27 ma

Egmondse Almanak

28 di
29 wo
30 do
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7:25

13:34

17:45
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15:14

18:25
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19:45

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

dag 10.00 uur W&C-viering o.l.v. parochianen m.m.v. St Caecilia
22 wo 1:49Kerklaan
9:55 11,14:09
1935 EV22:35
Egmond-Binnen
H. Adelbertus– Egmond Binnen: Zondag 10.00 uur Eucharistieviering 23
metdo 2:45
10:50 9015:05
23:40 06-124 58 904
Tel. 072-506
89 • Mobiel:
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl
pastor Nico Mantje m.m.v. Cantate Deo
24 vr
3:35
11:30 15:56
NM
25 za 1:25
4:19 12:16 16:31
WOENSDAG 5 APRIL
26 zo 2:16
4:55 12:55 17:05
Vastenmeditatie Protestantse kerk met dominee Saskia Ossewaarde
Palsma
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23 zo
24 ma
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14:25
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EXPOSITIE
multimedia - ontwerpstudio 31 vr
3:20
7:59 15:50 20:19
Hanswijk; Aad Peetoom en Hilde Belleman. Tot 15 juli.
reclamebureau
MAART Woe 29 Vastenmeditatie, Protestantse Kerk, 19.30u
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Wo 29 Toneelgroep Spiegel
in de Schulp
20.15u
Nieuwe
Egmonderstraatweg
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31 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
3 vr
2:55 11:24 15:28 23:44
3 Nieuwe
ma 0:04Egmonderstraatweg
4:28 14:16 16:59 VM
12 • 193
Vrij 31 Fotodag Erfgoeddocumenten, PostaanZee, 10u
4 za 3:45 12:15 16:16
4 di
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•
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Verschijnt wekelijks huis-aan-huis
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Zee,
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en
Bakkum
Nrd.
Vrij 31 Verstillende wandeling v.a. De Abdij 13.00u
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5:56 15:46 18:18
Vrij 31 Lezing pelgrimstocht Lourdes-Santiago, PostaanZee, 19u
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6:29 16:16 18:55
APRIL Za 1 Toneelgroep Spiegel in de Schulp 20.15u
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LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
dagen na
NM en VM
9 do 3:36
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Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK0-13 jaar.
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12 zo 5:14
9:44 18:00 22:10
12z
wo
5:44 10:35 opvang
18:05 23:05
Buitenschoolse
Di 4 Snuffelen in de bijbel, Parochie E-Binnen 15u
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KINDEROPVANG DE

Bel me Teen!

18 za

Ferry Karssen sterkste
bij MTB Kids & Parents

19 zo
20 ma
21

di

22 wo
Alkmaarder Ferry Karssen is donderdagavond met overmacht winnaar 23 do
geworden van de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents24 vr

Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Weergaloos was echter het optreden van
25 za
26 zo
Henk Jan Verdonk senior, die vanuit kansloze positie wist op te stomen naar
27 ma
plaatsgenoot Niels Bras en Alkmaarder Henk Louwe en deze vervolgens ook
28 di
nog wist in te pakken. Uitslag: 1. Ferry Karssen Alkmaar 2. Vincent Beentjes
Foto (Rob Glas) - Reddingsacties van hulpdiensten waren schering en inslag tijdens opnieuw
29 wo
Castricum 3. Wilfred Knegt Uitgeest 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan
een lange, warme dag. Tot middernacht is met groot materieel gezocht naar een 16-jarig 30 do
de Hoef 5. Niels Bras Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Dirk
meisje dat nog in het water zou zijn. De zoektocht is zonder resultaat afgebroken. Inzet (Cor
31 vr
Dekker Egmond aan Zee 8. Jarno Betlem Krommenie 9. Chris Kemp Egmond
Mooy) - Er is tot 12 uur s’nachts gezocht met twee helikopters
aan de Hoef 10. Ramon van de Laarschot Hoorn

Nachtelijke zoektocht naar meisje (16) (tekst Cor Mooij)
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TEL: 06 2361

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

T. 072 507 01 21 marcel@wiegers.net

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis

Hittegolf: mensen onwel en gered uit zee (tekst Cor Mooij)

Badman Jaap de Kat
(tekst Cor Mooij)
Vroeger had je een echte badman (Jaap de badman op Noord) langs de waterlijn lopen met een witte
pet op en een toeter in zijn hand om de mensen terug te roepen die te ver in zee gingen. Dat zou zelfs
– of juist – in deze tijd misschien nog steeds niet zo’n slecht idee zijn. Natuurlijk zijn er de reddingsbrigade en de KNRM, maar die hebben hun handen al meer dan vol. Een goede – wat dwingender - ondersteuning zal welkom zijn.
Er zijn twee grote muien voor de gelijkse roep om meer steun voor de
kust van Egmond aan Zee, als daar hulpdiensten op strand, bijvoorbeeld
iemand aan de waterrand (liefst met door de herinvoering van strandpolide juiste bevoegdheid, herkenbaar en tie, was de badman in voorbije dagen
met de juiste communicatiemiddelen) misschien nog niet zo’n gek idee. Dan
constant de wacht kan houden boven moeten we de moderne versie maar
op een stoel of uitkijkpost zoals bij de instellen voor de toekomst?
Amerikaanse Life Guards, dan heeft hij Foto (Cor Mooij) - Jaap de
overzicht en kan direct ingrijpen wan- Kat op de uitkijk langs de waneer noodzakelijk. Gezien de bijna da- terlijn als de échte badman.
OPINIE

Paard weer slachtoffer van ‘mishandeling’
Het heeft even geduurd, maar het paard bij de Blauwe Paal moest er dan toch weer aan geloven. Voor
de zoveelste keer is het kunstwerk beschadigd door mensen die blijkbaar vinden dat een paard niets
met Egmond heeft te maken.
Los van wat je van het kunstwerk uit werd getrokken. Hoezo Egmond toch ook ongemoeid (ook al ziet nievindt kun je je afvragen of die mensen heeft niets met paarden te maken? mand ze door het hoge gras en rijd je
wel eens hebben gekeken naar oude En wat dan nog: ook al vind je een er zo voorbij)? Heeft Egmond dan wel
foto’s van activiteiten op het Egmond- kunstwerk niet mooi of niet passen met microben te maken…? Waarom
se strand. Daarop zie je toch echt bo- in de Egmondse omgeving, dan kun moet dit paard het dan steeds weer
ten die met paarden het strand op en je er toch nog wel vanaf blijven? Het ontgelden?
af werden getrokken, garnalenvissers maakt onderdeel uit van een hele sedie hun netten laten trekken door een rie kunstwerken. Wat je daar verder John de Waard, redactie
paard, tot en met de reddingssloep ook van vindt. De ‘microben’ van Louk Dorpsgenoten.
aan toe die door paarden de zee in en van Meurs aan de Sportlaan blijven

Beetje snoeien kan toch wel?

Neem voor een vrijbljivend kennismakingsgesprek contact op met A-zorg Arina,
Winkelmanplantsoen 1 - 1931 VV Egmond aan Zee
06-38729112 - 072-8887706
info@a-zorgarina.nl - www.a-zorgarina.nl

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl
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Bedankt, voor alle steun en support in welke vorm ook!

Het was "Henk" waardig,
overweldigend, ontroerend en eervol mooi!
Het geeft ons veel steun, liefde en kracht.
Bea, Luka,Tirza en Noa Hofman

DEVOTIO

Toewijding in uitvaartverzorging

Uitvaartverzorger sinds 1992

2

Uw wensen staan altijd centraal
Voor Thuiszorg(ZVW) en Begeleiding(WMO).

Ronald Koster

Warme dagen betekenen drukke tijden voor zowel de horeca als de hulpdiensten. Vorige week donderdag begon het alweer vroeg op gang te komen in Egmond aan Zee: tropische temperaturen van boven
de 30 graden Celsius en dus extra werk voor de hulpdiensten op en aan het strand.
De fietsen langs de boulevard stonden rijen dik. De ERB had zijn handen
vol: van het in de gaten houden van
het water en strand tot en met het
helpen van mensen die onwel waren
geworden door de hitte. Zoals een
moeder met twee kinderen die alle
drie naar het ziekenhuis moesten
worden vervoerd. Een traumahelikopter die was opgeroepen hoefde (toen
nog) niet in actie te komen. Tegen de
avond werd het alsnog hectischer. Het
begon rond 18 uur toen brandweer
en ambulances met spoed naar het
strand werden geroepen. Binnen een toerist of kind, die snappen het een- Foto’s (Cor Mooij) - De hitkwartier gierden er drie ambulances voudig niet. Zij gaan net zo makkelijk tegolf heeft veel invloed op
achter elkaar Egmond-Binnen op weg naast een waarschuwingsbord voor strandgangers en alle hulpnaar het strand. Politie hield iedereen de gevaren van muien de zee in, met diensten. Puffend en blazend
op afstand. De muien op het strand alle risico’s van dien. Die sterke stro- proberen de badgasten de
blijven een punt van aandacht en dit mingen waren er de oorzaak van dat dag door te komen en hun
jaar lijkt het nog wel erger dan an- menig hulpdienst de afgelopen dagen vertier te vinden. Gelukkig
dere jaren. Bij eb of vloed komt de in actie moest komen. Daar komt nog gaat het meestal goed. Maar
stroming tussen de zandbanken zo bij dat veel toeristen geen idee heb- niet altijd en dan moeten de
sterk op, met een gemeten snelheid ben van wat de vlag bij de ERB nou hulpdiensten in actie komen.
van zo’n 15 km p/u, dat je er niet te- betekent. Dat je bijvoorbeeld met Die hulp kwam zondag te
genin kunt zwemmen. Het advies is een rode vlag vooral níet (te ver) het laat voor vier mensen in nood
om je mee te laten drijven naar zee water moet ingaan. Door de hitte is langs de Nederlandse kust.
en buiten de stroming weer rustig de drang naar het verkoelende water Zij overleefden met name de
naar de kant toe te zwemmen. Dat echter te groot. In totaal waren er in krachtige stroming van de
is natuurlijk makkelijker gezegd dan het weekend vier mensen verdronken muien voor de kust niet.
gedaan. Vertel dat maar aan een langs de Nederlandse kust.

INGEZONDEN:
Eén van de drukst belopen voetpaden van Egmond aan Zee is/wordt
onbeGaanbaar. Het voetpad langs de
Sportlaan tussen de Nollenweg ( ingang Roompot ) en jongerencentrum
De Wal is een wildernis. Normaal is
het voetpad vijf tegels breed maar
nu door de overweldigende begroeiing nog maar twee. Drie weken geleden de mannen van Openbaar Groen
van de gemeente, de mannen die zo
druk zijn met water toedienen aan
het plantgoed, geattendeerd op deze
situatie. Niet voor ons, was het antwoord. Maak een bericht voor Fixit,
het doorgeefluik van de gemeente. Ze
toch even de kans gegeven voor eigen initiatief. Geen reactie. Dan maar
Fixit. Twee weken geleden melding
gedaan, maar geen reactie per mail,
telefoon of anders maar ook geen
snoeiing (half uur werk met goed
gereedschap en 1 uur opruimen).
Kennelijk is de gedachte bij de mannen: Alkmaar Sport onderhoudt het
Egmondia-complex en daar groeit

0:15

1:14

Zondagavond om ongeveer half negen werd doorgegeven dat de rode vlag was gehesen langs de Egmondse kust en niemand zich in zee moest begeven. Dat gold vanaf Zandvoort tot Den Helder en werd
ingesteld vanwege de enorm sterke stroming. Ongeveer een half uurtje later werd een grootscheepse
zoektocht gestart naar een 16-jarig meisje dat wel ín, maar niet meer úit het water was gezien. Het
meisje werd niet gevonden en rond middernacht is de zoektocht gestaakt.
Het was een drukke avond, maar ook weer opgeroepen om naar Egmond Zee en Petten en met de ERB een
overdag was het al een komen en aan Zee te komen om te zoeken naar zoekactie begonnen naar het meisje,
gaan van ambulances, zoals eigen- een meisje van 16 jaar. Zij was wel ge- met hulp van twee traumahelikopters.
lijk de laatste dagen steeds het geval zien toen zij in het water ging, maar Echter zonder resultaat. Rond midderis. Rond 10 uur ’s avonds werd een niemand had daarna meer gezien of nacht werd de zoektocht gestaakt en
ambulance gevraagd op het strand en wanneer ze eruit kwam. Daarop gingen de hulpdiensten huiswaarts.
in Egmond-Binnen en kort erna werd arriveerden de hulpdiensten met twee Het ziet het ernaar uit dat het om loos
een traumahelikopter opgeroepen ambulances, en even later was ook alarm gaat. Er is volgens latere benaar Egmond-Binnen. Amper een reddingboot Adriaan Hendrik, samen richtgeving vooralsnog geen vermishalf uur later werden de hulpdiensten met de reddingboten van Wijk aan sing opgegeven.

DORPSGENOTEN

di

www.kinderopvangdepoppenkast.nl
19 wo
1:06
4:49 14:42 17:16 NM
20 do 1:24
5:28 15:33 17:56

Wij helpen u graag

het, dus Alkmaar Sport het is jouw geen actie dan bel ik volgende week
‘pakkie-an’. Maar als er een boom de burgemeester Peter Rehwinkel
op omvallen staat op het Egmondia- maar eens. Jan de Jong
complex is Openbaar Groen er als de
SCHILDERSBEDRIJF
kippen bij om te gaan zagen. Schiet
mij maar lek.
Komt nog bij dat heel Egmond en
ook daar buiten de mensen weten
dat ik wat met Egmond heb en mij
wordt steeds gevraagd om wat aan
die begroeiing te (laten) doen. Wij
Jan Dirk z’n Dal 109
huren alleen drie voetbalvelden en
1931 DL Egmond aan Zee
hebben om die netjes te houden al
Telefoon 072-5064590
06-53696278
onze handen vol. Alkmaar Sport, lees
www.schildervandegiesen.nl
WNK, beheert het complex tot aan
de afrastering van de velden. Daar
Ik zou zo graag een arm om je heen willen leggen,
buiten doen ze niets en hebben dat
van dichtbij troostende woorden willen zeggen.
LEKKAGE?
ook nog nooit gedaan. Dus eigenaar,
Ik zou zo graag je hand vast willen pakken,
gemeente Bergen, pak je verantwoor- ANNO NU
NIEUWBOUW?
nu je de bodem onder je vandaan voelt
zakken.
Ik zou je zo graag een knuffel willen geven,
ding en zorg zo snel mogelijk, zeker uitvaartverzorging
RENOVATIE?
als je door alle emoties staat te beven.
in deze 1,5 meter maatschappij, dat
Ik
zou
zo
graag
dat
iedereen
hier
dichtbij
je kon staan,
het voetpad weer normaal gangbaar
Petra van der Meer
in plaats van 1.5 meter of veel verder hier vandaan.
wordt. De Roompot-bezoekers, de Foto (Jan de Jong) - De situmensen in invalidewagens, de talloze atie van het voetpad nabij de Weet dat ik er voor jullie zal zijn,
in deze tijden
van verdriet en pijn.
Meeuwenlaan
9
41 73 95van
49 de Roompot en
wandelaars die een rondje Derp doen,06 -ingang
Dat we het afscheid
maken,
en warm,
1935
EJmooi
Egmond-Binnen
zullen dankbaar zijn. Deze week nog de Wal.
met in gedachten onze knuffel en arm.

072 5825521

VAN DE GIESEN

Ik zou graag…

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Dode zeehond

Karin Smit

06 - 81 35 81 10

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Tel. 072-5071100
06-24522085
Een gedicht van Monique
Doets

Berichtten we twee weken eerder over

Ook, of juist nu zetten
we dode
onze persoonlijke
manier vanop
uitvaart
een
dolfijnachtige
hetbegeleiden
strand door en komen we nog steeds bij u thuis (of in de tuin) om met gepaste afstand de uitvaart met u te bespreken.
Want persoonlijk
contact,
richting Egmond-Binnen,
deze
keerookisal is het op veilige afstand, is juist nu heel belangrijk. We zijn er voor u!

het een dode zeehond. Gespot eerder
Met warme groet, Petra van der Meer en Karin Smit
vorige week door Piet Baak langs het
strand, ongeveer halverwege Egmond
en Bergen aan Zee.
Foto (Piet Baak) - Dode zeehond aangespoeld ergens
tussen Bergen en Egmond.

MTB K&PB
Een apart verhaal voor de wekelijkse ronde op De Cloppenburgh in Akersloot leverde deze week de deelname op van
Mark Zwart uit Egmond aan Zee. Zwart is niet vies van een buitensporige actie, maar wel altijd sportief. Hij diende,
volgens het snelheidsklassement, te starten als zesde in de reeks, hetgeen ook gebeurde. Eenmaal vertrokken kwam hij
weer terug wegens een technisch gebrek. Omdat de startprocedure nog in volle gang was, mocht Zwart na het euvel
verholpen te hebben, van de jury als laatste alsnog vertrekken. Na een gedegen tijdrit en met het luiden van de bel
nog een omloop te gaan kwam Zwart in volle snelheid door. Doordat Mark Zwart als laatste van start was gegaan en
anderen al aan het finishen waren na tien ronden, kregen zij daarbij een dorstlessende versnapering aangeboden. In
zijn laatste doorkomst was Zwart in staat geweest zo’n verfrissing met een graaiende beweging binnen te halen. Enkele
ogenblikken later kwam Zwart, evenals bij zijn start, terug in de overtuiging dat ook hij klaar was. Wellicht liet hij zich
overmannen door de lust naar drank, in plaats zich geconcentreerd te hebben op het luiden van de bel. Normaal, bij het
berekenen van zijn tussentijden, had Zwart een zevende eindtijd gescoord met minder dan 55 minuten. Helaas kon hij
na deze actie niet in de uitslag worden opgenomen. Andere Egmonders kwamen pas vanaf plek 7 in de ranglijst voor.
Uitslag: 7. Hattrick Put, Egmond-Binnen 57.34 min 8. Henk Jan Verdonk senior, Egmond aan den Hoef 58.33 min.

DORPSGENOTEN
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Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur
Linda Liefting

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

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

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

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

12 AUGUSTUS 2020 - NR. 803

Egmond kreunt en steunt… (van de redactie/John de Waard)

STOPCONTACT

IN
BADKAMER?

Het hele land kreunt en steunt ervan:
de dagelijkse tropische temperaturen
maken dat vakantie in eigen land nog
maar weinig verschilt van een weekje
‘Costa del sol’. Met dat verschil dat je
hier aan het eind van de dag gewoon
lekker in je eigen bed kunt kruipen. En
verder zweten… Op de foto’s een impressie van hoe Egmond de afgelopen
dagen is doorgekomen. De foto’s zijn
van Cor Mooij, tenzij anders vermeld.

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

Foto 3 - Mij zal niets gebeuren, ik ben zelfs op mijn
fiets al beschermd door mijn
luchtbandje.

Dan wordt het
hoog tijd om met
ons contact op te
nemen!
Ervaar de waarde
van uw tuin!

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

HîƞƪŰƲēĚƖ¬îČĽîǊŰŰƖˤ̷˨œîîƖ

Foto 1 (Iris Nikkels van Otichem) - Op warme dagen is
het een bekend gezicht; af
en aan rijdende ambulances.
Die zj er altijd al, maar tijdens
deze hittegolf in nog heviger
mate.

Foto 6 - Met kunst- en vliegwerk manoeuvreren door het
verkeer. De enige die relaxt
lijkt is het meisje voorop de
fiets bij papa.

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

qîîťēîĵ̟ēŃťƞēîĵĚťēŰťēĚƖēîĵ
ˤ˫˦˩˪˪ˤ˦ˤˤΌĵîƞƪŰƲēĚƖċƲƖĚîƲ΄ċŚŰƞƞĚ̤ťŚ

Foto 4 - hierboven - De terugtocht kan worden aanvaard.
Maar ik heb mooi geen zin
om zelf te lopen…
Foto 2 - We nemen zoveel
mogelijk zelf mee. ‘Ik moet
er niet aan denken een
mondkapje op te moeten om
boodschappen te gaan halen.’

Foto 5 - rechtsboven - Wakeboard mee, peddels mee,
eten mee, wat verder nog?
Nou, als er een rode vlag
wappert, dan kun je beter op
de kant blijven…

Foto 7 - Het reuzenrad geeft,
zeker bovenin, tenminste
nog enige verkoeling.

Waar
De spotter is gespot.
Men trof hem aan, tenslotte.
Vanwege spot wacht hem een lot,
Waar niet mee valt te spotten. - JéGé

Tekenbureau
Nieuwbouw
Verbouw

Bezoekers vinden Slotkwartier weer

Renovatie
Onderhoud

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.
•
•
•
•
•
•
•

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

P

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

De Poppenkast

De Slotkapel, de Wunderkammer
met schelpenmuseum in Museumhoeve Overslot en galerie De
Kapberg zijn vrijwel dagelijks 's
middags weer vrij te bezoeken.
Inmiddels weten de toeristen en
passanten het Slotkwartier weer
te vinden.
Historicus Jos Hof ontvangt de bezoekers in de Slotkapel met verhalen
over de roemruchte historie van de
Egmonden terwijl conservator en verzamelaar Jan van Trigt alles weet over
de unieke collecties die in zijn Wunderkammer te zien zijn. Daaronder

KINDEROPVANG

By
Mar

GARAGE DE EGMONDEN

BOVAG

ABA

maatje +
42 t/m 56

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

DORPSGENOTEN

Egmondse Almanak
EXPOSITIES
Galerie Conny van Kasteel, expositie EGMOND van Arjen Zwart. Dinsdag t/m
zaterdag van 13.00 – 18.00, zondag van 14.00 – 17.00
Abdijwinkel Benedictus hof, Vennewatersweg 27a, 1935 AR Egmond-Binnen:
Expositie met tekeningen en schilderijen van Allard Kaai uit Bergen en Houten
beelden van Jos Apeldoorn uit Egmond-Binnen. Nog de gehele maand Augustus

‘Anders Actieven’ op weg naar
2020-2021
‘Anders Actieven’ in Egmond aan den Hoef wil begin oktober weer starten met activiteiten. Dat gebeurt in en om
Dorpshuis Hanswijk. En natuurlijk alleen als de maatregelen
met betrekking tot het coronavirus dat toelaten.
Het coranavirus hield nu al maanden- wekelijkse wandelgroep op dinsdaglang het hele land - de hele wereld - morgen is inmiddels weer begonnen
in haar greep. Ook de activiteiten en nadat de lockdown is opgeheven. De
bijeenkomsten van Anders Actieven in deelnemers kunnen bij deze buitenacEgmond aan den Hoef werden vanaf tiviteit de 1,5 meterafstand hanteren.
half maart stil gelegd. Vervolgens ging Wie mee wil lopen op dinsdagmorgen
men min of meer vanzelfsprekend in van 9.00 uur tot ca 10.15 uur kan zich
de zomerstand. Inmiddels inventari- melden via marjoleincopier47@gmail.
seert het bestuur bij de bekende deel- com of via 06-46492141. Zie verder
nemers naar de belangstelling voor ook www.andersactiebenegmond.nl
het seizoen 2020-2021. Alleen de

Zwemmen in ‘De Roompot’
(van de redactie/John de Waard)
Net als vorig jaar is het zwembad van Kustpark Egmond aan
Zee deze zomermaanden beschikbaar voor Egmondse senioren. De verwachting is dat het zwembad tot eind september
geopend is.

Voorstraat 109
Egmond aan Zee

4

ZENT

zijn Afrikaanse en Chinese beelden,
kristallen, mineralen, stenen en een
deel van de collectie van voormalig
museum Westflinge, met een verzameling opgezette dieren en nog veel
meer. Ook het sfeervolle schelpenkabinet is zeer de moeite waard om te
bezoeken. De drukbezochte concerten
op de zondagmiddag in Overslot kunnen helaas nog steeds geen doorgang
vinden. Als de borden buiten staan en
de Egmondse vlaggen wapperen zijn
de panden open aan de Slotweg,
naast en tegenover de fundamenten
van wat eens de schoonste en groot-

D B
uBBeL
oeT
oor

ste burcht van Nederland was!
Foto (J.J. van de Berg) - De
toeristen en passanten vinden regelmatig de weg naar
Hoeve Overslot weer.

LaNk
eTer
roNwaTer

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

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331
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Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee
van 8.00-14.00 uur

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

volg ons nu ook op Facebook
Warm gebakken Ouderwets gerookte
wasserij
E
KK
DI
ie
moo
dubbelblank
SCHOL ZALM ZIJDES mooie GROTE
p/st € 2,50 5 voor € 10 van p/st € 17,50

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

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

Alleen tegen inlevering van de bon

Alleen tegen inlevering van de bon

6e GRATIS € 10 p/z
Hollandse

NIEUWE HARING

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

VERSE
SCHAR

6e GRATIS kilo € 3,65plus 3 voor € 5,- 4 kilo € 10,KOMIJNENKAAS
De Woerdense Kaasboer

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Bij u op de markt

GRASKAAS
www.fysiotherapieronde.nl
BLACK LABEL
Kilo 12.50
072-5064258 of 5065399

TOP-kwaliteit

500 gram

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

EXTRA PITTIGE

Kilo10 10.00
boeren eieren voor €1,00 bij aankoop van kaas
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Begeleiding?
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Veel
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VEEL GROEPSLESSEN
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Veel
groepslessen
CONDITIETRAINING

Bijlmansweid 3, Egmond a/d Hoef

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

SPINNING

KICKBOKSEN

óók op Facebook en Insta

Egmondse senioren (55+) kunnen
deze zomermaanden weer heerlijk
zwemmen in het buitenzwembad van
Kustpark Egmond aan Zee aan de
Nollenweg. Op maandag en vrijdag is
het zwembad van 09.00 tot 09.45uur
voor deze groep beschikbaar. U moet
wel even vooraf reserveren via receptie.egmond@roompot.nl. Via dat
e-mailadres kunt u ook alle andere
vragen stellen waar u mee zit. Het buitenbad bevindt zich op het terrein van
Roompot, Nollenweg 1 Egmond aan
Zee. De kosten bedragen €2.50 per

keer. Het initiatief is een gezamenlijke
Bijlmansweid 3, Egmond a/d Hoef
CONDITIETRAINING
inspanning van
de fitnessgroep uit de
FITNESS
Prins Hendrik Stichting,
Roompot, de
PERSONAL�TRAINING
WE
HEBBEN
NOG
buurtsportcoach vanSPINNING
Holland Sport en
KICKBOKSEN
de gebiedsregisseur.

RUIMTE

Foto (aangeleverd) - Heerlijk
zwemmen in het buitenbad
van Kustpark Egmond aan
Zee. Speciaal voor 55-plussers
is een aantal uur beschikbaar
tegen een kleine vergoeding.
Wel even vooraf aanmelden.

JOOOI

al v.a.

€ 5,50
per m 3

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

500 gr 9,98

de allerlekkerste superzachte runder kogelbiestukken

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197
1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

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

sbout

biologisch

topkwaliteit uit de beemster 3 grote voor maar

9,98

biologisch

topkwaliteit uit middenmeer

heel kilo

9,98

heel kilo voor maar

9,98

verse hollandse biologische kipfilet
lekker voor op de BBQ

mooie schouderkarbonade

biologisch topkwaliteit uit de beemster

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

BITTERKOEKJES, WEESPERMOPPEN, KLEINE COCOS, VANILLE NOOTJES
20 voor € 3,50
Ambachtelijke SAUCIJZEN- of PIZZA BROODJES
5 voor € 5,50
Dagverse KAASUIENKRUIER
2 voor € 5,50
Lever de advertentie in en ontvang een ambachtelijke desem stokbrood voor maar € 1,Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

wekelijkse column van KD de Bocht
Nog een paar dagen en dan komt er wat verkoeling. Lekker hoor. Niet alleen
raakt je eigen systeem oververhit na een paar dagen tropische warmte, maar
de irritatie over het gedrag van mensen neemt per dag, wat, per uur, toe. Naast
dat corona ver weg lijkt, ziet blijkbaar een deel van de mensheid ook het nut
van reddingsbrigades en andere hulpdiensten niet zo in. Hoezo, ik mag het
water niet in? Weet je wel hoe heet het is? Misschien wat meer handhavers
op strand zelf? Daar zit toch iedereen, dus in de rest van het land zal het wel
rustig zijn… Korte broek is toegestaan. Wel goed insmeren dan.

prachtig mooie verse lam

✄

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

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

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

