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Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum Nrd.

By
Mar

Dit was het jaar 2019 in woord en beeld
(van de redactie/John de Waard)
Traditioneel aan het eind van het jaar het leven, nietwaar? Dus op pagina 3
maken we de balans op. Dat doen treft u over de twaalf maanden van
we op het werk, voor onszelf en dus 2019 een aantal in het oog springendoen we dat ook voor Dorpsgenoten. de gebeurtenissen.
Een overzicht van de – naar ons idee
– belangrijkste gebeurtenissen in de Foto (Cor Mooij)
Egmonden. Het zijn er uiteraard veel De Nieuwjaarsduik beleefde
meer, maar je moet keuzes maken in in januari 2019 een doorstart

on-

g met

dankzij Hidde van der Pol en
Tom Valkering. Op het moment dat u deze uitgave op
uw deurmat treft is het (bijna) alweer tijd voor de volgende editie van de Nieuwjaarsduik.

Wat Now!
“ Zo me-kind,staet je boompie nag?
Ai ziet d’r nag pittig ôit.””Weljaadet,
ik geeft ‘m alle daege een slokkie
regenwaeter, deer auwt ie van en de
naalden leggen nag iet op me vloer.
“ En, ben jai nag oit êête ‘ewêêst?””
Oit eete? Ben jai mal. As je bai de
Jumbo kwam kon je temet iet kieze.
Wat al een geweldige dinge diet je zó
in je ôven kon skoive. Ik eb d’r temet
gien werrek an ‘ad. Een gnappe rollade op 2e Kerstdag en op 1e kerstdag
dat knain. Now me-kind, me boik zat
tisse me biene. Kostelijk stik knain en
we ‘adden nag een zôôd ôover. Deer
ew ‘k nag een ragoetje van ‘emaekt.
We ewwe nag dak op ’t ois’ ad maer
toen adde wai al ‘egêête. Dis koffie
mit een dot slagroom en een verdif-

fererinkie d’r bai en klaer was ‘t. Gezellig zitte klessebesse en gelokkig
ginge ze vrôôg weer op ôis an. Eb jai
de krant al ‘e leeze?””Neen, dat gaen
‘k iet doen ôôk! D’r staet allien maer
ellende in. Ik prebeer jôist de kerststemming in me laif te bewaere. De
nachtmis was prachtig en de dienst
met de lessons en carols was ôôk
‘arstikke mooi. We konde lekker mêê
zinge en d’r was een kerk vol vollek.
Faitelijk zauw dat alle zindaege zo
motte zain maer dat ken je wel skudde. De pastoor ‘ad een mooie preek.
Kort maer krachtig en deer ewwe wai
wat an. “”En now auwd en nieuw
nag.”” Auw op skai oit! Deer zien
ik ellek jaer têêgen op. Ze maeke
van die verskrikkelijke bommen weer
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je je aage lam van skrikt. Leaste jaer
ad ik temet ’t toppie van me waisvinger met m’n mes d’r of ‘e snéeen. Ik
skrok me te barste. ’t Leek wel oorlog
achter in de steeg. Ik ‘ôôp datte ze
’t op de strangd of gaen steke. Iederien ken den wat vierwerrek geve of
wat cente en den een mooi vierwerrek zonger gevaer voor de mense.””
Now, jai eb al een gnappe wens voor
’t kommende jaer!”” Jaadet, en wie
weet gebeert ’t ien keer. Den zal ik
blaid weze. We zalle ’t eens d’r mit
de birregemeester over motte ewwe!!
Maer of dat ellept is de vraeg!! Kom,
ik gaet bôôskippe doen voor m’n oliebolle.”” Now, succes den maer en leet
d’r een paer voor main ôôver.””Doen
‘k. Dag oor.”

Afscheid nemen met heel je hart.
Dag en nacht bereikbaar
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DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

SERIEUZE
BEZORGER

1934 RA Egmond aan den Hoef
06 10 82 64 29
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com
EXPOSITIES

Egmondse Almanak

Museum van Egmond: tot 25 april alleen open voor groepen op afspraak.
JANUARI
Voor uw gehele administratie
Woe 1 Nieuwjaarsduik, strand, Egmond aan Zee
Do 2 Administratiekantoor
Charon over Troostreizen, Slotweg 2, E/Hoef 19 u
Zo 5 IVN wandeling, Nachtegalenpad, E/Hoef, 11u
Zo 5 Start Hoeftoernooi, Dorpshuis Hanswijk, E/Hoef
Zo 5 Stiltewandeling,
Nachtegalenpad,
E/Hoef, 7.30u
Voor: - Verwerking
bedrijfsZoadministraties
5 So Be It, Hoeve
Overslot, E/Hoef,
en samenstelling
jaar- 16u
- belastingaangiften
Woerekeningen
8 Woe-ochtend
café, numerologie, De Schulp, E/Binnen, 10.30u

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

WINTER

072-5061201 of
info@belleman.nl

- adviezen op fiscaal en

bedrijfseconomisch
terrein
KERKDIENSTEN
JANUARI
WoeKerklaan
1 Kerkdienst
Alacoque, E/Hoef, 10u
11, 1935Maria
EV Egmond-Binnen
Tel.3072-506
90 89 •Maria
Mobiel:
06-124 58 E/Hoef,
904
Vrij
Kerkdienst
Alacoque,
9.30u
Zahjwinter@administratiekantoorwinter.nl
4 Kerkdienst Maria Alacoque, E/Hoef, 19u

GARAGE DE EGMONDEN
JOOOI
wekelijkse column van KD de Bocht

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

medisch pedicure

06-1057 8724

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

BEUKERS
P

Dagopvang
ONDERHOUD
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
EN NIEUWBOUW
z
Opvang
per uur
www.fysiotherapieronde.nl
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
Tel. 072 5064695
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
072-5064258 of 5065399
De Poppenkast
z
Geen wachtlijsten
Mob. 06-53794624
z

Bel voor een afspraak

Johannes Visser
Joop

Egmond aan Zee
24 november 1931

Egmond aan Zee
24 december 2019

Elisabeth-Aaltje Visser-Wijker †
Albert Visser
De uitvaart vindt in besloten kring plaats.
Onze speciale dank gaat uit naar de huisartsenpraktijk
Egmond aan Zee en naar de medewerk(st)ers van de
Prins Hendrik Stichting voor hun
respect- en liefdevolle verzorging.
Correspondentieadres:
A. Visser, Trompstraat 3, 1931 EL Egmond aan Zee

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van:

Joop Visser
Gedurende 15 jaar opstapper op de
Egmondse reddingboot.
Wij wensen familie en naasten veel sterkte toe om dit
verlies een plaatsje te geven.

2010

2 januari

2020

ENGEL

BOVAG

KINDEROPVANG DESCHILDERSBEDRIJF
POPPENKAST

Bel me Teen!

De zee en het strand waren zijn leven.

Vrijwilligers van de KNRM Station Egmond aan Zee.

Ik heb het zelf gehoord van de koning: het is oké. Niemand is perfect. Prima. Daar kunnen we wat mee. Maar dat is nog
geen vrijbrief om er maar een potje van te maken.
Wanneer
ruim anderhalf
jaar voor
er eenuw
heelAPK
college
wordt
Al jaren
een invertrouwd
adres
endoorheen
onderhoud.
gejast, mag je je als belastingbetalende burger toch wel een keer afvragen: houdt de raad zich zelf ook nog wel eens
een spiegel voor? Maar waarschijnlijk is hetTevens
net als metdoen
voetbal:wij,
het isaircoservice,
makkelijker om één schadereparaties
trainer de laan uit te sturen
dan om een hele raad te vervangen. Maar om dan vierintrainers
te sturen…
jaar, nieuwe ronde, nieuwe
en weg
verkoop
ofNieuw
zoekopdrachten.
kansen. Op weg naar perfectie?
Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef
K.D.
de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

IN 10 JAAR VEEL GEBEURD
MET GROOT EN KLEIN
ELKE KEER DENKEN WE WEER:

"JE HAD ER GEWOON BIJ
MOETEN ZIJN"

z

KINDEROPVANG

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

AFRA
KINDEREN EN KLEINKINDEREN

ap.beukers@quicknet.nl
www.kinderopvangdepoppenkast.nl
Het bestuur van T.C. Egmond aan Zee wenst
al haar leden, sponsoren en een ieder die de
vereniging een warm hart toedraagt,
PRETTIGE KERSTDAGEN en een
GELUKKIG, GEZOND EN SUCCESVOL 2020.

GEVRAAGD:
mr. Erica van NimwegenSnackbar medewerker
Dijkstra
notaris:

Wij nodigen jullie uit voor onze

info@overwegendnotariaat.nl
liefst met ervaring
18-20 jaar.
www.overwegendnotariaat.nl
Voor
een langer
periode
Herenweg
197
06 20 100
550

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

NIEUWJAARSRECEPTIE
Deze wordt gehouden op 4 januari 2020.
Aanvang 16:30. Locatie kantine.

1934 BA Egmond aan den Hoef

TEL: 06 23610857

072-5066171

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Wij zijn op zoek naar

SCHOONMAAKHULP
voor ons vakantiehuisje in
Egmond aan den Hoef dat
wij in 2020 gaan verhuren.
Bent u geïnteresseerd,
neem contact op met Lia

06-50257975
DORPSGENOTEN

Liefde houdt niet op waar leven eindigt...

Petra van der Meer
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl
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Dit gebeurde er
in 2019…
JANUARI
Behalve over de Nieuwjaarsduik is er
voldoende stof tot napraten in januari.
Er is de brand bij Nieuwe Westert en
Burgemeester Hetty Hafkamp geeft
in haar nieuwjaarsrede aan dat het
politieke gekrakeel moet ophouden.
Uiteraard zijn er de inmiddels landelijk
bekende sportevenementen, de ‘Halve
van Egmond’ en de Egmond-PierEgmond strandrace. Daarnaast is er
het Sportgala BES, waar de Egmondse
atlete Nicole Weijling voor de tweede
keer tot sportvrouw van het jaar wordt
gekozen. Wethouder Jan Houtenbos
zegt in een interview dat er meer gesproken moet worden met inwoners
vóórdat er plannen worden gemaakt.
Toen wist hij nog niet dat hij juist om
die reden later dit jaar zou aftreden.

Foto (Cor Mooij)
De verwoestende brand bij de
Nieuwe Westert maakt indruk:
het is de tweede serieuze grote
brand in de Egmonden in korte
tijd.
FEBRUARI
Adri Wittebrood is al twintig jaar actief
voor RTV80. Sport is zijn grote passie
en elke zondag zit hij achter de microfoon en vraagt de hele regio om commentaar, uitslagen en meningen. De
discussie over de recreatieve verhuur
brandt los. Die zou het hele jaar voortduren en is nog altijd niet afgelopen.
Strandpaviljoen De Uitkijk is verplaatst
in de richting van de zee. Het is een
spectaculair gezicht: een heel paviljoen dat op rolletjes ‘loopt’.

Foto (Cor Mooij)
Adri Wittebrood is al twintig jaar
het ‘sportgezicht’ van RTV80.
MAART

De organisatie van de Egmondse Visserijdag worstelt met de ondersteuning en kiest voor een andere opzet.
De 10e Dinnerclub ten bate van voetbalclub Zeevogels breekt alle records
met dertig kookadressen, zestig koks
en 180 deelnemers. Cees Ciliacus
wint de eerste editie van Maestro.
Het noodlot zou korte tijd later echter

keihard toeslaan en onze dorpsgenoot
verongelukt bij een eenzijdig motorongeval. Aan het eind van de maand ligt
er een coalitieakkoord waarin herstel
van het geschade vertrouwen centraal
staat. De nieuwe wethouders zijn nu
ook bekend en het college kan aan de
slag.
Foto (Cor Mooij)
Het college van B&W is bekend
en wordt geïnstalleerd.
APRIL
Egmonder Sebastiaan Groot, voor Project Rembrandt Sebas gedoopt, wint
de eerste prijs van deze zoektocht
naar ‘de opvolger’ van Rembrandt. Het
zou hem als jonge kunstenaar volop
‘in de picture’ zetten. Op de tijdelijke
expositie rondom Project Rembrandt
in zijn atelier op De Weidjes komen
in één dag zo’n 700 bezoekers af. Gemeentebelangen – Code Oranje valt
uiteen: Meis de Jongh en Cees van
Leijen verlaten de partij wegens verschillen van inzicht en sluiten aan bij
de VVD, die daarmee twee extra zetels
in de schoot geworpen ‘krijgt’.

2500 euro. Ook de Egmondse Visserijdag lijkt even ten onder te gaan aan
natuurgeweld, ditmaal van de overvloedige regenval. Het loopt echter
met een ‘natte’ sisser af. Later knapt
het weer op en wordt het toch een
mooie dag.

Foto (Cor Mooij)
Ton Groot en Jan de Jong ontvangen voor hun verdiensten
voor Egmondia een Koninklijke
Onderscheiding van burgemeester Hafkamp.

Stichting Egmond 40-45 geeft eenmalig een rondleiding voor zestig gelukkigen. Daarna gaat – letterlijk – het
zand er weer over.
Foto (aangeleverd)
Eenmalige rondleiding in de
bunker bij Castricum door Stichting Egmond 40-45.
SEPTEMBER
Burgemeester Hetty Hafkamp maakt
bekend dat ze niet voor een derde
termijn als burgemeester van Bergen
gaat. Het is tijd voor andere dingen, zo
geeft ze aan. Zij vertrekt per 3 maart
2020. De Egmondse schooljeugd laat
zien dat ze het milieu serieus neemt.
Met het project ‘Terug naar de Kust’ en
een groot kunstwerk aan de boulevard
toont de jeugd aan hoeveel rotzooi er
in zee en op strand te vinden is. Ze halen net geen honderd jaar: Erwin en
Marja Palsma stoppen met Drogisterij
Palsma na 97 jaar. De jaarlijkse TruckRun doet ook nu weer Egmond aan.
Zo’n honderd vrachtauto’s trekken
voor het goede doel met het nodige
kabaal door Egmond.

OKTOBER
Jos Hof ontvangt bij de presentatie van
de Canon van Egmond een Koninklijke
Onderscheiding voor zijn verdiensten
voor Egmonds historie. De eerste Canon is voor abt Gerard Mathijsen, die
later dit jaar aangeeft terug te treden
als abt. De fysiotherapiepraktijk van
Tosca Ronde vindt onderdak bij Zorghotel Egmond. Dat is inmiddels in aanbouw op het voormalig terrein van De
Speeltuin aan de Sportlaan en zal naar
verwachting gereed zijn in het eerste
deel van 2020. Er komen ambitieuze
bouwplannen voor De Egmonden.
Wethouder Klaas Valkering maakt
bekend dat er mogelijk zo’n 600 woningen bijkomen, waaronder op het
Adelbert-terrein. Wel moet eerst de
stikstofproblematiek nog worden opgelost. In een tuin in Schoorl vinden
vrijwilligers van Stichting Egmond 4045 een grote hoeveelheid naamplaatjes van soldaten die daar gelegerd
hebben gezeten bij Kamp Schoorl. Opnieuw staan de landelijke media in de
rij. De zoektocht naar nabestaanden
kan beginnen.

Foto (Cor Mooij)
Jos Hof ontvangt een Koninklijke
Onderscheiding voor zijn verdiensten voor Egmonds historie.

Uitnodiging

Wij nodigen, mede namens de club van 100, al onze leden,
vrijwilligers, medewerkers, sponsors, donateurs en
supporters uit om de Nieuwjaarswedstrijden en
het Nieuwjaarsfeest op Sportpark
Hogedijk bij te wonen op

zaterdag 4 januari

De kantine is vanaf 14.00 uur open

Nieuwjaarswedstrijden

o.a. Zeevogels 1 – Oud Zeevogels 1
Aanvang 15.00 uur
en daarna ……

Nieuwjaarsfeest met Paul Vlaar
van 16.00 tot 20.00 uur

Wij wensen u een goed 2020!

D B

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

KINDEROPVANG DE POPPENKAST
* particuliere was * bejaardenwas
* hotelwas
* verhuur linnen
* restaurantwas
pakketten

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

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

wasserij
dubbelblank

De Poppenkast

KINDEROPVANG

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331
Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

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

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

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

06 - 41 73 95 49
Bereikbaar 24/7

NOVEMBER
Deze maand staat in het teken van
het overlijden van een Egmonds icoon:
Gerard Belleman overlijdt op 89-jarige
leeftijd, thuis in zijn woning aan het
burg. Eymaplein. Gerard Belleman
heeft zijn sporen nadrukkelijk achtergelaten in de Egmondse samenleving
en zal node worden gemist. Er was
een grote belangstelling voor de uitvaart. ‘Proef Egmond’ is een waar
feest voor de smaakpapillen. Het
evenement heeft inmiddels een vaste
plaats in de agenda van veel Egmonders en niet-Egmonders veroverd.
Memphis viert haar 50-jarg jubileum
in Poppodium Victorie met een uitverkochte grote zaal. Zo’n 800 fans juichen en swingen mee. Traditioneel op
de laatste zaterdag van november is
er de Fjoertoer. Deze keer in het teken
van ‘noflik december’, wat zoveel betekent als aangenaam. En aangenaam
is het. Het weer zit mee en de sfeer is
opperbest.

Foto (Cor Mooij)
Egmonds icoon Gerard Belleman
overlijdt op 89-jarige leeftijd.
DECEMBER
Schaatstalent Robin Groot is op weg
naar het KN Afstanden, zowel bij de
junioren als bij de senioren. De kleindochter van Gerard en Paula Groot
doet het uitstekend in haar laatste jaar
als junior. Als laatste wethouder uit het
college dat in het voorjaar aantrad,
stapt Jan Houtenbos op. Eerder gingen
Michiel van den Busken, Yolan Koster
en Frits Westerkamp hem al voor. Er is
veel gemor over de veranderingen in
het beleid van verstrekking van parkeervergunningen. Kortom, om nu te
zeggen dat het er politiek gezien rustiger op is geworden dit jaar…

Foto (redactie)
Jan Houtenbos stapt op. Hij is de
laatste wethouder uit het oorspronkelijke college dat in mei
aantrad.
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ZENT
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

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur
Linda Liefting

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

hormonale klachten, pijnklachten.

Julianastraat
CACA
Egmond
aanaan
Zee Zee
Julianastraat3,3,1931
1931
Egmond
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

Telefoon (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
www.praktijkjade.nl

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DE GIESEN
Jan Dirk z’n Dal 109
1931 DL Egmond aan Zee
Telefoon 072-5064590
06-53696278
www.schildervandegiesen.nl

Achterom 1

LaNk
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Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

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.

UITVAARTVERZORGING

Foto (Cor Mooij)
Erwin en Marja Palsma stoppen
met de drogisterij die jarenlang
mede het gezicht bepaalde aan
de Voorstraat in Egmond aan
Zee.
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JULI
Er rust dit jaar geen zegen op grote
evenementen, zo lijkt het. Tijdens de
voorbereidingen op de kortebaandraverij van de Hoever kermis komt het
water met bakken uit de hemel. Maar
ook hier komt het toch nog goed en
breekt zelfs de zon door. De nieuwe
activiteiten – onder meer de Bankoe
Games - slaan aan en het succes
smaakt naar meer. De gemeente is
voornemens enkele miljoenen euro’s
te investeren in de opknapbeurt voor
het Slotkwartier. Het plan kent uiteraard zowel voor- als tegenstanders,
Bij het horen
maar grosso modo zien de plannen
dat hij de winnaar is.
er beter uit dan de eerste versies, aldus veel van de bezoekers tijdens de
Foto: Cor Mooij
informatieavond in De Hanswijk. Een
melding van een mogelijke drenkeling
MEI
Egmondia is naarstig op zoek naar zorgt voor een grootschalige uitruk
aanvulling voor het bestuur. Secretaris van hulpdiensten. Tevergeefs: er wordt
Jan de Jong heeft een aantal maanden niemand aangetroffen.
het schip zo ongeveer in zijn eentje
bestuurd, maar dat kan niet langer. Er
is nog altijd geen duidelijkheid over de
toekomst van (herbouw van) De Klok.
Er ligt wel een gapend gat midden in
het dorp dat iedere dag pijnlijk herinnert aan de uitslaande en alles vernietigende brand. Er is een alternatief
bouwplan in de maak voor de locatie
Adelbertuskerk in Egmond-Binnen.
Daarbij blijft de kerk als gebouw overeind, maar komen er toch ‘zelfbouw’appartementen en woningen. De Raad Foto (Cor Mooij)
van State doet een uitspraak over (de Melding van mogelijke drenkeaanpak van) beperking van stikstof- ling zorgt voor grootschalige uituitstoot die vergaande gevolgen zou ruk van hulpdiensten.
hebben. Ook in de Egmonden.
AUGUSTUS
Wethouder Klaas Valkering ligt onder
een vergrootglas in verband met een
mogelijk illegale ‘mantelzorgwoning’
voor zijn zus. Het blijkt storm in een
glas water. De Lifeguard Experience
Day is warm en geslaagd. Het ‘muziek op het Pompplein’ festival sluit af
een optreden van Memphis, de band
die later dit jaar haar jubileumconcert
geeft in Poppodium Victorie. De Derp
by Night Party Royale op het strand
Het gapende gat van de Klok
is een groot succes. De bunker in het
duin bij Castricum waarbij kostbare
JUNI
historische schatten en muurtekeEgmondia viert uitgebreid haar 80-ja- ningen worden blootgelegd, trekt de
rig jubileum en zet een tweetal ras- aandacht van alle landelijke media.
echte ‘Egmondianen’ in het zonnetje.
Ton Groot en Jan de Jong ontvangen
voor hun inzet voor de club van burgemeester Hafkamp een Koninklijke
Onderscheiding. Het Hoever Dorpsfeest lijdt onder het natuurgeweld van
een stormachtige wind. Veel activiteiten worden afgelast, maar de veiling
in de Slotkapel gaat door. Het is een
succes met een opbrengst van bijna
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voorheen werkzaam voor Memento Mori

Op zondag 5 januari zal de bekende formatie So Be It weer het jaarlijkse optreden verzorgen in Hoeve
Overslot. De versterkers en elektrische gitaren blijven thuis, het zal een volledig unplugged optreden
Voor het tweede
betreffen.

        
 
Intiem
en
sfeervol
dus.
Speciaal
voor
      
wel!
dit optreden zullen nummers ge  worden,
  die


speeld
de bandnormaal

nooit
live speelt. Of bekende num
mers
in een
andere uitvoering.
 
 geheel

Het
publiek kan
songs van Pearl

o.a.

Jam, Pink Floyd, U2 en Led Zeppelin verwachten. Kenners weten het,
een unieke gelegenheid om de band
akoestisch te zien spelen. Het muziekoptreden van So Be It begint om
16:00,Schoonheidssalon
entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Linda IJssennagger-Zentveld
Kom op tijd, want vol is vol.
Foto (aangeleverd)
Zent Schoonheidssalon
61
So be It inMosselaan
Hoeve Overslot

9,-

8:45
10:00

Voor een waardig en gepast afscheid,

Voor het eerste
hebben wij geen
So Be It unpluggedoplossing…
in Hoeve Overslot

€

0:55
1:58

12 VERANDA’S
zo 5:14 BEREGENING
9:44 18:00
22:10
BESTRATING

GRIEPGOLF
OF
INBRAAKGOLF?
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Drogisterij
Parfumerie
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8:24 13:55 21:30
www.rotteveeltuinen.nl

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

Palsma
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Nu ook
Pedicure

di

Juli

(tekst Cor Mooij)
Bij Nacht en Ontij had het afgelopen weekend als afsluiting weer een mooie viswedstrijd georganiseerd: een Schweinerijwedstrijd.
Heel toepasselijk voor deze visclub: Coule op het strand. Hieraan vooraf- van 13cm was van Aris Gravemaker.
eerst lekker vissen, daarna werden gaand kwam men na 2,5 uur vissen De grootste vis 43 cm en werd gevanonder het motto “Vakmanschap is tot deze uitslag. 1. Cees Kager (11 gen door Dries Kuulman.
Meesterschap” twee halve varkens vissen, 307 cm); 2. Job Zwart (10 vis- Foto (Cor Mooij)
door drie topslagers uit Egmond vak- sen, 264 cm); 3. Thomas van Wanrooij Adriaan Dekker met winnaar
kundig ontleed en geportioneerd bij (7 vissen, 214 cm). Het kleinste visje Cees Kager (rechts)
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VM
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06 21 51 61 30

Cees Kager winnaar Schweinerij viswedstrijd

Voorstraat 96a • 1931 AN Egmond aan Zee • 072-506 1363
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www.charonuitvaartbegeleiding.nl 16:26

2020

au
daal

NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
Doodtij: 1-2
dagen na LK en EK
Januari
met dank aan WebcamEgmond.nl

Voorstraat 109
Egmond aan Zee
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WATERSTANDEN JANUARI
Getijdentabel
2020 v

maatje +
42 t/m 56

an
met

mond

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef - t 072 506 1201
e
info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info

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

Houdbaarheid?
Kijkt u eens naar de
houdbaarheidsdatum
van uw rookmelder.
Is deze ouder dan 10
jaar? dan wordt de
juiste werking niet
meer gegarandeerd...
Wij vervangen ‘m
graag!

