskerk
Egmond aan Zee. Dit keer wordt de
reeks afgesloten met een Solo-Orgel-

optreden van de bekende Hattemse
organist Jaap Zwart, in de Oud-Katholieke kerk aan de Voorstraat 112. Het
concert begint om 20.30 uur. Toegang

is gratis, wel wordt een vrijwillige bijdrage aan de collecte op prijs gesteld.

Daardoor
Het ligt niet aan het veld.
Het ligt aan de nederlagen.
Een speler is, zonder geweld,
Daardoor uit het veld geslagen

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

JéGé

Radio 80: Zomerse 500 in Schoorl

D B
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LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

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

Van Los del Rio tot Jan Smit en van Ricky Martin tot The Weather Girls. De radiodj’s van RTV80 (de
lokale omroep van de gemeente Bergen) en OSU Radio (Uitgeest) presenteren vrijdag 23, zaterdag 24
en zondag 25 augustus de Zomerse 500. Dat gebeurt gedeeltelijk vanuit de studio in Egmond aan Zee
en deels vanaf de voet van het Klimduin in Schoorl, bij restaurant De Zilte Zoen.
De radiomakers draaien de grootste zijn en zin hebben in een leuke uit- zondag van 07.00 tot 17.00 uur. De
zomerhits en praten met bewoners en daging. Hierbij geeft de omroep leuke uitzendingen op locatie in Schoorl
toeristen over bijvoorbeeld hun beste prijzen weg. Deze zonnige marathon- vinden plaats op zaterdag tussen
zomerherinneringen. Ook spelen ze uitzending is vrijdag van 08.00 tot 11.00 en 17.00 uur en zondag van
spelletjes met mensen die in de buurt 00.00 uur te horen en zaterdag ene 12.00 tot 17.00 uur.

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

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

volg ons nu ook op Facebook

wasserij
dubbelblank

op=op
Warm gebakken SCHOL
mooie grote p/st € 3,- 4 voor € 10,iets kleiner p/st € 2,- 6 voor € 10,Verse STOOF POON
mooie grote
deze week kilo € 4,50

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Ouderwets gerookte IJsselmeer

PALING

van 500 gr € 25,TOP KWALITEIT
alleen tegen inlevering van deze bon

✄

g

20:54

500 gr € 16,50

op=op

Grote GAMBA’s
(Zonder kop met schil)
max .4 kilo

UMTS-mast uitgebreid
(van de redactie/John de Waard)
Het is alweer even rustig rond de
UMTS-mast op De Weidjes in Egmond
aan den Hoef. Inmiddels zijn er deze
zomer werkzaamheden geweest en
is een aantal providers toegevoegd

Noteert u alvast deze datum in uw
agenda. Volgende week vindt u op
deze plaats meer informatie over alle

€ 12,50 2 kilo € 22,-

De Woerdense Kaasboer

activiteiten. Zie ook de advertentie op
de voorpagina van deze editie.

Oefening baart kunst
(van de redactie/John de Waard)
Ook de jonge redders van de Egmondse Reddingsbrigade (ERB) moeten
regelmatig oefenen. Tijdens één van
die oefenavonden werden ze op het
strand vakkundig geïnstrueerd door

hun leermeesters. Om straks, wanneer
ze écht moeten uitrukken, adequaat
te kunnen handelen. Een serieuze
zaak, zo blijkt elke zomer weer. Een
taak die je niet genoeg kunt blijven

van kilo € 17,50
van deze bon

Adelbert-veld in Egmond-Binnen is
alleen
nog gaande.
Kilo 
10.00tegen inlevering
kilo
Foto (redactie)
Extra providers toegevoegd aan
de UMTS mast.

Open Avond Anders Actieven
Op maandagavond 26 augustus
houdt de Stichting Anders Actieven
open huis in dorpshuis Hanswijk.

per klant

Kilo 12.50

aan het aanbod vanuit deze mast. De
digitale maatschappij vraagt erom en
dus gaat het gewoon door. De discussie over een nieuwe UMTS-mast
rond de voorgenomen plek vlakbij het

✄

au
daal

19:34
12:50

di
5:15PA
9:55
19:26 22:30aan
EK
9 vr - t 7:04
11:36506
19:35 1201
Nieuwe Egmonderstraatweg 6 -9 1934
Egmond
den Hoef
072
10 wo 6:14 11:05 19:54 23:29
10 za 0:06
8:04 12:56 20:50
e
i
info@belleman.nl
- www.dorpsgenoten.info
11 do 7:35 12:06 20:50
11 zo 1:26
9:15 14:06 22:16
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oefenen. Aanstaande zaterdag tijdens
de LifeGuard Experience Day kan het
grote publiek weer zien hoe de reddingsdiensten in Egmond werken.

Egmondse Almanak
EXPOSITIES
'Binnen & Buiten' Museum van Egmond, E/Zee, doorlopend. +29 schilderijen Marjan de Glopper, Museum Egmond t/m
3/11+ ‘De Slag bij Egmond 1799’ Museum Egmond, t/m 3/11
Taal en Teken, Kapberg, E/Hoef, 16 aug-22 sept
AUGUSTUS
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 Lifeguard Experience Day, strand Egmond bij ERB. + concert in Abdijwinkel, E/Binnen, 14.30u +Live muziek bij Slotkwartier, E/Hoef, 14u +Muziekbeurs, Slotkwartier, E/Hoef, 12u
Zo 25 laatste viering Adelbertuskerk. E/Binnen, 10u + Memphis, ‘Loop naar de Pomp’ festival, E/Zee 18:00
+ Jan Ligthart toernooi, Zeevogels, E/Hoef, 14.00 uur

JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

BITTERKOEKJES, VANILLE NOOTJES, WEESPERMOPPEN, KLEINE COCOS 20 voor € 3,50
HAVERKOEKEN appel kaneel of rozijnen cranberry 5 voor € 5,Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een zak witte puntjes cadeau

Het lijkt erop dat het nog lang gaat duren voor het ei is gelegd over de nieuwe fusielocatie en het Watertorengebied.
De Raad van State heeft er nogal de tijd voor nodig. Ambtelijke molens malen langzaam luidt het gezegde, maar ik heb
het idee dat ze gewoon stil staan.
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

Bij u op de markt

BLACK LABEL
STOLWIJKER
OUDE BOEREN

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

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

18% VET

kipfile
500t gram
€ 9,98

heel kilo

prachtig mooie tesselse lamsbout/lamsboutlappen

biologisch

(lamvlees uit texel)

500 gr

3 stuks botermalse pepersteak
(rundvlees uit de beemster)

✄

uur
g

7:14
0:36

Juli

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

an
met

30 wo
31 do

biologisch

9,98
9,98

rundergehakt € 8,98 Iedere donderdag op de markt in Egmond aan Zee
heel kilo

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt
BITTERKOEKJES, VANILLE NOOTJES, WEESPERMOPPEN, KLEINE COCOS

20 voor € 3,50
5 voor € 5,-

HAVERKOEKEN appel kaneel of rozijnen cranberry
Lever de advertentie in en elke betalende klant ontvangt een zak witte
puntjes cadeau

Wilma’s Pilates & Essentrics Studio

www.wilma-pilates.nl - email:wilma-pilates@live.nl - telefoon: 06-21287899

Start nieuwe seizoen
op maandag 26 augustus
Gratis proefles tot eind september.

Pilates in veel variaties….bv kettlebells , small balls ,bands ,barre enz…
al 14 jaar in Egmond! Rompstabilititeit-kracht-lenigheid en balans
Essentrics LEVEL 4 GEDIPLOMEERD (Als enige in deze regio) …
verlengen en versterken…bewegingsvrijheid in gewrichten..souplesse
en vorm krijgen …maar ook verlichting bij pijn en klachten.
TaiChi Qigong bij voldoende deelname: do 11 uur of vrij 16.30
Groepstraining van max. 13, maar doelgerichte persoonlijke training
voor herstel of atleten ook mogelijk.

aardbeistekken
winter plant uien
winterprei
- voor al uw kerstplezier, ook zondag's open -

Centrale inkoop
“de Westrand”

Lamoraalweg 65 - Egmond a/d Hoef
Tel: 06-10661963

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

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

SCHILDERSBEDRIJF

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

06 20 100 550

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

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

5,95

