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4:19
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12:55

16:31
17:05
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2:46
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13:34
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2:40
2:57
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14:44
15:14
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3:20

7:59

15:50

20:19

offset - hoogdruk
- fotografie
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multimedia - ontwerpstudio 1 wo 0:55
8:45reclamebureau
13:29 22:14
2
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1:58

10:00

14:32

3
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- t2:55

11:24

15:28

6 ma

0:59
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15:16
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7
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wo

1:45
2:35

6:02
6:48

15:56
16:26

18:35

9

do

3:36

7:35

16:30

20:00
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Nieuwe Egmonderstraatweg 6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef
072 506 1201
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Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Rinnegom en Bakkum 19:16
Nrd.
10 vrWATERSTANDEN
4:16
8:15 17:10 JULI
20:39
11 zaNM=Nieuwe
4:56 Maan
9:05• EK=Eerste
17:46 Kwartier
21:26

WE HEBBEN NOG

RUIMTE

LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan

12 zo Springtij:
5:14 2-39:44
18:00
dagen na
NM en 22:10
VM
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK
13 ma met5:45
10:46
18:20 23:00 LK
dank aan
WebcamEgmond.nl
14 di Laagwater
6:34 11:33Hoogwater
19:10
15 wo 0:06
7:35 12:44 20:05

al v.a.

€ 5,50
per m 3
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Kloknieuws

Nu ook
Pedicure
Foto (redactie) - Eindelijk werd er weer een toernooi mogelijk op de banen van TC Hogedijk.


(van de redactie/John de Waard)
Toen Mark Rutte eenmaal de weg had vrijgemaakt om weer meer buitensportactiviteiten
te kunnen doen en de KNLTB toestemming had gegeven was het jaarlijkse tennistoernooi
van TC Hogedijk binnen acht dagen geregeld: het Hogedijk Open kon van start. Weliswaar
aangepast, voldoende ruimte tussen mensen, een opgerekt wedstrijdschema, aangepaste
spelregels voor een toernooi met wedstrijden op tijd, et cetera, maar in ieder geval genoeg
 een
  leden
  werd
   
 
opties om de 164 deelnemers tevreden te stellen. Ook voor de nieuwe
het
      
prettige kennismaking met Hogedijk. Een week lang werd er weer
volop
getennist
daar
aan

de Hogedijk.
      

op afgelopen zondag toen
Een ervaren organisatiecomité, Peter, er zijn. Op enkele wedstrijden na die apotheose
Peter, Arjan en Lien, zorgde voor een op de banen van collega TC Venne- een zonovergoten sportpark aan de
    
Hogedijk het
toneel
was van de halve
waterdicht schema, waarbij de wed- water werden gespeeld kon alles op 

strijden steeds om en om per twee de all weather-banen van TC Hogedijk en hele finales. Een gezellig druk terwerden gespeeld: op baan 1 en 3 worden afgewerkt. Ondanks dat het ras, met inachtneming van de anderen vervolgens een half uur later de weer niet bepaald mee zat. Het begon halve meter, een sterk bezet speelveld
al beroerd: mag
je eindelijk
weer ten- in de finales en een tevreden orgastart op baan 2 en 4. Die wedstrijden
Foto (aangeleverd):
Voorjaar
in Egmond
duurden een uur, met steeds weer een nissen in toernooivorm, waait het en nisatie maakten die laatste speeldag
compleet.
Het spel is weer op de wahet op dieiseerste
kwartier
pauze
omterug
ervoor
te zorgen regelt
Nadat
enkele
jaren
Egmond-Binnen
in de narcissen
gezet,zondag.
was nu Maar
ook
Schoonheidssalon
niet en
genoeg
om deoporganisatie
uit het gen. Van 10 tot 16 augustus zijn de
dat mensen
niet te veel
Egmond
a/d elkaar
Hoef versierd
met zouden
vele narcissen
krokussen
de Herenweg
Linda IJssennagger-Zentveld
open kampioenschappen
veld
slaan.
konaan
gespeeld
tegenkomen
de baan. Hetis nu
wasvooral
en
Zeeweg. In op
Egmond-Binnen
hettedorp
zelf Er
weer
de beurtwor- Egmondse
tennispark
aan de Hogedijk. Ze
den,aan
dusonze
er werd
gespeeld. Zo ging op hetZent
even nadenken,
improviseren
en orgeweest.
Het is prachtig
geworden
met dank
ondernemersvereniSchoonheidssalon
al naar uit…
het eigenlijk de hele
ganiseren,
maar het resultaat mocht
ging,
de dorpsbelangenvereniging,
de bloembollenkwekers,
Johnweek.
Swart Met
en de kijken er nuMosselaan
61
dochters, Jan de Waard en Apeldoorn Bloembollen en Cees Apeldoorn.
1934 RA Egmond aan den Hoef

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

EXPOSITIE
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
Woe
29 Ouderenochtend,
HetNa
Gebouw,
10u
Nederland
gaat op vakantie.
al die coronastress
zijn we daar wel aan toe. Over een week gaat de laatste regio het
Wo
29zomerreces
Toneelgroepin,Spiegel
de Schulp
20.15u en ligt alles stil. Ben benieuwd of we het verschil hier op strand, de
grote
tegelijkinmet
de bouwvakkers,
Do
30 Toneelgroep
Spiegel in de
Schulp
20.15u
terrassen
en in de restaurants
gaan
merken.
Ik heb het idee dat alles, zeker bij mooi weer, wel ongeveer aan zijn max
Vr
Toneelgroep
Spiegel dan.
in de Schulp 20.15u
zit.31
Coronawijs
gesproken
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
DORPSGENOTEN
2
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
Za 1 Kerkdienst Alacoque, Egmond/Hoef, 19u
Zo 2 ‘Tafelen voor de Vastenactie’, Pastorie E-B 17u
Zo 2 Kerkdienst OLV Onbevlekte Ontvangenis, Egmond/Zee, 10u
medisch pedicure
Zo 2 Kerkdienst H. Adelbertus, Egmond/Binnen, 10u
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
Bel voor een afspraak
Woe 5, Kienen, de Schulp, 14u
Woe 5 Vastenmeditatie, protestantse Kerk, 19.30u
06-1057 8724
Woe 5 Flierefluiters jubileum-uitvoering, Hanswijk, 20.15u

wekelijkse column van KD de Bocht

9,-

Bel me Teen!

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

17:35

15:45

18:16

23 do
24 vr
25 za

2:25
3:00
3:33

6:27
7:09
7:56

16:31
17:20
17:56

18:56
19:38
20:25

26 zo

4:15

8:48

16:34

21:19

27 ma

4:54

9:45

17:25

22:15 EK

28 di
29 wo
30 do

5:54
7:04
0:28

10:44
11:55
8:15

18:24
19:40
13:10

23:25

31 vr

1:36

9:50

14:20

22:35

21:20

voor een wijk in
AAN ZEE

072-5061201 of
Kijk dan eens in uw
info@belleman.nl
groepenkast:
Zit daar geen
Aardlekschakelaar
(s) van 0,03 A?

GARAGE DE EGMONDEN
BOVAG

Danjaren
wordteen
het vertrouwd adres voor uw APK en onderhoud.
Al

hoog tijd om
met wij, aircoservice, schadereparaties
Tevens
doen
in-open
ons contact
te verkoop of zoekopdrachten.
Nieuwe
nemen! Egmonderstraatweg 12 • 1934 PA Egmond aan den Hoef

www.garagedeegmonden.com • inf@garagedeegmonden.nl • Tel. 072-5061228
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KINDEROPVANG
Kijk naar me uit DE
in dePOPPENKAST
regenboog,
Opvang voor kinderen
0-13lucht.
jaar.
hoog van
in de

P

Dagopvang Als de zon weer opkomt,
Buitenschoolse opvang
dehuiswerk
hele wereld
nieuw is.
z
Tieneropvangen
met
begeleiding
z
Opvang per uur
Kijk dan naar me uit en hou van me,
z
Flexibel en incidentele opvang mogelijk
zoals ik van jullie gehouden heb.
z
ZƵŝŵĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
De Poppenkast
z
Geen wachtlijsten
Moeder
z
z

d>͘ϬϳϮͳϱϬϳϬϮϬϬ

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Verdrietig, maar dankbaar voor alle mooie herinneringen
nemen wij afscheid van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

GEVRAAGD:
Snackbar
medewerker
Maria
Geertruida
Melker-Zentveld

Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar

(van de redactie/John de Waard)
met in gedachten onze knuffel en arm.
info@uitvaartannonu.nl
De gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo gaan samenwerwww.uitvaartannonu.nl

14:00

5:47

KINDEROPVANG

geworden van de wekelijkse
wedstrijdgewijd
in Akersloot om de Kids and Parents
Nieuwe
priester

Ik zou zo graag dat iedereen hier dichtbij je kon staan,

5:09

1:44

di

IN
EGMOND
BADKAMER?

administraties
samenstelling
jaarVan
16 t/m 21Maria
november
2020
vindt de
vanenhet
Nationaal
H.
Margaretha
Alacoque
– Egmond
aanlandelijke
den Hoef: huis-aan-huiscollecte
Zaterdag
rekeningen
- belastingaangiften
MS
Fonds
plaats.
De
organisatie
is
nog
hard
op
zoek
naar
collectanten
in
alle
drie
de
kernen
19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture.
- adviezen op fiscaal en
van Egmond
en Onbevlekt
Bakkum. Wie
helpt ze–uit
de brand?
Onze
Lieve Vrouw
Ontvangenis
Egmond
aan Zee: Zonbedrijfseconomisch terrein
Het
coronavirus
heeft
grote
impact,
inkomsten
mis.
Onderzoek
naar
MS
twee
uur
van je tijd. En het is nog leuk
dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
Kerklaan
11,informatie
1935 EV Egmond-Binnen
ook
op
het
Nationaal
MS
Fonds.
Door
en
de
strijd
tegen
MS
moet
echter
ook.
Meer
of aanmelden:
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
de
maatregelen
zijn
de
fondsenwerdoorgaan.
Word
collectant
en
haal
www.nationaalmsfonds.nl/collectehjwinter@administratiekantoorwinter.nl
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
vende evenementen
WOENSDAG
5 APRIL uitgesteld of af- geld op voor onderzoek naar MS. Col- ren.
gelast. Hierdoor Protestantse
loopt het fonds
lecterenSaskia
is nietOssewaarde
moeilijk en kost maar Palsma
Vastenmeditatie
kerkveel
met dominee
Drogisterij
Parfumerie

1:14

22 wo

STOPCONTACT

Kerkdiensten
Collectanten gezocht in Egmond en Bakkum
Voor: - Verwerking bedrijfsWEEKEND 1 EN 2 APRIL 2017

in plaats van 1.5 meter of veel verder hier vandaan.
Bergen sluit aan
bij
Weet datMeld
ik er voor jullie zal Misdaad
zijn,
in deze tijden van verdriet en pijn.
Anoniem
06 - 41 73 95 49
Dat we het afscheid maken, mooi en warm,

23:56

SERIEUZE
BEZORGER

WINTER

Petra van der Meer

15:36
16:16
12:54

DORPSGENOTEN
ZOEKT EEN

06 10 82 64 29

Ik zou graag…

10:50
11:55
4:29

Voor het tweede
wel!

En verder in Dorpsgenoten:
www.zentschoonheidssalon.nl
Bridgeclub Egmond aan Zee
zentschoonheidssalon@gmail.com
- 23 maart
Nieuwe
priester
Uitslag
2017: 1.Henk
Apeldoorn engewijd
Fenny Brus 60,42 2.Piet en
Ditte Greeuw 58,33 3.Mar en Nico Imming 54,17 4.Petra en Bert Maureau
Voor uw gehele administratie
- 5.CeesKustgebied
beste
perspectief
voor verblijfsrecreatie
44,76
Imming en Theo vGulik
41,67 6.Bep
Dekker en Thea Rosendaal
Administratiekantoor
40,63
Japanse Duizendknoop te lijf

Bikeschooleen
(KPB)
mountainbikecup.
Weergaloos
was echter het
optreden
Tijdens
feestelijke
viering
in de kathedraal
van
Haar-van
Henk
Jan
Verdonk
senior,
die
vanuit
kansloze
positie
wist
op
te
stomen
naar
lem op zaterdag 4 juli jl., is diaken Paul Bindels van de RK
plaatsgenoot
Nielsvan
Bras Levend
en Alkmaarder
Henk
en deze
vervolgens
parochie
Bron
Water
totLouwe
priester
gewijd
doorook
nog wist in J.
te Hendriks.
pakken. Uitslag:
1. Ferryaansluitend
Karssen Alkmaar
2. Vincent
Beentjes
Bisschop
Zondag
ging
pastor
Bindels
Castricum
3. Wilfred
Uitgeest
Henk
Jan Verdonk senior Egmond
aan
voor
tijdens
zijn Knegt
eerste
mis in4.de
Willibrorduskerk
te Heiloo.
de
Hoef
5.
Niels
Bras
Egmond
aan
de
Hoef
6.
Henk
Louwe
Alkmaar
7.
Dirk
Pastor Paul Bindels zal in de toekomst te reserveren, omdat we aan een
Dekker
Egmond voorgaan
aan Zee 8.inJarno
Krommenieaantal
9. Chris
Kemp Egmond
plaatsen
gebonden
ook
regelmatig
de Betlem
RK- maximum
aan
de
Hoef
10.
Ramon
van
de
Laarschot
Hoorn
kerk Maria Alacoque in Egmond aan zijn. Dit kunt u doen bij het secretariden Hoef. De eerste keer dat dit gaat aat op donderdag tussen 9 en 11 uur.
Ik zou zo graag een arm om je heen willen leggen,
Parochielocatie Egmond.
gebeuren is zondag 26 juli om 10:00
van dichtbij troostende woorden willen zeggen.
uur. Door het feit dat we nog steedsIk zou zo graag je hand vast willen pakken,
Fotoonder
(aangeleverd)
met
coronamaatregelen
ANNO
NU te maken
nu je de bodem
je vandaan voelt zakken. - Diaken
wordt
hebben
is het belangrijk om te wetenIk zou jePaul
uitvaartverzorging
zo graagWindels
een knuffel willen
geven, tot priesgewijd.
dat u voor deze viering plaatsen dient als jeter
door alle
emoties staat te beven.

3:05
3:50
0:35

Voor het eerste
www.uitvaartverzorgingduin.nl
hebben wij geen
oplossing…

ZENT

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

18 za
19 zo
20 ma

072-5115238

06-12955593
www.schoonheidssalondessa.nl

€

21:30
22:44

Dag en nacht bereikbaar

Voorstraat 92 – Egmond aan Zee
Met op de finaledag een stralende zon en perfect tennisweer. En terrasweer.

JOOOI

13:55
14:50

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

Afgelopen zondag was in Zandvoort de circuit-run en hierbij stond Olof
Glorie aan de start van de halve marathon, waarbij hij finishte in de tijd van
2.12’55”. Komende zondag 2 april gaan we met onze wandellefhebbers met
de trein op weg naar Ravenstein voor de NS-wandeling ‘Land van Ravenstein’, een mooie wandeling van 16km. We vertrekken die dag om 08.10 uur
op de fiets richting Heiloo waar we om 08.49 uur de trein nemen. Die dag
kan er met het boekenweekgeschenk gratis met de trein gereisd worden.

Egmondse Almanak

8:24
9:24

21

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Eindelijk mochten we weer…

1:05
2:15

29 MAART 2017 - NUMMER
16:55627
NM

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Voorjaar in Egmond

16 do
17 vr

liefst met ervaring 18-20 jaar.

Egmond-Binnen
Egmond aan Zee
Voor een langer periode
2 augustus 1930
5 juli 2020

TEL:
06 23610857
Weduwe van Cor Melker

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Annelies en Jan
Carla en John †
Joke en Ed
Maria
Margreet en Ed
Bart en Rina
Jacintha en Nico
Cor en Astrid

Karin Smit

06 - 81 35 81 10

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

ken met Meld Misdaad Anoniem (M). Zij tekenden hiervoor
recent een samenwerkingsovereenkomst met het meldpunt.
Vanaf 1 juli ontvangt de gemeente relevante signalen over
f 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 bespreken.
criminaliteit en
Wantfraude.
persoonlijk contact, ook al is het op veilige afstand, is juist nu heel belangrijk. We zijn er voor u!
De samenwerking vergroot de in- gen), Toon Mans (Castricum) en Hans
Romeyn
(Heiloo)
benadrukken
formatiepositie van de gemeente
en groet,
Met warme
Petra van
der Meer
en Karin Smitdat de
versterkt hiermee de integrale aan- melder altijd anoniem blijft. ‘Inwo- notaris:
pak van ondermijnende criminaliteit. ners en ondernemers kunnen bij het mr. Erica van NimwegenVoorheen werden meldingen via het meldpunt zaken melden, waarbij zij Dijkstra
meldpunt alleen doorgestuurd naar vermoeden dat er criminele of kwade info@overwegendnotariaat.nl
organisaties zoals de politie. Nu krij- opzet in het spel is. Bij M kunnen ze www.overwegendnotariaat.nl
gen ook de gemeenten belangrijke veilig een melding doen. Niemand Herenweg 197
meldingen doorgestuurd over onder komt te weten dat hij of zij de mel- 1934 BA Egmond aan den Hoef
andere drugshandel, prostitutie, frau- ding heeft gedaan.’ Het meldpunt is 072-5066171
de en geweldsmisdrijven. Zo kunnen zeven dagen per week bereikbaar via
de gemeenten sneller een verband 0800-7000. Op maandag tot en met
Voor uw gehele administratie
leggen tussen de anonieme melding vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in
Administratiekantoor
en voor de gemeenten beschikbare weekenden van 9.00 tot 17.00 uur.
informatie. Meld Misdaad Anoniem Daarnaast is het 24/7 mogelijk om te
is een onafhankelijke organisatie en melden via een beveiligde omgeving
geen onderdeel van de politie. De op meldmisdaadanoniem.nl/melden.
Voor: - Verwerking bedrijfsburgemeesters Peter Rehwinkel (Beradministraties en samenstelling jaarEen gedicht van Monique Doets

Kleinkinderen en achterkleinkinderen
De uitvaart heeft in familiekring plaatsgevonden.
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerk(st)ers
van zorginstelling Agnes voor de goede verzorging.
Correspondentieadres:
Familie Melker, De Krijt 12 1935 BL Egmond-Binnen

WINTER

Japanse Duizendknoop te lijf
(van de redactie/John de Waard)
Even leek het erop dat de werkzaamheden voor het bouwplan Delversduin al waren begonnen: op het land achter
het Graaf Dirkplein in Egmond aan den Hoef was een brede
greppel gegraven die verdacht veel weg had van een soort
fundering voor een rijtje woningen. Het blijkt te gaan om
maatregelen in de strijd tegen de Japanse Duizendknoop.
Er zijn al heel lang bouwplannen voor uitheemse exoot de kop wordt ingehet stuk land tussen Delverspad en drukt. In dit geval, met wortel en al
Graaf Dirkplein, maar daar is voorals- uitgeroeid.
nog geen start van te bespeuren. De
greppel en graafwerkzaamheden hebben daar dus niets mee van doen. Het
is de methode die wordt gehanteerd
om de ‘terreur’ van de Japanse Duizendknoop tegen te gaan. Deze plant
wordt tot de meest invasieve exoten
gerekend: eenmaal aanwezig is het
bijna niet meer weg te krijgen en blijft
het maar doorwoekeren. Daardoor
worden inheemse plantensoorten verdrongen en dat is niet wenselijk. De
sterke wortelstokken zijn bovendien
in staat schade toe te brengen aan Foto (redactie) - De graafgebouwen, leidingen en wegen. Met werkzaamheden zijn niet
de wetenschap dat op de plek van voor de bouwplannen aan
het voormalig AZC-terrein (ooit?) een het Delverspad, maar tegen
bouwplan gerealiseerd gaat worden de voortwoekerende Japanse
is het daarom van belang dat deze Duizendknoop.

rekeningen - 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

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

DORPSGENOTEN
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Overweldigend en onwerkelijk
was het afscheid van onze lieve

Marianne
Walta - de Jong
Marjan

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

Het geeft ons
veel steun dat ze
zo geliefd was.

♥
Age, Brigit en Ben
Dion en Ian

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het
medeleven, de vele kaarten en prachtige bloemen na het
overlijden van

Nel Castricum Kuijs
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Egmond aan Zee, juli 2020

SCHILDERSBEDRIJF

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

Heel hartelijk bedankt voor alle medeleven, de vele
mooie kaarten en lieve woorden, na het plotseling
overlijden van

Dries Zwaaij

..Het afscheid is definitief,
de herinneringen zijn onuitwisbaar..
Corrie Zwaaij-de Groot

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

HîƞƪŰƲēĚƖ¬îČĽîǊŰŰƖˤ̷˨œîîƖ
qîîťēîĵ̟ēŃťƞēîĵĚťēŰťēĚƖēîĵ
ˤ˫˦˩˪˪ˤ˦ˤˤΌĵîƞƪŰƲēĚƖċƲƖĚîƲ΄ċŚŰƞƞĚ̤ťŚ

Kustgebied biedt beste
perspectief (van de redactie/John de Waard)

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur
Linda Liefting

Achttien gemeenten in Noord-Holland Noord, waaronder
ook Bergen, hebben samen de ambitie om in 2030 de beste
verblijfsrecreatiesector van Nederland te hebben. Daarvoor
is het noodzakelijk om samen op te trekken. Volgens het
onderzoek naar de kansen en mogelijkheden blijkt dat het
kustgebied er het beste voor staat als het gaat om het toekomstperspectief voor verblijfsrecreatie.

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
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Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

D B

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

Ouderwets

LEKKERBEK GEROOKTE MAKREEL

HEERLIJK GEKRUID 2 voor € 7,50
Alleen tegen inlevering van deze bon

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

uBBeL
oeT
oor

volg ons nu ook op Facebook
Warm gebakken

3e GRATIS

vanaf € 3,50 p/st

2 voor € 6,-

VERSE
MAATJE’S HARING ZALMFILET’S
Hollands Nieuwe

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Alleen tegen inlevering van deze bon

de lekkerste

wasserij
dubbelblank

van kilo € 25,- TOP-kwaliteit

Alleen tegen inlevering van deze bon

€ 14,95 kilo

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

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

Linda IJssennagger-Zentveld

6e GRATIS

65plus 3 voor € 5,-

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

ZENT

p/st €2,20 5 voor € 10,-

✄

verschillend onderscheidend aanbod
en verschillend ondernemerschap.
De resultaten van het onderzoek bieden juist de gewenste inzichten in de
verschillende kansen en opgaven per
deelregio en zelfs per gemeente. De
Bergense wethouder Erik Bekkering,
lid van de stuurgroep Vitale Verblijfsrecreatie NHN: ‘Uiteindelijk gaat
het bij de ondersteuning om lokaal
maatwerk (één park één plan), maar
duidelijk is dat veel zaken met elkaar
samenhangen en dat het inefficiënt is
om alle achttien gemeenten in de regio Noord-Holland Noord het wiel zelf
te laten uitvinden. Uit het onderzoek
is wel duidelijk geworden dat echt alle
gemeenten een uitdaging hebben. De
kracht zit in de regionale samenwerking, daar is de sector als geheel het
meeste bij geholpen.’ Met de inzichten uit het onderzoek heeft elke gemeente inzicht in haar eigen lokale
opgave om de ambitie van de visie te
realiseren. Daarmee kan er, in nauw
overleg met de ondernemers in de
sector, een vertaling worden gemaakt
naar tijd, geld en capaciteit én pragmatische samenwerking in de regio.

✄

Vooruitlopend op hun plannen en
ambities hadden de gemeenten een
onderzoek laten uitvoeren. Dat onderzoek wees onder meer uit dat driekwart van de sector verblijfsrecreatie
vitaal was. Was, want het onderzoek
was nog maar nauwelijks uitgevoerd
of er ontstond een geheel nieuwe
werkelijkheid door de coronacrisis.
Met name deze sector is daardoor
hard geraakt en wat de uiteindelijke
gevolgen daarvan zullen zijn, is nu
nog niet goed te overzien. Uit het
onderzoek blijkt wel dat wij er hier in
het kustgebied beter voor staan dan
andere regio’s.
Het onderzoek onder de 120 verblijfsrecreatieve bedrijven in NHN was
onderdeel van de aanpak die de betrokken gemeenten voor ogen hebben om hun ambities waar te maken.
Voor nu geldt echter vooral het credo
om zoveel mogelijk de schade zien te
beperken en inzetten op de kortetermijngevolgen van de corona-crisis.
Toch wil men ook verder kijken. Juist
nu is een gezamenlijke aanpak harder
nodig dan ooit om weer tot gezonde
vooruitzichten te komen. Onderdeel
van het onderzoek was daarom om te
zien hoe het met de vitaliteit van 120
bedrijven in de verblijfsrecreatie is gesteld. De belangrijkste conclusie luidde dus dat ongeveer 75% van de capaciteit (aantallen bedden) vitaal was,
in ieder geval tot het uitbreken van
de coronacrisis. De resterende 25%
van het aanbod had al problemen, of
dreigt daar in te belanden wanneer
er geen acties worden ondernomen.
Er zijn de nodige verschillen herkenbaar per deelregio en per gemeente.
Zo heeft Regio Alkmaar, met daarin
de Noordzeekust (en dus onder meer
Egmond aan Zee), een wat beter perspectief dan andere regio’s. De recreatiesector is een belangrijke economische sector in Noord-Holland-Noord,
goed voor 12.500 banen en met een
bijzonder hoge economische impact
van 700 miljoen euro. Alle gebieden
zijn aantrekkelijk voor de toerist,
maar bieden een totaal verschillende
beleving en vragen daarmee ook om

Begin juni verscheen onze, i.v.m. corona, verlate nieuwsbrief aan
onze donateurs. Deze brief verscheen ook op Facebook. Nu blijkt er
bij anderen, die de social media niet gebruiken, toch behoefte te
zijn wat meer informatie omtrent de pinck. Vandaar langs deze weg
een update.
Ook onze loods ging op slot, want van een Potvis.
onze ploeg zit grotendeels, met alle In 2019 waren we met de pinck op
respect, in de risicogroep gezien leef- vele van de hierboven genoemde
tijd en gezondheid en die van hun evenementen. Maar Spakenburg en
partners. Inmiddels zijn we sinds de Elburg hebben we gemist. De gehele
regels wat versoepeld zijn weer op week voor het vertrek was het slecht
woensdag en zaterdagochtend ge- weer. Uiteindelijk was het vrijdag wat
opend. We drinken onze koffie niet beter geworden. Met daglicht werd er
in de kantine, maar in de loods van- uit de loods vertrokken en de pinck
wege de eis van anderhalve meter te water gelaten. Door het stoten
afstand houden. In feite was de pinck van het roer brak de helmstok, geen
zo goed als vaarklaar om naar aller- nood de reserve helmstok werd aanlei evenementen te varen. We missen gelegd. Door het opkomende water
nu Reddingbootdag Egmond, Alk- kregen we de pinck weer vlot. Op de
maer Kaeskoppenstad, Vlaggetjesdag tweede bank kwam een breker over,
Scheveningen, Visserijdag Egmond, maar het ging verder goed. Helaas
Houten boten festival Den Helder, Sail werd het weer snel slechter, de ZW
Amsterdam, Visserijdag Spakenburg wind nam weer toe. Ter hoogte Casen de Botterdagen Elburg. Over de tricum werd scheepsraad gehouden
Fjoertoer kon Le Champion nog geen en werd besloten naar Egmond terug
duidelijk verschaffen. Ook gaan we te keren. Een heel verstandig besluit.
nog informeren of andere evenemen- Tegen tienen stond de pinck weer in
ten misschien alsnog doorgang vin- de loods, allemaal een ervaring rijker.
den. Maar al met al een flinke inkom- Met dit niet kunnen varen was er eistenderving. De laatste klusjes aan de genlijk niets nieuws onder de zon. Ten
pinck en bootwagen worden gedaan. tijde van de visserij met bomschuiten
Er zijn nieuwe accu’s voor de trekker kwam het regelmatig voor dat de
aangeschaft.
schuiten, soms weken achtereen –
Woensdag 24 juni, een prachtige dag, buiten staat waren om zee te kiezen
we waren al vroeg aanwezig, we had- wegens het ongestadig weder-. Dit
den afgesproken om te gaan varen. was één van de redenen dat, zeker
Tegen negenen stond de pinck op het met de opkomst van IJmuiden, de visstrand, werd opgetuigd, altijd weer serij hier ter plaatse zo snel achteruit
een hele klus, en ging te water, eerst ging. Gelukkig hebben wij nu de pinck
op de motor. Er werd zeil gezet, maar om zo onze visserij historie levend te
helaas te weinig wind. Later op de dag houden. Dit doen we met vrijwilligers
kwam er meer wind en maakte de be- van diverse pluimage zonder enig onmanning lange slagen, vrij dicht onder derscheid. Maar we zijn dringend aan
de kust van Castricum tot Bergen aan verjonging toe, met 65 behoor je moZee en weer terug: een prachtgezicht. menteel al tot de jongere. Onze jongOp Facebook staat een filmpje met ste is 43, de oudste actieve 80
een drone gemaakt door Jos van Duin Wilt u of willen uw gasten eens bij ons
van deze zeiltocht. Wel bleek de pinck in de loods komen kijken, dan bent u
op de huidgangen te lekken, ondanks altijd welkom. Behalve de genoemde
dat er in de loods water in gespoten woensdag en zaterdagochtend van 9
is. Jooi, zei een derper tegen mij, gooi tot 12 uur zijn wij in juli en augustus
h’m een dag voor anker in het zeetje ook op de vrijdagavond van 19.00
net als vroeger met de houten vletten tot 21.00 uur geopend. Verder is het
van de brigade. Hij gaf toe dat hij er mogelijk om donateur te worden bij
niet aan gedacht had dat wij er een onze penningmeester Hans Engeln via
motor en accu’s en andere elektronica penningmeester@pinck.nl
in hebben.
Het is voor ons erg prettig werken in Foto Peter de Graaff) - Ook
de nieuwe loods. Alles krijgt zo zoetjes de activiteiten rondom de
aan een vaste plek, gereedschappen, Egmonder pinck kregen en
verf en olie, touwwerk enz. Er is een krijgen een bijzonder tintje
tijdlijn over de ontwikkeling van Eg- door de coronacrisis. Veel acmond aan Zee en de visserij. Op diver- tiviteiten waar de pinck zou
se plaatsen in de loods zijn er foto’s zijn, zijn niet doorgegaan,
van pinck in aanbouw enz. Er hangen waardoor veel inkomsten uitspanten van bomschuiten, maar ook blijven.
een wervel, schouderblad en een rib

Dagverse COCOS MACRONEN of APPEL PENCEES
5 voor € 5,50 + 5 GRATIS!!!
Dagverse AARDBEI RINGEN, AARDBEI SCHELPEN, APPEL-KANEEL SLOFJES
4 voor € 6,- en 8 voor € 10,Kilo  10.00
Lever de advertentie in en ontvang 25 afbak mini snacks CADEAU!!!

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

12.50

sc houder karbonade

Foto (aangeleverd) - Wethouder Erik Bekkering naar aanleiding van het onderzoek
over de kansen in de verblijfsrecreatie: ‘Het onderzoek
wijst uit dat het kustgebied
er relatief wat beter voor
staat dan andere regio’s.’

(uit de beemster) heel kilo
€ 9,98

botermalse runder kogelbiefstukken 3 grote
topkwaliteit uit de beemster

voor

9,98

biologisch

topkwaliteit uit middenmeer

heel kilo

4,98

biologisch

topkwaliteit uit de beemster

heel kilo

9,98

t

topkwalitei

biologisch

de allerlekkerste kippebouten
Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

prachtig mooie magere runderlappen

KOMIJNENKAAS
De Woerdense Kaasboer
Bij u op de markt

Lamoraal toch maar binnen
(van de redactie/John de Waard)
Het was zo’n mooi idee: Lamoraal wilde aan het eind van het
seizoen, wat toch al vreemd was verlopen, een leuk miniconcertje
houden voor belangstellenden. Om het seizoen leuk af te sluiten en
de zomer in te luiden. Een buitenconcert dan wel te verstaan, want
dat gaf de meeste ruimte en het minste gedoe. Maar niets van dat
alles. Het werd toch binnen.
Het weer was namelijk niet zo uitno- ding van een toch al bizarre jaargang.
digend om het buiten te doen, dus Maar er werd tenminste gespeeld en
alle mensen en instrumenten werden het publiek genoot. Voor degenen die
naar de zaal van Dorpshuis Hanswijk het hebben gemist, het werd pas laat
verplaatst en daar kon voor een se- bekend gemaakt, er is een optie om
lect publiek het programma met on- het concert alsnog te beluisteren op
der meer het thema van Lord of the de Facebookpagina van Lamoraal van
Rings, Summer Night, All Night Long Egmont: www.facebook.com/lamoen Back in Town ten gehore worden raalvanegmont/videos
gegeven. Een toch weer bizarre wen-

✄

De zon scheen
voor Marjan die dag.

De Egmonder pinck in coronatijd

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

OUDE BOERENKAAS
GATENKAAS
EXTRA PITTIGE

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

500 gram

500 gram

✄

Wij willen jullie
hierbij allemaal bedanken
voor de prachtige bloemen,
ontelbare kaarten,
mooie brieven,
lieve woorden
en de
indrukwekkende
erehaag.

ALLE FRANSE KAZEN BIJ AANKOOP VAN KAAS 3 VOOR €3,00

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.

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

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
•
•
•
•
•
•
•

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

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

VHS video naar
DVD 20 euro

de tweede DVD van de
zelfde video voor 12,- euro
Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl

P

TEL.
072-507 0200

De Poppenkast

KINDEROPVANG

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

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

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

