18 za

4:54

9:56

17:24

22:26

19 zo
20 ma
21 di

6:05
7:50
0:45

10:56
12:06
9:10

18:44
20:05
13:09

23:36

22 wo

1:49

9:55

14:09

22:35

23 do
24 vr

2:45
3:35

10:50
11:30

15:05
15:56

23:40

25 za

1:25

4:19

12:16

16:31

21:27

NM

offset
hoogdruk
- fotografie
26
zo -2:16
4:55 12:55
17:05
multimedia
ontwerpstudio
27
ma 2:46 -5:32
13:34 17:45 28 di
29 wo
30 do-

reclamebureau
6:09
14:20 18:25
6:45 14:44 19:01
7:25 15:14 19:45

2:40
2:57
t 3:00

Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef
0727:59506
1201
31 vr
3:20
15:50 20:19
e
info@belleman.nl - i www.dorpsgenoten.info
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Juli

Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom
en Bakkum
Nrd.
1 wo 0:55
8:45 13:29 22:14

8 wo
9 do
10 vr

2:35
3:36
4:16

6:48
7:35
8:15

16:26
16:30
17:10

19:16
20:00
20:39

11 za
12 zo

4:56
5:14

9:05
9:44

17:46
18:00

21:26
22:10

13 ma

5:45

10:46

18:20

23:00 LK

14 di
15 wo

6:34
0:06

11:33
7:35

19:10
12:44

20:05

FITNESS

16 do
17 vr

1:05
2:15

8:24
9:24

13:55
14:50

21:30
22:44

KICKBOKSEN

18 za
19 zo
20 ma

3:05
3:50
0:35

10:50
11:55
4:29

15:36
16:16
12:54

23:56
16:55 NM

21

1:14

5:09

14:00

17:35

22 wo
23 do

1:44
2:25

5:47
6:27

15:45
16:31

18:16
18:56

24 vr
25 za

3:00
3:33

7:09
7:56

17:20
17:56

19:38
20:25

26 zo

4:15

8:48

16:34

21:19

27 ma
28 di

4:54
5:54

9:45
10:44

17:25
18:24

22:15 EK
23:25

29 wo
30 do

7:04
0:28

11:55
8:15

19:40
13:10

21:20

31 vr

1:36

9:50

14:20

22:35

Bijlmansweid 3, Egmond a/d Hoef

kijk op het rooster: FITNESS
PERSONAL�TRAINING
sportcenteregmond.nl

KICKBOKSEN

SPINNING

óók op Facebook en Insta

Bijlmansweid 3, Egmond a/d Hoef

hoeven te betalen.

Kennedyflat gaat van het gas af
(van de redactie/John de Waard)
De Kennedyflat aan de Kennedy Boulevard in Egmond aan Zee gaat van het gas af. De
vereniging van eigenaren had leverancier Eteck gevraagd met een voorstel te komen om de
warmtevoorziening in het appartementencomplex gasloos te maken. Onlangs is hiervoor
een intentieovereenkomst getekend en de projectplanning is gestart. Begin 2021 gaan de
daadwerkelijke uitvoeringswerkzaamheden beginnen.
De afgelopen jaren is al veel gedaan Op financieel gebied zijn goede af- de exploitatieperiode, die momenteel
om het wooncomfort te verbeteren. spraken gemaakt. De VvE heeft via het op 15 jaar is vastgesteld, garandeert
In 2005 is bijvoorbeeld een groot ge- Nationaal Energiebespaarfonds onder Eteck de productie van warmte en dus
deelte van de buitengevel geïsoleerd. gunstige voorwaarden een financie- de functionaliteit van de installatie.
Nu waren eigenlijk de gezamenlijke ring kunnen verzorgen. Tussen de VvE Mede door al deze goede afspraken
cv-installatie en gasleidingen aan ver- en Eteck is een eenmalige projectbij- zullen de bewonerslasten nauwelijks
vanging toe. Een logisch moment ge- drage afgesproken en Eteck heeft de tot niet stijgen, geven de betrokkenen
zien de tijd waarin we leven, om over VvE een gunstige financiering met aan. Betaalbaar verduurzamen, wie
te gaan op het geheel gasloos maken behoud van eigendom van de instal- wil dat nou niet? Iedereen is daarom
latie kunnen aanbieden. Gedurende blij met deze ontwikkeling.
van de warmtevoorziening.

DORPSGENOTEN
En verder in

Dorpsgenoten:
Eindelijk echte lintjes
Kloknieuws
Afgelopen
zondag
in Zandvoort de circuit-run
hierbij stondgeslaagd
Olof
LarswasBelleman
cumenlaude
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
Antoon
jaar ‘spuitgast’
2.12’55”.
Komende
zondag 2Pepping:
april gaan we met 40
onze wandellefhebbers
met

29 20
MAART
2017aan
- NUMMER
Egmonderstraatweg
- Egmond
den Hoef627

Nu ook
Pedicure

Voorjaar in Egmond

ZENT

Foto (aangeleverd): Voorjaar in Egmond

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

pakket, dus is
alles
inclusief.
Zowel
Nadat enkele jaren terug Egmond-Binnen inTotaal
de narcissen
gezet,
was
nureguliere
ook opvang als
ﬂexibele en incidentele opvang mogelijk. Actieve, betrokkenSchoonheidssalon
en
Egmond a/d Hoef versierd met vele narcissenenthousiaste
en krokussen
op deOog
Herenweg
medewerkers.
voor wensen van ouder en kind.
Linda
IJssennagger-Zentveld
en Zeeweg. In Egmond-Binnen is nu vooral het dorp zelf weer aan de beurt
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
geweest. Het isHerenweg
prachtig geworden
met
dank
aan
onze
ondernemersvereni•
Dagopvang
Zent Schoonheidssalon
197 - 1 hoog
•
BuitenschoolseJohn
opvang
ging, de dorpsbelangenvereniging,
de bloembollenkwekers,
Swart en TEL.
P
Mosselaan 61
1934 BA Egmond a/d Hoef
•
Peuterspeelzaal
dochters, Jan de Waard
en Cees Apeldoorn.
1934 RA Egmond aan den Hoef
•
Natuurbeleving
+31en
6 Apeldoorn
10 67 55 87 Bloembollen

studio@remoraproducties.nl
www.remoraproducties.nl

•
•
•

Bridgeclub Egmond aan Zee

GRIEPGOLF
OF
INBRAAK-Voor een waardig en gepast afscheid,
GOLF? voorheen werkzaam voor Memento Mori
Dag en nacht bereikbaar

Voor het eerste
hebben wij geen
oplossing…

Voor het tweede
wel!

DORPSGENOTEN
GARAGE DE EGMONDEN
ZOEKT
EEN
BOVAG
ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

SERIEUZE
BEZORGER

OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!
U KUNT OOK VOOR RENAULT BIJ ONS TERECHT

www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

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

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

voor een wijk in
EGMOND AAN ZEE

Na bijna 40 jaar samen
heb ik in liefde losgelaten,
mijn allerliefste,
mijn geweldige man.
Ik zal altijd van
je blijven houden.

WINTER

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

Eindelijk de échte Lintjes

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

Antoon Pepping 40 jaar ‘spuitgast’

(van de redactie/John de Waard)
Het was voor hem een grote verrassing. Niet het feit dat hij al 40
jaar bij de brandweer zit, dat zat er al een tijdje aan te komen,
maar wel dat ‘zijn brandweermaten’ hem daarom met een bezoekje
kwamen vereren. Echtgenote Carla zat in het complot en bereidde
vast een en ander voor, maar het ‘slachtoffer’ zelf, Antoon Pepping,
wist tot op het laatst van niets. Geslaagde surprise.

GARAGE DE EGMONDEN

ANNO NU

nu je de bodem onder je vandaan voelt zakken.
*Alkmaar
Ik zou je zo graag een knuffel willen geven,
3 februari
1955
als je door
alle emoties staat te beven.

Petra van der Meer

€

9,-

06 - 41 73 95 49
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

† Egmond aan den Hoef
24 juni 2020

BOVAG

uitvaartverzorging

Ik zou zo graag dat iedereen hier dichtbij je kon staan,
Annette Tervoort - Castricum
Karin Smit
in plaats van 1.5 meter of veel verder hier vandaan.
Weet dat ik er voor jullie zal zijn,
in deze
van verdriet
en pijn.
Intijden
verband
met
Corona heeft de uitvaart
Dat we het afscheid maken, mooi en warm,
inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.
met in gedachten onze knuffel en arm.
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Al jaren een vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.

Tevens doen wij, aircoservice, schadereparaties
06 - 81 35 81 10
in- en verkoop of zoekopdrachten.

Nieuwe Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmondwww.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
aan den Hoef
Thuisadres: Anna
van Burenlaan 41, 1934 GP Egmond aan den Hoef.
Een gedicht van Monique Doets
www.garagedeegmonden.com
• inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228

DEVOTIO

KINDEROPVANG DE POPPENKAST

Ook, of juist nu zetten we onze persoonlijke manier van uitvaart begeleiden door en komen we nog steeds bij u thuis (of in de tuin) om met gepaste afstand de uitvaart met u te bespreke
Want persoonlijk contact, ook al is het op veilige afstand, is juist nu heel belangrijk. We zijn er voor u!

Bel me Teen!
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

We zijn weer geopend!
donderdag t/m zondag
vanaf 11.00 uur
Koffie | Lunch | Diner
(reserveren kan aan de deur)

Gesudderde parelhoen aan uw deur!
Bestellen? www.het-woud.nl

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
Met warme groet,
Petra van der Meer en Karin
Smit
Toewijding
in uitvaartverzorging
z
Dagopvang
z
Buitenschoolse opvang
z
Tieneropvang met huiswerk begeleiding
z
Opvang per uur
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
z
Geen wachtlijsten

Uitvaartverzorger sinds 1992

EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe 29 Ouderenochtend, Het Gebouw, 10u
Wo 29 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Do 30 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vr 31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Vrij 31 Fotodag
PostaanZee, 10u
(tekst
PaulineErfgoeddocumenten,
de Vries/Het Schrijfkwartier)
Vrij 31
Verstillende
wandelingde
v.a.Koning
De Abdij
13.00u
Het
heeft
Zijne Majesteit
behaagd...koninklijke
onderVrij 31 Lezing
pelgrimstocht
Lourdes-Santiago,
PostaanZee,
scheiding
voor
Jan Houtenbos.
Het heuglijke
feit was19u
al bekend
APRIL Za 1 Toneelgroep
Spiegelerinnog
de Schulp
20.15u
natuurlijk,
maar het moest
wel van
komen. De Egmondse
Za 1 Kerkdienst Alacoque,
Egmond/Hoef,
oud-wethouder
Jan Houtenbos
heeft19u
vrijdag 3 juli eindelijk zijn
Zo 2 ‘Tafelen voor(Lid
de Vastenactie’,
E-B 17u
onderscheiding
in de OrdePastorie
van Oranje
Nassau) ontvangen van
Zo 2 Kerkdienst OLV
Onbevlekte
Ontvangenis,
10u of meer
burgemeester
Peter
Rehwinkel.
Wij warenEgmond/Zee,
er bij Jan min
Zo 2 Kerkdienst
H. Adelbertus,
toevallig
getuige
van want Egmond/Binnen,
er was verder 10u
geen ruchtbaarheid aan
Di 4 Snuffelen
deandere
bijbel, Parochie
E-Binnen
15u(Bert de Leeuw, Wim Liefgegeven.
Ookinde
Egmondse
lintjes
Woe en
5, Kienen,
de Schulp,
14uafgelopen donder- en vrijdag uitgereikt.
ting
Jan Walta)
werden
Woekreeg
5 Vastenmeditatie,
protestantse
de19.30u
Orde van Oranje-Nassau. Door de
Jan
de onderscheiding
gewoon Kerk,
Woe 5overhandigd
Flierefluitersinjubileum-uitvoering,
20.15u
beperkingen
rondom corona bleef het
thuis
het bijzijn van Hanswijk,
onder andere zijn zoon en zijn broer. toen bij een bos bloemen en een digiNiet de burgervader, maar zijn zoon tale felicitatie. Nu dus het échte werk.
Alex mocht deze op het revers van het
pak van zijn vader spelden. Het was Foto (Franka Duding) - Eindeeen emotioneel moment voor Jan, lijk is het zover, de Egmondse
een koninklijke bevestiging van zijn oud-wethouder Jan HoutenAlkmaarder
Ferry Karssen
is donderdagavond
overmacht
winnaar
heeft
– net als
de andere
werk
als raadslid
en wethouder
voor bos met
geworden
van de(eerst
wekelijkse
Akersloot om dedie
Kids and
zijnParents
onderonze
gemeente
nog wedstrijd
Egmond in Egmonders
Bikeschool
(KPB)
mountainbikecup.
Weergaloos
was echter
het optreden
van
scheiden
- nu echt
zijn ‘lintje
en
nu Bergen)
gedurende
de periode
Henk1990-1997
Jan Verdonk
die vanuit
wist op te stomen
naar
vanpositie
verdienste’
opgespeld
van
ensenior,
in de jaren
2006-kansloze
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk
Louwe enDoor
deze vervolgens
ook in
gekregen.
zijn zoon
2018.
nogvrijdag
wist in24
te pakken.
Uitslag:
1. Ferry
Alkmaarvanwege
2. Vincent Beentjes
dit geval
de nog
Op
april 2020
hoorde
Jan Karssen
Castricum
3. Wilfred
Uitgeest 4. Henk
Jan Verdonk
senior Egmond
aan
altijd
uitzonderlijke
omstanvia
een telefoontje
vanKnegt
de burgemeesde Hoef
5. Niels
Bras werd
Egmond
6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
digheden.
ter
dat hij
benoemd
tot aan
Lid de
in Hoef
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

Ik zou zo graag een arm Franciscus
om je heen willen leggen,
Ronaldus
Maria Tervoort
van dichtbij troostende woorden willen zeggen.
Ronald
Ik zou zo graag je hand vast willen
pakken,

Palsma
Drogisterij
Parfumerie

Egmondse Almanak

072-5061201
of
Ik moet nu alleen verder…
Jouw meissie,
jouw Annette
Ik info@belleman.nl
zou graag…

Ronald Koster

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

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

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

Kerkdiensten

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

072-507 0200 06 10 82 64 29

Ruime openingstijden
Geen wachtlijsten
Flexibel en incidentele opvang mogelijk

di

Ook voor ramen en kozijnen

4

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
(van
de Waard)
kan
er de
metredactie/John
het boekenweekgeschenk
gratis met de trein gereisd worden.
D66 heeft tijdens de vergadering over de Kadernota van afgelopen week de collega-fracties opgeroepen even terughoudend met nieuw beleid te zijn als dat directe gevolgen Voorstraat
heeft voor
de begroting. Dat
92 – Egmond aan Zee
naar aanleiding van de nog te verwachten en al gemaakte hoge extra kosten in relatie
tot de corona06-12955593
crisis.
www.schoonheidssalondessa.nl
De huidige financiële onbekendheden ons inziens onverantwoord zijn. De en daarna ook samen een te volgen
leiden volgens Marcel Halff (D66) rekening kan daardoor bij onze in- scenario vast te stellen.’ In een be
kunnen die keuzes
tot de noodzaak om pas echt keuzes woners terechtkomen in de vorm van grotingswijziging
voor nieuw beleid gekoppeld aan (veel) hogere lasten. Deze bijzondere vervolgens worden geformaliseerd.
structurele kosten te maken nadat tijd vraagt om bijzondere maatrege- Niet iedereen in de raad was het met
duidelijk is hoe de herijking vanuit het len en ‘out-of-the-box’ denken. De hem eens (er waren twee stemmen
gemeentefonds eruit gaat zien. In ge- normale gemeentelijke begrotingscy- van Groen Links tegen, Behoorlijk
wone taal, eerst even afwachten wat clus moet hiervoor éénmalig worden Bestuur Bergen stemde tegen
 enGe        

meentebelangen stemde tegen), maar
er nog vanuit het Rijk aan financiële doorbroken.’
      
ondersteuning naar de gemeenten D66 wil pas nieuwe keuzes maken een meerderheid dus wel en daarmee
 iedereen
 
 
voorlopig,
net als
komt. De verwachting is volgens D66 nadat bekend is hoe de verdeelsleutel schuift

even alle ambities voor wat benamelijk dat de bijdrage vanuit Den voor het gemeentefonds eruit gaat D66,

nieuw
dat (extra) geld kost
Haag wel eens beduidend minder zou zien. Dit is pas in december duidelijk. treft

 beleid

naar de wat
langere
termijn.
kunnen zijn. ‘Ongewijzigde voortzet- ‘Wij roepen de raad op om samen 

ting van plannen en ambities, zonder met het college scenario’s uit te weroog te hebben voor de risico’s, zou ken in het eerste kwartaal van 2021

D66 wil even de hand op de knip

LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan

5 zo Springtij:
0:20 2-34:36
17:05 VM
dagen na14:21
NM en VM
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK
6 mamet 0:59
15:16 17:48
dank aan5:21
WebcamEgmond.nl
7 di Laagwater
1:45
6:02Hoogwater
15:56 18:35
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PERSONAL�TRAINING
Foto (aangeleverd) - De Kennedyflat gaat van het gas af zonder dat de bewoners
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KINDEROPVANG
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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

Bezorgdagen:
donderdag
zondag
Mosselaan
53, Egmond
a/d Hoef t/m
www.wiegers.net

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?

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

WE HEBBEN NOG

TE HUUR

Antoon Pepping zit sinds 1980 bij de
brandweer. Hij was voor de gemeente
Egmond brandweercommandant en
voor de gemeente Bergen verzorgde
hij de preparatie (dat is de afdeling
die zorgt dat de brandweer de straat
op kan). Dat laatste is op dit moment
nog altijd één van zijn taken bij de
Veiligheidsregio op de afdeling Operationele Voorbereiding. Antoon is
daar tevens actief als instructeur, Officier van Dienst, Postcommandant van
de Post Limmen en is ook nog steeds
actief als manschap, bevelvoerder en
chauffeur in Egmond. Zijn collega’s
van de Brandweer Egmond hopen uiteraard dat dat laatste zeker nog een

aantal jaar het geval zal zijn. De officiele huldiging zal ergens januari 2021
plaatsvinden, hopelijk dan wel weer
met een iets vrijere samenleving. Het
gebak werd nu op gepaste afstand
van elkaar genuttigd, maar smaakte
er niet minder om.
Foto (aangeleverd) - Jubilaris
Antoon Pepping zit al 40 jaar
bij de brandweer. Dat werd
nu alvast op informele wijze
gevierd met gebak en bloemen. De officiële huldiging
is in januari 2021. Inzetje: het
gebak smaakte nu al prima.

Vaste en tijdelijke stallingsruimte
in centrum Egmond aan Zee
Motor of scooter
€39,50 per maand
24/7 toegankelijk
met eigen sleutel
Eigen afsluitbare locker
Vorstvrije ruimte
Maandelijks opzegbaar
Bij interesse 06-55187575

notaris:

al v.a.

€ 5,50

mr. Erica van NimwegenDijkstra

per m 3

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

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

072-5066171

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

TE KOOP:

Polyester bootje
4.30 mtr.
met toebehoren.
Startklaar.
Tel.: 06 26 036 537

DORPSGENOTEN
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Na een zware tijd is mijn zorgzame man, onze vader, trotse
opa en oerpake thuis overleden

Jozeph de Graaff
Jos

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

Scheepswerktuigkundige

Egmond aan Zee
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Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

Na het ruisen van de zee
werd het stil

18 februari 1935

RUIMTE

SCHILDERSBEDRIJF

29 juni 2020

Sjoukje de Graaff-Teunissen
Jos en Gerda
Mike en Stephanie
Mandy en Mathijs

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Marc en Eunice
Bram
Assunta

ap.beukers@quicknet.nl

Joke
Kim en Colm, Zoe
Alex en Pim
Joshua

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

acne, psoriasis, rosasea en eczeem
diabetische en reumatische voet
Iedere dinsdag koopavond 19.00 - 19.30 uur

Lynn en Jan
Doris
Guus
Loekie

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

Jan
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Evean Thuiszorg,
voor hun liefdevolle verzorging

Cum laude voor Lars Belleman
(van de redactie/John de Waard)
Het waren voor scholieren en studenten bijzondere tijden. Die term
zal nog wel een paar keer worden gebruikt, terugkijkend op deze
coronaperiode. Voor Lars Belleman uit Egmond aan den Hoef was
dat niet anders. Niettemin heeft hij het gepresteerd om cum laude
te slagen aan het Nova College in Haarlem voor de opleiding Artiest
Theater. Cum laude wil zeggen dat je voor alle kerntaken gemiddeld een 8 of hoger scoort. Een bijzondere prestatie van de jonge
Egmonder.
In deze driejarige opleiding wordt de extra ervaringen op te doen om wél
studenten de fijne kneepjes van het dat beetje extra te kunnen bieden en
acteren op toneel bijgebracht. Lars dan opnieuw audities te doen. En dan
was zijn hele jeugd al druk bezig met hopen dat het wel lukt uiteraard. Mijn
toneelspelen en acteren bij onder uiteindelijke doel is om actief aan de
meer de Egmondse toneelverenigin- slag te kunnen als acteur in professiogen De Hanswijkers en Horizon. De nele voorstellingen.’
mbo-opleiding aan het Nova College
leert de studenten eerst de basistechnieken, dan de verdieping en vervolgens de praktijk in externe stages.
Lars liep onder meer stage bij Het
Nationale Theater in Den Haag bij de
jongerenproductie Trojan Wars. Hij is
uiteraard zo trots als een pauw, zoals
is te zien op de foto na de uitreiking
van zijn diploma, maar wil verder: ‘Ik
heb afgelopen jaar ook audities gedaan voor een vervolgstudie op hboniveau in de richting van Theater. Bij
de ATKA (Amsterdamse Toneelschool
en Kleinkunstacademie) ben ik helaas
in de derde en laatste ronde afgewezen, met het advies om aan een paar
verbeterpunten te werken en volgend Foto (aangeleverd) - Lars Beljaar opnieuw auditie te doen. Hetzelf- leman is cum laude geslaagd
de advies kreeg ik na een afwijzing aan het Nova College voor
in de vierde en laatste ronde van de de opleiding Artiest Theater.
Toneelschool Utrecht op de HKU (Ho- En nu verder werken aan een
geschool voor de Kunsten Utrecht). bestaan als professioneel acMijn doel is daarom om komend jaar teur in de theaters.

Oud papier bij De Schulp
Zaterdag 11 juli kunt u met uw oud papier en karton weer van 10 uur tot 12
uur terecht bij dorpshuis De Schulp. De opbrengst is voor de jeugd van Sint
Adelbert.

Correspondentieadres:
Noorderstraat 23
1931 ET Egmond aan Zee

Last minute concert…

We hebben hem in besloten kring begraven.

STOPCONTACT

SCHILDERSBEDRIJF

IN
BADKAMER?

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

Kijk dan eens in uw
groepenkast:
Zit daar geen
Aardlekschakelaar
(s) van 0,03 A?
Dan wordt het
hoog tijd om met
ons contact op te
nemen!

Om het muzikale en toch wat stille seizoen af te sluiten, en de zomer goed te beginnen organiseert Lamoraal van Egmont een klein
buitenconcertje op dinsdag 7 juli om 20.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd op het nen de geldende maatregelen komen
plein voor het dorpshuis Hanswijk. U genieten van prachtige muziek.
kunt dan op gepaste afstand en bin-

Nieuwe start Galerie De Kapberg
(van de redactie/John de Waard)
Gelukkig kunnen ze in galerie De Kapberg weer belangstellenden
ontvangen, ofschoon ook daar de coronamaatregelen van kracht
blijven. Natuurlijk is de onderlinge afstand anderhalve meter, maar
ook het aantal bezoekers per keer blijft beperkt.
Het werk van de vier kunstenaars die De tentoonstelling is nog te zien tot
nu exposeren met heel verschillend en met 16 augustus op vrijdag-, zaterwerk laten weer fraaie staaltjes kunst dag- en zondagmiddag van 13.00 tot
zien: Mieke ter Brake (schilderijen), 17.00 uur. Het adres is: Slotweg 17 in
Lies van der Sluis (beeldhouwwerk), Egmond aan den Hoef. Meer informaHenk van Dam (schilderijen en teke- tie: www. galeriedekapberg.nl.
ningen) en Rob Streng (schilderijen).

Dat
Mooi is zij niet.
Het zal geen mens verbazen,
Als een kat haar ziet,
Dat die kat gaat blazen. JéGé

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis
Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW) en Begeleiding(WMO).
Neem voor een vrijbljivend kennismakingsgesprek contact op met A-zorg Arina,

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706
info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

volg ons nu ook op Facebook

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur
Linda Liefting

KIBBELING

Het allermooiste uitzichtpunt over
Egmond aan Zee is de Torensduin
bij ‘de Beatrix’, druk bezocht door
passerende toeristen, maar ook door
jeugdige vandalen. Voor de derde
keer heeft bewonersvereniging de Parel het oriëntatiebord vervangen door
een nog mooier en robuuster exemplaar. Zeer de moeite waard om eens
de duin te beklimmen en de vuurtoren

Van Speijk vanaf deze historische plek
te zien. Binnenkort zijn Jaepie Jaepie,
Nijntje en de vuurtoren aan de beurt
voor een nieuw infobord.
Foto (aangeleverd) - Het
prachtige uitkijkpunt vanaf
de Torensduin, nu weer voorzien van een oriëntatiebord.
Als iedereen daar nou gewoon eens vanaf blijft…

wekelijkseJOOOI
column van KD de Bocht
Het was dit weekend de start van de grote vakantie. Je zou het bijna vergeten
met al die mensen die de hele week al thuis zitten. Zouden die het verschil nog
merken? En waar gaan we naartoe deze zomer? Met al die verdachte coronauitbraakjes zo her en der blijf ik nog wel even thuis. Strand is prima wat mij
betreft. Ook goed voor de Egmondse economie. Hoef ik straks weer minder
belasting te betalen.
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van 500 gr € 25 TOP-kwaliteit

Alleen tegen inlevering van deze bon

500 gr € 15,-

(dus 500 gr € 6,50)

op=op

VERSE
ZEEBAARS
deze week

HOLLANDSE NIEUWE

MAATJES HARING

p/st € 2,20
5 voor € 10,Alleen tegen inlevering van deze bon

GRATIS
kilo € 8,50 6e
65plus 3 voor € 5,- de lekkerste

hormonale klachten, pijnklachten.

Telefoon (06) 362 04 113
www.praktijkjade.nl
- www.qtouch.nl
www.praktijkjade.nl

GEROOKTE PALING

2e half pond € 1,50

Last
Lastvan
vanmigraine/hoofdpijn,
migraine/hoofdpijn,
darmklachten,
darmklachten,vermoeidheid,
vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
luchtwegklachten,
huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?
Julianastraat
CACA
Egmond
aanaan
Zee Zee
Julianastraat3,3,1931
1931
Egmond
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

Ouderwets

Warm gebakken
HEERLIJK GEKRUID 250 gr €5,Alleen tegen inlevering van deze bon

✄

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

✄

Uitzichtpunt
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✄
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(zelf schoonmaken kilo € 7,50)

(altijd vers schoongemaakt)

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

LaNk
eTer
Kilo 12.50
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

BAKKER NIELS TAS

Kilo4luxe
10.00
WASSERIJ
APPELKOEKEN + 1 UIENKRUIER + 4 super KRENTENBOLLEN +
DUBBELBLANK
20 mini AFBAK SNACKS + 1 zak WITTE PUNTJES samen slechts € 10,Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

ZENT

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

Linda IJssennagger-Zentveld

wasserij
dubbelblank

Zent Schoonheidssalon
Mosselaan 61
1934 RA Egmond aan den Hoef
Lijtweg
5682
• Bergen
06 10
64 29NH
Telefoon 072-5812331
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

+ LUXE BROODTAS CADEAU!!!
verse holland

lamskotelettesen
per 100 gr € 2,98

super voor de BBQ

botermalse runderentrecote 3 grote 9,98
voor maar

biologisch

topkwaliteit uit de beemster

biologisch

topkwaliteit uit middenmeer

heel kilo

9,98

biologisch

topkwaliteit uit de beemster

500 gr

9,98

verse hollandse kippedijen filet

de allerlekkerste varkenshaas

KOMIJNENKAAS
De Woerdense Kaasboer

BLACK LABEL
30+

Bij u op de markt

GRASKAAS
Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

10 BOERENEIEREN

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

500 gram

500 gram

VOOR MAAR €1,00

✄

DORPSGENOTEN

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

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

Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud

