dag 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

info@bellem

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

3

Voorstraat 96a • 1931 AN Egmond aan Zee • 072-506 1363
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Bel me Teen!

Egmond aan Zee
www.belmeteen.nl
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Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents
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GEVRAA
Snackbar me

Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
aan de Hoef
10.het
Ramon
vanvan
de Laarschot
Foto’s (Cor Mooij) - Als publiekstrekker
kon
‘Rad
Fortuin’Hoorn
afgelopen vrijdag haar
eerste rondjes draaien. De opbouw alleen al was indrukwekkend, laat staan het uitzicht
vanuit de gondels. Absoluut de moeite waard om eens 5 euro te investeren en je eigen dorp
‘op niveau’ te bekijken.

liefst met ervaring
Voor een langer

TEL: 06 2361

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

‘Rad van Fortuin’ voor Egmond?
(van de redactie/John de Waard)
Het kan niemand zijn ontgaan: op de boulevard op het parkeerterrein in Egmond aan Zee staat inmiddels een reuzenrad. Hopelijk wordt dat het ‘Rad van Fortuin’ voor Egmond, want nu veel zaken niet
doorgaan moet dit rad de grote publiekstrekker worden. Voorlopig in ieder geval.
Vrijdag rond 13 uur was het zo ver, als eerste genieten van het indruk- trekker gaat worden voor Egmond en
de officiële start van de eerste rit. Een wekkende uitzicht vanuit de gondels. dat het euroteken in het hart van het
aantal hoogwaardigheidsbekleders Alle schrijvende en filmende media rad een teken mag zijn van voorspoed
met onder meer wethouder Erik Bek- waren present om dit schouwspel te voor zowel de exploitant als de Egkering was aanwezig om het starsein verslaan. Dus daar willen wij niet bij mondse ondernemers.
te geven. Een aantal daarvan nam achterblijven. Laten we hopen dat het
vervolgens plaats in de gondel en kon rad inderdaad de gehoopte publieks-

Verder in Dorpsgenoten:
Nieuw materiaal reddingsbrigades
Uur U nadert voor wandelmusketiers

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

Ben’s Angels genieten van ‘uitje’

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Het kan voorkomen dat u in Egmond-Binnen langs de Herenweg een ‘konvooi’ van dames-met-rollators
ziet gaan. Dit zijn de buurtjes uit Heegemunde, op weg naar óf op de terugweg van Ci Vediamo.
Tijdens de coronacrisis hebben de
dames middels een lief dorpsinitiatief
een tegoedbon ontvangen om bij de
ijssalon een ijsje te gaan halen. Inmiddels mogen ze weer naar buiten
op gepaste afstand en hebben ze al
een aantal maal de kans gegrepen
om er tijdens een mooie zomerse dag
gezamenlijk op uit te gaan. Dit ritje
bevalt de dames zo goed, dat ze er
DORPSGENOTEN

eens in de paar weken een ‘uitje’ van
hebben gemaakt. Het ijsje wordt op
‘het Brinkie’ op gepaste afstand genuttigd, waarna ze weer gezamenlijk
huiswaarts keren naar Heegemunde.
Dus ziet u de dames gaan: ze zijn niet
‘ontsnapt’, doen geen vlieg kwaad,
halen niemand onverhoopt in en veroorzaken geen overlast… Ze praten
misschien alleen wat harder omdat ze

‘afstand moeten houden’. Het is een
geweldig gezicht dames, we zien jullie
graag nog heel veel keren langslopen
op de Herenweg!
Foto’s (Helen Pijl) -Heerlijk
onderweg naar Ci Vediamo
voor een ijsje. Even er lekker
uit.
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Subsidie energiebesparende
maatregelen

Harry van Scherpenberg

(van de redactie/John de Waard)
Sinds enige tijd kunnen inwoners van de gemeente Bergen een
subsidie voor energiebesparing van zeventig euro aanvragen. Met
deze subsidie kunnen woningeigenaren kleine energiebesparende
maatregelen nemen, zoals het kopen van nieuwe ledverlichting of
het aanbrengen van tochtstrip of radiatorfolie. De subsidie komt
voort uit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) van het Rijk.
Woningeigenaren kunnen tot volgend ningen (geen huurwoningen). Via de
jaar 31 maart deze subsidie aanvra- gemeentelijke website www.bergengen, tenzij het subsidieplafond eerder nh.nl/energie is meer informatie te
is bereikt. De subsidie is namelijk vinden over de subsidie. Tevens is daar
‘slechts’ mogelijk voor maximaal de link te vinden waar de subsidie kan
1499 woningen. Verder heeft de sub- worden aangevraagd.
sidie betrekking op bestaande wo-

31 juli 1925

15 juli 2020

Weduwnaar van Eelkje Kooij
Ik zou
graag…
Ik zou zo graag een arm om je heen willen leggen,
Hein
van Scherpenberg
van
dichtbij troostende
woorden willen zeggen. en Floor Rondeel
Ik zou zo graagJonas,
je hand vastSoesja
willen pakken,
Ruben,
nu je de bodem onder je vandaan voelt zakken.
Ik zou je zo graag een knuffel willen geven,
Pieter
en Nicoline van Scherpenberg
als je door alle emoties staat te beven.
Molly
Ik zouTsjip,
zo graag dat
iedereen hier dichtbij je kon staan,
Karin Smit
in plaats van 1.5 meter of veel verder hier vandaan.
Weet
dat
ik
er
voor
jullie
zal
zijn,
Loe van Scherpenberg en Mike Guyer
in deze tijden van verdriet en pijn.
Lowis,
Reina
Dat we het afscheid
maken, mooi en warm,
met in gedachten onze knuffel en arm.
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

ANNO NU
uitvaartverzorging

Petra van der Meer

06 - 41 73 95 49

06 - 81 35 81 10

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Wouter van Scherpenberg

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Een gedicht van Monique Doets

Roel en Ingrid Amons

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, ookNils
al is hetStoll
op veiligeen
afstand,
is juist nu heel
belangrijk. We zijn er voor u!
Nicole
Verhoef

Met warme
groet, Petra
van der
en Karin
Smit
Martijn
Stoll
enMeer
Sigrid
van
der

notaris:

Nieuw materiaal reddingsbrigades
(van de redactie/John de Waard)
De vrijwilligers van de reddingsbrigades van Egmond, Bergen en
Schoorl kunnen deze zomer beschikken over een drietal nieuwe
wagens, voor elke reddingsbrigade één. Recentelijk onthulde burgemeester Peter Rehwinkel op feestelijke wijze deze aanwinsten.
Ook werd een nieuwe reddingsboot voor de oude wagens en worden invoor de brigade van Egmond in ge- gezet als ambulance. Niet alleen voor
bruik genomen. De festiviteiten von- toezicht op het strand, maar door het
den plaats bij het nieuwe onderkomen toenemende toerisme in het gebied
van reddingspost Schoorl, dat op de- ook voor assistentie in de duinen.
De reddingsbrigade helpt daarbij bijzelfde dag geopend werd.
De nieuwe Toyota 4x4 Land Cruisers voorbeeld wandelaars met verstuikte
kunnen op elk terrein multifunctioneel enkels of mountainbikers met botingezet worden. De nieuwe auto’s breuken.
dienen als preventieve vervanging
Foto (aangeleverd) - De officiële oplevering van drie nieuwe
voertuigen voor de reddingsbrigades van Egmond, Bergen
en Schoorl. Burgemeester Peter Rehwinkel knipt het bekende lintje door…

Meulen

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

De begrafenis heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

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

Onze dank gaat uit naar huisarts
Michiel Zwartkruis voor de jarenlange
zorg en begeleiding.

072-5066171

Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

Correspondentie-adres:
Jelgersmastraat 31
2023 EN Haarlem
scherron@hetnet.nl

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

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS

Wij danken iedereen voor de
overweldigende belangstelling, mooie woorden,
prachtige bloemen, lieve brieven en kaarten
die wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn lieve zorgzame vrouw,
onze lieve moeder en trotse oma

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

Kaatje Mostert - van Vliet
- Corrie -

ap.beukers@quicknet.nl

Volop genieten van de zomer
(van de redactie/John de Waard)
Laten we hopen dat dit voorbije leuk, maar het levert geen extra geld
weekend een voorbode was van een op. Zo’n vol terras wel…
lange, mooie en warme zomervakantie die nu ongeveer voor heel Nederland is begonnen. Een vakantie die Foto (redactie) - Dit weekveel toeristen naar Egmond brengt end was het volop genieten,
en daarmee ook weer wat geld in het zeker op de vrijdag en zaterlaatje van de ondernemers. Het feit dag. De terrassen zaten weer
dat strandpaviljoens niet hoeven te vol, althans zo vol als enigsworden afgebroken van de winter is zins verantwoord is.

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet.
Jan Mostert, kinderen en kleinkinderen.

Juli 2020, Egmond aan den Hoef

VHS video naar
DVD 20 euro

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

DORPSGENOTEN
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Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die belangstelling heeft getoond na het overlijden van onze liefste

Afra Berkhout-Valkering
De mooie woorden en herinneringen op alle kaarten
en brieven, de prachtige bloemen,
het heeft ons goed gedaan.
Het geeft troost om te weten
dat zij ook zo geliefd was bij vele anderen.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar
Dr. Smits en Anouk van Evian voor de goede zorgen.

Sjaak Berkhout
Kinderen en kleinkinderen

(reserveren kan aan de deur)

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

Bezorgdagen: donderdag t/m zondag

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

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

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur

TE HUUR

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

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

WE HEBBEN NOG

VAN DE GIESEN

€ 5,50

Uur U nadert voor de ‘Wandelmusketiers’
(van de redactie/John de Waard)
Een aantal weken geleden hebben we bericht over het initiatief van een aantal ‘wandelmusketiers’
om te gaan lopen voor het goede doel, in dit geval voor Het Praethuys. Dat initiatief komt aanstaande
zaterdag tot zijn hoogtepunt. Dan is ‘de dag van de50vanAlkmaar’. Onder de lopers is ook Egmonder
Martin de Graaf.
Het initiatief kreeg gaandeweg de
afgelopen periode steeds meer steun
in de vorm van sponsoring om die 50
kilometer te volbrengen. Martin: ‘Dat
is mooi, want het belangrijkste is dat
we zoveel mogelijk geld ophalen voor
Het Praethuys. Dat kan ik niet genoeg
benadrukken. Ook in de Egmonden
zijn veel mensen die baat hebben gehad bij Het Praethuys of dat in de toekomst nog zullen hebben. Iedereen
krijgt immers wel op een of andere
manier met kanker te maken….’
‘Aanstaande zaterdag gaat het dan dat laten weten via een mailtje naar medemusketier Cees Geereindelijk echt gebeuren’, aldus Mar- de50vanAlkmaar@gmail.com. Ver- lings uit Zwaag, is een van de
tin. ‘We verwachten ergens tussen 15 meld in het bericht wat het bedrag ‘wandelmusketiers’ die aanen 16 uur aan te komen bij de Grote van uw donatie is en na afloop wordt staande zaterdag gaat lopen
Kerk in Alkmaar. Dat laatste stuk gaat, u benaderd met de juiste gegevens voor het goede doel. Dan
wordt bekend gemaakt wat
zoals het er nu naar uitziet, onder be- om het geld over te maken.
de actie heeft opgeleverd
geleiding van kaasdragers en muziek.
Het wordt vast een heel spektakel, Foto (redactie) - Martin de voor Het Praethuys Alkmaar.
maar alles voor het goede doel.’ Wie Graaf uit Egmond-Binnen,
deze wandelaars nog wil steunen kan met op de achtergrond zijn

Flyers over corona in diverse talen
(van de redactie/John de Waard)
Naast alle wat meer ludieke maatregelen, zoals de signing overal rond de Egmonden, zijn er ook flyers
beschikbaar. Daarin wordt in meerdere talen uitgelegd welke maatregelen er hier gelden in relatie tot
corona. Deze flyers zijn een initiatief van de Veiligheidsregio NHN, maar voor onze eigen regio zijn ze
aangevuld met lokale informatie.
gelden in Nederland een aantal basisregels, die zijn in een flyer gezet in
het Nederlands, Duits en Engels. De
flyers voor lokaal gebruik zijn aangevuld met tips voor leuke activiteiten
voor de toeristen. Die flyers kunnen
Halten Sie sich an die örtlichen Maßnahmen und genießen Sie Ihren Aufenthalt. bijvoorbeeld door de ondernemers
worden geprint en opgehangen. Ze
staan op de website van de gemeente
Bergen onder alle nieuwsitems over
de coronamaatregelen.

Willkommen in den Niederlanden.

In deze zomermaanden bezoeken (gelukkig) weer veel binnen- en buitenlandse toeristen onze kust en het is
belangrijk dat iedereen op de hoogte
is/kan zijn van de hier geldende co-

ronamaatregelen. Die zijn toch al niet
altijd even duidelijk, dus wanneer
toeristen vanuit andere landen hier
naartoe komen, wordt het er in de
regel voor hen niet duidelijker op. Er

CORONA-MASSNAHMEN IN NORD-HOLLAND NORD

RUIMTE Drukke digitale inwonersavond ‘aardgasvrij’
al
v.a.

per m 3

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

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

STOPCONTACT

IN
BADKAMER?
Kijk dan eens in uw
groepenkast:
Zit daar geen
Aardlekschakelaar
(s) van 0,03 A?

Basisregeln

(van de redactie/John de Waard)
De digitale inwonersavond over een Aardgasvrij Bergen is afgelopen maand druk bezocht. Voor zover
je van bezoeken kunt spreken als het allemaal online gaat uiteraard. De oorspronkelijke plannen voor
een bijeenkomst op locatie konden in verband met corona niet doorgaan, maar dat weerhield de gemeente niet om een alternatieve avond te houden. En deze bleek heel populair.
Het initiatief werd door de inwoners doel van de avond was om inwoners zijn er dan voor uw wijk en woning
m
gewaardeerd en er 1,5was
veel inter- te informeren voor welke uitdagingen en welke stappen zijn er nodig? En
actie. De ‘aanwezigen’ kregen een de gemeente staat in de overgang wat betekent dit voor u? Kon u niet
presentatie te zien en te horen via naar aardgasvrij wonen, om de in- aanwezig zijn bij deze avond en/of
öffentlichen wilt u de presentatie terugzien? Het
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in Ihrer UnMeter Abstand
sammlungen
Hände
Armbeuge
muss eine nichtmede gepresenteerde dia’s en veel geover
maken.
De
gemeente
onderzoekt
de terkunft,
chat.
rufen SiDeze
e 0800- chat was erg levenzu anderen
meiden
waschen
husten bzw.
dizinische Mundan und vereinba- gingen in de chat met
momenteel welke alternatieven er stelde vragen vindt u terug op www.
dig,1202inwoners
maske
getragen
niesen gebieden er ikdenkmeeoverbergen.nl en dan klikren Sie eiin
nen Termi
n für Personen
elkaar
gesprek
en beantwoordden zijn, en welke kansrijke
werden.
einen Coronatest.
ken op ‘Aardgasvrije Wijken’. Daar
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Informationen für Touristenmogen
in Nord-Holland
Nord blijven staan
Strandpaviljoens
winter

(van de redactie/John de Waard)
Vanuit Den Haag heeft minister Kajsa Ollengren recentelijk aangegeven dat strandpaviljoens deze
winter mogen blijven staan. Dat zou de paviljoenhouders weer iets tegemoet komen in de kosten, want
Unterkünfte für Touristen, wie z.B.
Museen und kulturelle Einrichtungen sind
het afbreken en in het voorjaar weer opbouwen is al met al een flinke kostenpost.
Campingplätze,
Hotels
und
Pensionen,
eingeschränkt
geöffnet:
blijven
om gasten ondernemer. Het zal er waarschijnlijk
‘De gezamenlijke overheden werken ook open mogen
geöffnet.
van afhangen wat deze zomer nog
Het
hier gezien desinduitzonderlijke
situatie te ontvangen.
● Begrenzte Anzahl(hoofdgebouw
von Besuchern erlaubt
gaat opbrengen of Egmondse stranmag
alleen
blijven
graag aan mee, binnen de randvoor- van het) paviljoen
● Reservierung kann erforderlich sein
waarden van waterveiligheid, open- staan, verder niets. De ondernemers dondernemers die het betreft die risibare orde en veiligheid en natuurbe- gaan er dus niets extra mee verdie- co’s voor lief nemen en zich de kosten
besparen.
langen’, aldus de minister. Dat lijkt nen, hooguit Inkosten
Restaurants
und Cafés: En dat van afbreken en opbouw willen/kunniet
geheel
ri- nen besparen. Het mooie weer komt
uiteraard mooi, maar het is niet zo is ook nog eens
● Sitzen
am Tisch
oder an derzonder
Bar vorgeschrieben
Machen Sie Ihre Einkäufe so viel wie
op bijvoorbeeld
dat de paviljoens die daar nu geen sico. Het risico● Halten
Sie 1,5 Meter Abstand schade er aan, dus wellicht kan er toch nog
möglichhebben,
allein. dan ineens door stormen ●ofReservierung
komen2020
van deze
zomer.
vandalisme
is voor
vergunning voor
kann erforderlich
sein de iets goeds
4
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Dan wordt het
hoog tijd om met
ons contact op te
nemen!
DORPSGENOTEN

De

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Door elk geluid,
Gaat de stilte verloren.
Verloren stilte beduidt:
De stilte niet horen. JéGé

● Sitzen an einem Tisch vorgeschrieben

Facebook
Halten nu
Sie 1,5ook
Meterop
Abstand
volg● ons

Tipps für Ihren Urlaub in Nord-Holland Nord

538 12
076 Orte in unserer Region.
ErkundenTSie06
die schönen,
unentdeckten
www.rotteveeltuinen.nl

Tipp 1:

Alleen
tegen inleveringTipp
van4: de bon
Tipp 3:

Tipp 2:

D B

Schoorl sowie an den Stränden Uitgeestermeer bietet WasserVoor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
von Camperduin und Hargen ist sport-, Wander- und Fahrradwww.duBBeLBLaNk.NL
immer genügend Platz.
möglichkeiten.
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Tijdritten van MTB K&BP populair
Uitslag: 5. Alwin Hes, Bakkum 52.26 min 7. Henk Jan Verdonk senior, Egmond
aan den Hoef 56.49 min 8. Emiel Prins, Egmond aan Zee 57.00 min 9. Chris
Kemp, Egmond aan den Hoef 59.11 min

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht
Ik las in de krant dat in Bergen aan Zee bij het strand binnenkort cameratoezicht gaat worden ingevoerd. Om sneller te kunnen achterhalen hoe, wie en
wat wanneer er weer rellen uitbreken. Ik weet niet waar ze die camera’s gaan
ophangen, maar dat mag dan wel op een onbereikbare plaats zijn. Als mensen
onder invloed van drank, drugs en weet ik veel wat elkaar en anderen te lijf
gaan, zou zo’n cameraatje dan veilig zijn als ze doorhebben waar die hangt?
Bovendien, dan hebben we straks beelden van ‘heterdaadjes’, maar dan mogen we ze niet gebruiken. Privacy van de betrokkenen en zo, je kent het wel.
We zitten wel in Nederland ja…
K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

p/st € 3,00 2 voor € 5.00
Alleen tegen inlevering van de bon

Im archäologischen Museum Haus Genießen Sie in der wunderschöHilde in Castricum ist immer etwas nen Natur von Heiloo: Spazieren
Alleen
tegen inleveringdurchvanden de
Wald bon
oder Radfahren
zu entdecken.
entlang der Dorfränder.

ZENT

500 gram voor maar

1 kg € 12,50 € 6,50
Weitere Tipps finden Sie unter hollandbovenamsterdam.nl

Weitere Informationen: www.netherlandsandyou.nl
13. Juli 2020

HEERLIJK GEKRUID

let op! vakantie

maandag 27 juli t/m zon

* 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
Kilo
Telefoon 072-5812331
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

de allerlekkerste verse hollandse kipfilet
biologisch
t

topkwalitei

topkwaliteit uit middenmeer

9,98

500 gr

9,98

hollandse lamsbout of lamsboutlappen

biologisch

topkwaliteit van texel

“de lekkerste bal van nederland” magere rundergehakt
12.50
gratis
biologisch topkwaliteit uit de beemster kruiden heel kilo

Bij u op de markt

GRASKAAS
BLACK LABEL
Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

8,98

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

500 gram

500 gram

EXTRA PITTIGE

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

dag 2 aug

heel kilo

Kilo  10.00 KOMIJNENKAAS
De Woerdense Kaasboer

Voedsel en kleding
(van de redactie/John de Waard)
De gevolgen van de coronacrisis zijn enorm. Dat gaat van mensen
die (langdurig) moeten herstellen van het virus tot aan mensen
die hun baan kwijt zijn of minder kunnen werken en daardoor niet
meer zelf volledig in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Binnen
de gemeente zijn diverse initiatieven gaande die de zwaksten in
onze samenleving bijstaan. Zoals de kledingbank in Egmond aan de
Adelbertusweg 42 (grote schuur) in Egmond-Binnen.
Het lijkt inmiddels alsof de corona- er zijn (of zouden moeten komen) om
crisis weer (grotendeels) voorbij is. mensen bij te staan in deze zware tijd.
Niets is echter minder waar. In landen Dat kan op verschillende manieren,
om ons heen begint hier en daar het maar neem gerust contact op om te
aantal besmettingen weer op te lopen overleggen. Naast de kledingbank
en ook hier is dat het geval. Geen Egmond is er nog de voedselbank
reden dus om te verslappen. De ge- Alkmaar die ook voor onze regio bevolgen zijn nu al ernstig genoeg. De schikbaar is. Wie daarvan hulp wil, of
Stichting Welzijn Bergen biedt daarom wil doneren kan contact opnemen
ondersteuning aan bij initiatieven die met Voedselbank Alkmaar.

MAKREELFILE

Naturel,
n,
tuinkruide
peper

LOSGEVROREN WARM GEBAKKEN
TOP kwaliteit GAMBA’S KIBBELING
Alleen tegen inlevering van de bon

✄

WASSERIJ
DUBBELBLANK

Foto (aangeleverd) - Expositie EGMOND van Arjen Zwart
in Galerie Conny van Kasteel.

Ouderwets gerookte

€5,00 per emmer 4 voor € 5,00

uBBeL
LaNk
oeT
eTer
In den Dünen von Bergen und Erholungsgebiet Alkmaarder- und
oor
roNwaTer

middags in praktijk gebracht en de
volgende dag weer besproken. De
omgeving van Egmond staat hierbij
centraal. Daarvoor hoeven de deelnemers niet persé over een echte,
dure camera te beschikken. Ook met
een smartphone kun je deelnemen.
Het gaat in deze workshop niet in de
eerste plaats om de techniek van het
fotograferen, maar om het leren kijken om zo een met één foto een heel
verhaal op beeld te kunnen vastleggen. Bezoektijden Galerie Conny van
Kasteel, Noorderstraat 4, Egmond aan
Zee: Dinsdag t/m zaterdag van 13.00
– 18.00, zondag van 14.00 – 17.00

Grote emmers
ZURE HARING/
ROLMOPS

✄

In zowel galerie Conny van Kasteel in Egmond aan Zee als in de
Eerste Bergensche Boekhandel in Bergen worden op dit moment
foto’s geëxposeerd van de Egmondse fotograaf Arjen Zwart in de
expositie EGMOND.

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

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

Draußen auf der Terrasse:

Schwimmbäder und Badeorte in der
Natur sind geöffnet.

Expositie van Arjen Zwart

De foto’s die vertoond worden laten
het verhaal zien van de pracht van
een deel van de Egmondse cultuur in
zijn omgeving, zoals Arjen Zwart die
bij het maken van zijn foto’s heeft
waargenomen. EGMOND bestaat
uit duin-zeelandschappen, dieren en
mensen die hij daar aantrof en het interieur van woonkamers en duinkeetjes. Bijzonder is dat Arjen tot en met
14 augustus de hele week (behalve
op maandag) ’s middags in de galerie
aanwezig is om de verhalen die bij de
foto’s horen te vertellen. Story-telling
over hoe hij keek op dat specifieke
moment en de impact daarvan. In de
ochtenduren is het mogelijk om in de
galerie een meerdaagse workshop
story-telling bij Arjen te volgen. Wat
‘s morgens geleerd wordt, wordt ’s

Foto (aangeleverd) - De coronaflyer is in meerdere talen
beschikbaar, zoals hier in het
Duits.

✄

We zijn weer geopend!
donderdag t/m zondag
vanaf 11.00 uur
Koffie | Lunch | Diner
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✄

Nieuwe Egmonderstraatweg 6
(tegenover Albert Heijn) Egmond a/d Hoef
T
072 506 1201
E
info@belleman.nl • I www.belleman.nl

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Bij aankoop van kaas 10 boeren eieren voor €1,00

✄

de tweede DVD van de
zelfde video voor 12,- euro

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.

Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399

•
•
•
•
•
•
•

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

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

De Poppenkast

KINDEROPVANG

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

ABA

AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG

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

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

Ook voor ramen en kozijnen

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

