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20 ma
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7:50
0:45
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12:06
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20:05
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9:35
10:40
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15:06

21:14
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20 do
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19 do
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1:25
2:19

7:25
9:04
10:20

12:44
13:55
14:45

22 wo

1:49

9:55

14:09

23 do
24 vr

2:45
3:35

10:50
11:30

15:05
15:56

22:35

22 za

0:00

3:26

11:25

15:45

22 zo

3:06

11:09

15:26

23:40

23 zo
24 ma

1:11
1:56

4:05
4:39

11:55
12:35

16:14 NM
16:56

23 ma
24 di

0:41
1:26

3:45
4:15

12:05
12:50

16:00
16:30 NM

25 za

1:25

4:19

12:16

26 zo
27 ma

2:16
2:46
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5:32

12:55
13:34

16:31

25

2:26

5:11

13:14

17:25

25 wo

1:55

4:48

13:24

16:59

17:05
17:45

26 wo
27 do

2:56
2:40

5:45
6:17

13:44
14:25

17:59
18:35

26 do 2:21
5:18 13:30 17:31
offset
hoogdruk
- fotografie
27
vr -1:34
5:50 13:34
18:05

28 di
29 wo
30 do

2:40
2:57
3:00

6:09
6:45
7:25

14:20
14:44
15:14

18:25
19:01
19:45

28 vr
29 za

2:15
2:44

6:51
7:21

14:45
15:15

19:05
19:40

NM

di

20:54
22:04
23:30

multimedia
ontwerpstudio
28
za 1:44 -6:20
14:14 18:35 reclamebureau
29 zo 3:24
7:45
15:44 20:06
30 ma 4:05
8:20 16:25 20:40

3:20
7:59 15:50 20:19
31 di - t 4:46
16:54 21:19
Nieuwe
Egmonderstraatweg
6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef
0728:55506
1201
e
Juli
Augustus
September
info@belleman.nl
- i www.dorpsgenoten.info
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1 wo 0:55
13:29 22:14
1 za 2:45 11:26 15:14 23:35
1 di
4:25 13:56 16:47
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Egmond
aan8:45den
Hoef, Egmond-Binnen,
Egmond aan Zee, Rinnegom
en Bakkum
Nrd.
2 do 1:58 10:00 14:32 23:15
2 zo 3:39 12:30 16:11
2 wo 0:44
4:58 14:46 17:21 VM
3

vr

2:55

11:24

15:28

4

za

3:45

12:15

16:16

5

zo

0:20

4:36

14:21

Aandacht voor afval scheiden

23:44
17:05 VM

3 ma

0:04

4:28

14:16

16:59 VM

4

di

0:55

5:15

15:03

17:39

5

wo

1:35
2:26
3:10

5:56
6:29
7:09

15:46
16:16
16:35

18:18
18:55
19:35

Na de zomervakantie is de gemeente Bergen samen met afvalverwerkingsbedrijf
HVC gestart met het
6 ma 0:59
5:21 15:16 17:48
6 do
scheiden van plastic, blik en drinkpakken op de basisscholen.
Bekkering
gaf donderdag
7 diWethouder
1:45
6:02Erik
15:56
18:35
7 vr
samen met een afvaardiging van leerlingen van zes basisscholen
het startschot
8 wo 2:35
6:48 16:26 voor
19:16het project Schoon
8 za
Belonen.
9 do 3:36
7:35 16:30 20:00
9 zo
10 vr
4:16
8:15 17:10 20:39
10 ma
Voor dit project wordt er niet alleen
11 za 4:56
9:05 17:46 21:26
11 di
afval gescheiden, maar ruimen de
12 zo 5:14
9:44 18:00 22:10
12 wo
scholen ook zwerfafval op in hun
13 ma 5:45 10:46 18:20 23:00 LK
13 do
eigen omgeving. Dit zorgt er niet
14 di
6:34 11:33 19:10
14 vr
alleen voor dat het schoner wordt,
15 wo 0:06
7:35 12:44 20:05
15 za
maar het leert kinderen ook op jonge
16 do 1:05
8:24 13:55 21:30
16 zo
leeftijd om verantwoordelijk met hun
17 vr
2:15
9:24 14:50 22:44
17 ma
(zwerf)afval om te gaan. De kinderen
18 za 3:05 10:50 15:36 23:56
18 di
zijn aan het begin van het jaar goed
19 zo 3:50 11:55 16:16
19 wo
voorbereid op hun belangrijke taak
20 ma 0:35
4:29 12:54 16:55 NM
20 do
door een afvalcoach van HVC. De
21 di
1:14
5:09 14:00 17:35
21 vr
wethouder ondertekende samen met
22 wo 1:44
5:47 15:45 18:16
22 za
een aantal leerlingen het contract. Na
23 do 2:25
6:27 16:31 18:56
23 zo
de ondertekening gooiden de leerlin24 vr
3:00
7:09 17:20 19:38
24 ma
gen van iedere school symbolisch hun
25 za 3:33
7:56 17:56 20:25
25 di
26 zo 4:15
8:48 16:34 21:19
26 wo
eerste zak verzameld en gescheiden
27 ma 4:54
9:45 17:25 22:15 EK
27 do
afval weg.
Foto (Wendy Koerten) - Wethouder Erik Bekkering vraagt
met de Bergense scholieren
aandacht voor het scheiden
van afval.
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Een7:46luisterend
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16:50 20:10
17:10alles
20:46 wat
is8:30
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9:10 16:50 21:26
we17:14
vragen.
5:05
9:49
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0:16

12:55

17:55

15:22

8 di Laagwater
4:04
8:25Hoogwater
16:26 20:40
9 wo 4:24
9:00 16:45 21:09
10 do 5:26
9:36 17:35 21:55 LK

10:35 18:05 23:05
Wij zoeken donateurs
11:46en 19:16
vrijwilligers.
7:56

5:35

1:30

NM=Nieuwe
• EK=Eerste
5 za
3:00 Maan
6:46
16:05 Kwartier
19:05
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan
dagen na16:14
NM en VM
6 zo Springtij:
3:35 2-37:19
19:35
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK
7 mamet3:47
15:45 20:05
dank aan7:56
WebcamEgmond.nl
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5:44
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do

4 vr
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6:05 SEPTEMBER
15:45 18:27
WATERSTANDEN
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Ga mee op wijksafari in Egmond-Binnen

zoekt serieuze

(van de redactie/John de waard)
Wist u dat een groene tuin goed is voor uw gezondheid? In een
groene wijk komen minder gezondheidsklachten voor dan in een versteende wijk. Maar, hoe richt je je tuin in zodat je een fijne tuin hebt
en tegelijk heftige droogte en regen kunt doorstaan?
Nieuwsgierig geworden naar het ant- de inrichting van waterbestendige en
woord? Ga dan mee op de wijksafari diervriendelijke tuinen en is er een
in Egmond-Binnen (of een van de vijf apart kinderprogramma. De wijksafari
andere binnen De BUCH, zie de web- start om 13.30 uur en eindigt rond
site van de gemeente). De wijksafari, 16.30 uur. Voor het programma en
in feite een leuke en leerzame wan- opgave kunt u mailen naar info@dedeling langs tuinen in de buurt en groenereiger.nl. Opgeven is verplicht.
geeft goede voorbeelden voor water- Tijdens de wijksafari wordt rekening
bestendige en diervriendelijke tuinen. gehouden met de grootte van de
De wandelingen duren ongeveer een groep, zodat de corona-maatregelen
uur en worden begeleid door Groei kunnen worden gewaarborgd. Data
en Bloei, Landschap Noord-Holland wijksafari in Egmond: 30 september, Foto (aangeleverd) - Op safari door Egmond-Binnen, open de Vogelbescherming. Daarnaast is Egmond-Binnen, De Schulp.
zoek naar de ‘juiste’ tuinen.
er gelegenheid tot het bezoeken van
de plantjesmarkt, is er een lezing over

BEZORGERS/STERS
voor een wijk in

EGMOND AAN DEN HOEF
en een wijk in

EGMOND AAN ZEE
072-5061201
of info@belleman.nl

Bouwmarkt Egmond in andere handen
Na 27 jaar verandert Bouwmarkt Egmond op 1 oktober 2020 van eigenaar; Kees de Wit neemt de bekende kluswinkel over van Rop en Claudia Breed.
sen hebben leren kennen. Dat gaan
ze zeker missen, maar ze hebben ook
zin in een nieuwe uitdaging. Op zaterdag 12 september a.s. zijn Rop en
Claudia voor het laatst open, dan sluit
om 17.00 uur de winkel tot en met
woensdag 30 september.
Per 1 oktober a.s. opent Bouwmarkt
Egmond weer de deuren, maar dan
onder leiding van Kees de Wit en zwager Bram Hopman.

Na jaren met heel veel plezier in de
winkel te hebben gewerkt, is het voor
Rop en Claudia tijd voor iets anders.

Rop gaat zich richten op interieur
maatwerk. Ze kijken terug op een
goede tijd waarin ze heel veel men-

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

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

Foto (aangeleverd) - Rop
Breed (links) draagt het stokje van Bouwmarkt Egmond
over aan Kees de Wit, die de
doe-het-zelf-zaak samen met
zwager Bram Hopman gaat
draaien.

DORPSGENOTEN
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Wij willen u hartelijk bedanken voor uw belangstelling,
brieven, kaarten en bloemen na het overlijden van
mijn lieve man, onze vader en trotse opa

Piet Hof
Uw warmte en betrokkenheid hebben ons goedgedaan
tijdens deze verdrietige periode.
Emmy Hof-Baltus
Rik en Joyce
Thijs, Fleur
Tim en Daniëlle
Bart, Lieke
Egmond-Binnen, september 2020

DEVOTIO
Ronald Koster

Gebroeders Piersma en The Silhouettes

(tekst Cor Mooij)
Dorpsgenoten bezocht Arie Jan Piersma in het Oost-Duitse Treseburg om nog eens met hem te spreken
over de muzikale kwaliteiten van deze muzikale familie. Een weerzien met oude bekenden.
De gebroeders Piersma waren beter jaar samen vol en daarna viel de band sloot zich aan bij het Jazz Combo van
bekend als de gebroeders Berghuis. uit elkaar. Arie Jan werd discjockey Ds. Oskamp in de Protestantse kerk,
Dat kwam doordat de naam Piersma onder de naam Hans van Dijk. Dat waar enkele jaren een jongerendienst
uit het eerste huwelijk was en moeder vond zijn impresario beter klinken. werd gehouden in moderne stijl. Bram
Truus voor de tweede keer trouwde Hij draaide in Nederland, Duitsland stopte met muziek net als broer Dick.
met Jaap Berghuis en in Egmond aan en zelfs in Canada, waar hij een half Frits Rood ging door als drummer en
Zee aan de binnenboulevard Ir. De jaar verbleef en radioprogramma’s werkte later als marktkoopman en
presenteerde bij CkCk Radio Regina was brandweerman in Alkmaar. Zo
Vassy ging wonen.
De muzikale familie ontstond in in Saskatchewan. Bij terugkomst in kwam er een einde aan de Silhouetde midden vijftiger jaren toen de Egmond werd hij discjockey bij Studio tes. Arie Jan verhuisde uit Egmond
Shadows met Cliff Richard populair 17 onder de Zeeparel (voorheen Bow- via Alkmaar naar Tiel en kocht samen
was en in de straat een drummer, ling Egmond). Daarnaast was hij kel- met zijn vrouw Monika een huis in
Frits Rood, woonde die het wel zag ner bij onder meer de Koffiemolen, de het voormalig Oost-Duitse Treseburg.
zitten om een band te beginnen. Dat Bikkerij, Altenburg, de Boei en Club De band met Egmond is echter altijd
inspireerde Arie Jan Piersma zo dat hij La Notte in Purmerend, want ook gebleven. Zij bezochten enkele keren
een eigen geluidinstallatie in elkaar doordeweeks moest er geld verdiend per jaar familie en ook de Egmondse
flanste met versterker. De vriendin van worden. Samen met Tom Mulder van Visserijdag was vaste prik voor de fade drummer, Femmy Weel, had een Radio Veronica werd een DJ-wedstrijd milie. Het huis in Treseburg, de Harz,
stem als een lijster waar zij later weer georganiseerd voor Koekoek uit de staat nu te koop, want zij willen weer
een talentenjacht mee gingen winnen Magdalenastraat. Dat was een mooie graag terug naar Egmond.
in het Wapen van Heemskerk in Alk- opsteker voor het imago van Arie Jan.
maar. Hierdoor kregen The Silhouettes Zijn stem was bijzonder en hij maakte
in 1956 naam en kregen zij een uitno- vele voice-overs voor o.a. KLM, Marti- Foto’s (Cor Mooij) - Gebroediging van BOVEMA om een plaatje nair, Blokker enz. Zijn mooiste voice- ders Piersma en de Silhouetop te nemen. Het plaatje werd wel- over was een opdracht om bij een film tes; een roemrucht verleden,
iswaar geen succes, maar het plezier van Prins Bernhard over Antarctica de maar nu willen Arie Jan en
voice-over te doen. De stem van Arie zijn vrouw Monika wel weer
was er niet minder om.
De broers Piersma, Arie Jan, Bram, Jan bleek daar het best bij te passen. terug naar Egmond.
Piet en Dick hielden het nog een paar Broer Piet ging nog door als gitarist en

Uitvaartverzorger sinds 1992

Toewijding in uitvaartverzorging

Wij helpen u graag
072 5825521

Informatiebord bij vuurtoren
Bij de Van Speijk ontbrak een informatiebord over de geschiedenis van
de vuurtoren. Over zijn nautische
betekenis voor de scheepvaart op de
Noordzee en zijn nationale betekenis
als Van Speijk-monument. In samenwerking met de KNRM heeft bewonersvereniging de Parel een bord gemaakt dat dit weekend door Gerard
Stam en Gerjan Zwaan is geplaatst.
Met de informatieborden bij het DerIk zou zo graag een arm om je heen willen leggen,
pertroostende
Vraâuwtje
bijzeggen.
de reddingsboot
van dichtbij
woordenen
willen
de jebranding
vanpakken,
Loek van Meurs
Ik zou zoingraag
hand vast willen
vormtonder
ditjebord
devoelt
derde
schakel in het
nu je de bodem
vandaan
zakken.
rondje
Ik zou jemaritieme
zo graag een knuffel
willenom
geven,de Vureboetsals jeduin.
door alleBedoeld
emoties staatals
te beven.
illustraties van de
Ik zou zo graag
dat iedereenvan
hier dichtbij
je kon staan,
identiteit
Egmond
als voormalig
in plaats van
1.5 meter of veeldie
verdersteeds
hier vandaan.
vissersdorp,
meer vervaagt
Weet
dat ikmoderne
er voor julliewereld
zal zijn, van nu.
in de

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Ik zou graag…

ANNO NU
uitvaartverzorging

Petra van der Meer

in deze tijden van verdriet en pijn.
Dat we het afscheid maken, mooi en warm,
met inFoto
gedachten
onze knuffel en arm.
(aangeleverd)

06 - 41 73 95 49

- Er is nu
ook een informatiebord bij
Een gedicht van Monique Doets
de
vuurtoren.

info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

DORPSGENOTEN

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

LEKKAGE?
NIEUWBOUW?
RENOVATIE?
Karin Smit
Meeuwenlaan 9
1935 EJ Egmond-Binnen
Tel. 072-5071100
06-24522085

06 - 81 35 81 10
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
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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 bespreken.
Want persoonlijk contact, ook al is het op veilige afstand, is juist nu heel belangrijk. We zijn er voor u!

Zeevogels kan Limmen lang
bijbenen (van de redactie/John de Waard)

Professionele en Liefdevolle Zorg Thuis

Met warme groet, Petra van der Meer en Karin Smit

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

notaris:

mr. Erica van NimwegenDijkstra
info@overwegendnotariaat.nl
www.overwegendnotariaat.nl
Herenweg 197

Zeevogels heeft in de bekerwedstrijd tegen Limmen een 1-0 nederlaag geleden, maar gezien de tweede helft had een gelijkspel er zeker ingezeten. Zuur was die nipte nederlaag vooral voor Zeevogelskeeper Stan Zwartkruis, die bij de vrije trap halverwege de tweede
helft zeker niet vrijuit ging. Tot dat moment had hij perfect zijn doel
schoon gehouden, inclusief een gestopte penalty.

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

STOPCONTACT

IN
BADKAMER?

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

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

By
Mar

maatje +
42 t/m 56

Dan wordt het
hoog tijd om met
ons contact op te
nemen!

Voorstraat 109
Egmond aan Zee

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur

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

Linda Liefting

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

hormonale klachten, pijnklachten.

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

D B

die zeker houdbaar leek, werd door
Zwartkruis verkeerd ingeschat en in
eigen doel gewerkt. Dat betekende
0-1. In de tien minuten daarna was
Zeevogels even van slag, maar herstelde zich vervolgens goed. Dat herstel gaf zelfs aanleiding om nog even
aan te zetten en te proberen gelijk te
maken. Dat gebeurde echter niet. Dat
ene doelpunt was gelijk het winnende
voor Limmen en de grootste teleurstelling van die middag voor keeper
Zwartkruis. En dan was de kantine
ook nog gesloten, dus een drankje om
die teleurstelling te verwerken zat er
ook even niet in…
Foto (redactie) - In de eerste
helft tegen Limmen liep Zeevogels nog wel eens achter
de feiten aan. Zo ook hier
Nordin Koel die te laat bij zijn
tegenstander is om te verhinderen dat die de bal voor
doel brengt.

Bridgen komt weer op gang

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

uBBeL
oeT
oor

De eerste helft was Limmen zeker de
bovenliggende partij, maar erg veel
verder dan wat goede mogelijkheden
kwam de ploeg niet. Stan Zwartkruis
hield, samen met zijn verdedigers,
keurig de nul met een aantal goede
reddingen. Na ongeveer een half uur
spelen bracht de doelman bij het
uitkomen echter een aanvaller van
Limmen ten val. Het was nog even
een twijfelgevalletje of het binnen
of buiten de 16-meterlijn was, maar
scheidsrechter Nico Bakker twijfelde
geen moment. De strafschop werd
echter knap gestopt door de alerte
Zwartkruis. De rust werd daarom zonder doelpunten bereikt.
Na rust kwam Zeevogels wat beter in
het spel. De ploeg creëerde de nodige
mogelijkheden en halve kansen, maar
er waren over en weer weinig spectaculaire momenten voor de doelen. De
ploegen hielden elkaar keurig in evenwicht in een overigens best vermakelijke wedstrijd. Tot die 25e minuut na
rust. Een vrije trap van zo’n 20 meter

LaNk
eTer
roNwaTer

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

WASSERIJ
DUBBELBLANK
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

Half maart was het ineens voorbij, door corona was gezamenlijk
bridgen in het Dorpshuis van Egmond aan den Hoef ineens niet
meer mogelijk. Maar er komt weer beweging.
bridgeseizoen alsnog starten. In een
grotere zaal en op grotere tafels is
de gewenste afstand tussen de deelnemers zoveel mogelijk gewaarborgd.
Het is belangrijk dat het bridgen ook
weer op gang komt. Niet alleen is
het op dinsdagavond een leuke manier om een denksport te bedrijven,
maar het is voor veel van deze trouwe
kaartspelers ook sociaal een belangrijk moment in de week. Dat is precies
wat ze de afgelopen maanden echt
wel hebben gemist. Indien u interesse
heeft om te bridgen bij B.C. Egmond
kunt u contact opnemen met Rob Hallewas, tel. 0623912722
Inmiddels zijn nu ruim 5 maanden verstreken en met inachtneming van de Foto (aangeleverd) - Bridgen
protocollen van de Bridgebond en het kan prima in een wat ruimere
Dorpshuis Hanswijk kan het nieuwe setting bij BC Egmond.

Daar
Van ijs dat breekt, Onder je voeten,

JéGé

Daarvan raak je doorweekt. Daar moet je voor boeten.

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

HîƞƪŰƲēĚƖ¬îČĽîǊŰŰƖˤ̷˨œîîƖ
KINDEROPVANG

Egmondse almanak

Woensdag 2 september was bij Beentjes Judo Sport de opening van
het seizoen in de vorm van een geslaagde strandtraining.
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SCHILDERSBEDRIJF

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

volg ons nu ook op Facebook
Warm gebakken
heerlijk
gekruid KIBBELING
250 gr € 5,-

Alleen tegen inlevering van de bon

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

Ouderwets gerookte

MAKREEL FILETS
2 voor € 5,-

dus 500 gr € 6,50

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Verse

SLIPTONG

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

van kilo € 17,50

Alleen tegen inlevering van de bon

kilo € 12,50
3 kilo € 35,-

Alleen tegen inlevering van de bon

dus 4 voor € 5,-

Grote GAMBA’S

(zonder kop met schil)
van kilo € 20,- TOP-kwaliteit
Alleen tegen inlevering van de bon

kilo € 13,95
KOMIJNENKAAS
De Woerdense Kaasboer

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

TOP kwaliteit

Bij u op de markt

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

GATENKAAS
Kilo EXTRA
 10.00PITTIGE
OUDE BOERENKAAS

ander wist te scoren kon hij proberen om een kwartet van vier worpen Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef
Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl
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CONDITIETRAINING
Bijlmansweid 3, Egmond a/d Hoef

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

Foto (aangeleverd) - Plezier
KICKBOKSEN
SPINNING
óók op Facebook en Insta
voorop bij de jonge judoka’s
tijdens de eerste training op
Bijlmansweid 3, Egmond a/d Hoef
het strand CONDITIETRAINING
van Egmond

JOOOI

PERSONAL�TRAINING
SPINNING

wekelijkse column van KD de Bocht

FITNESS

KICKBOKSEN

GEVRAAGD,

c.mulder24@chello.nl
Voor uw gehele administratie
Administratiekantoor

WINTER

Voor: - Verwerking bedrijfsadministraties en samenstelling jaarrekeningen - belastingaangiften
- adviezen op fiscaal en
bedrijfseconomisch terrein
Kerklaan 11, 1935 EV Egmond-Binnen
Tel. 072-506 90 89 • Mobiel: 06-124 58 904
hjwinter@administratiekantoorwinter.nl

T

500 gram

Bij aankoop van kaas 3 franse kaas voor € 3,originele lamszadel ko

100 gr 2,98

teletten

topkwaliteit! boterzachte runder entrecotes 9,98
biologisch topkwaliteit uit de beemster 3 grote voor maar

dik bevleesde kippebouten
biologisch

heel kilo

4,98

gratis
topkwaliteit uit de beemster kru
heel kilo
iden

8,98

topkwaliteit uit middenmeer

de lekkerste bal van nederland mager rundergehakt
biologisch

Bakkerij ‘t Stoepje

elke donderdag op uw weekmarkt

De coronacijfers lopen op, het aantal uur zonneschijn daalt zienderogen en de
omzetten op de Egmondse terrassen dalen minstens net zo snel. Het wordt
een stormachtige herfst. Misschien dat er nog mogelijkheden zijn om de middenstand wat (extra) te steunen? Als we in twee jaar tijd zo’n 800.000 euro
extra (!) in Museum Kranenburgh kunnen steken, zit er ook vast nog wel iets
in het potje van de gemeente voor noodlijdende middenstanders en kleine
zelfstandigen. Toch? - K.D. de Bocht - kddebocht@ziggo.nl

Een extra hulp voor ons
schoonmaakteam van vakantiehuizen. Wij werken vaak
op vrijdag, maar ook andere
dagen komen voor.
Wij zijn flexibel in werktijden
en doen dit in overleg met
jou. Interesse? Mail voor
meer info naar:

500 gram

AK
ALTIJD VERS SCHOONGEMA

Kilo 12.50

Ruim 50 judoka’s en Braziliaanse JiuJitsuka’s uit Egmond, Alkmaar, Bergen, Velserbroek en Castricum deden
mee op het strand van Egmond aan
Zee. Onder leiding van Eveline Beentjes, Coen Stoop en Daniel Marges en
hulpvaardige ouders kregen judoka’s
verschillende oefeningen. De ene keer
was het tijgeren door het zand naar
de volgende pion en vervolgens met
hurksprong naar de volgende pion.
En dat een aantal keer achter elkaar.
Maar ook veel spelvormen in het zand
zorgde voor veel hilariteit. Ook veel
voorbijgangers keken hun ogen uit.
Het nieuwe judo kwartetspel werd
ook meteen in gebruik genomen. Als
een judoka een mooie worp bij een

Naturel,
n,
Tuinkruide
Peper

2e half pond € 1,50 2 stuks GRATIS

✄

Opening judoseizoen Beentjes
Judo Sport

4

✄

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
Galerie De Kapberg: expositie met natuur als centraal thema. Tot en met 27
september op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
SEPTEMBER
Za 12 inbrengen oud papier bij De Schulp, E-Binnen, 10-12 uur
Zo 13 filmmiddag, De Schulp, E/Binnen, 14.30u
Ma 14 Wandelen, PostaanZee. E/Zee, meerdere starttijden en afstanden
Woe 16 SpelaanZee, PostaanZee, 13.30u
Ma 21 Wandelen, PostaanZee. E/Zee, meerdere starttijden en afstanden
Woe 23 SpelaanZee, PostaanZee, 13.30u
Ma 28 Wandelen, PostaanZee. E/Zee, meerdere starttijden en afstanden
Woe 30 SpelaanZee, PostaanZee, 13.30u
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✄

DORPSGENOTEN

De Poppenkast

✄

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

✄

•
•
•
•
•
•
•

COCOSMACRONEN met chocolade en advocaat

5 voor € 5,- + 5 Gratis!!!
SPECULAASJES, SPECULAASMOLENS, SPECULAASBROKKEN
alles 1 voor € 3,- en 2 voor € 5,- (mixen mag)

Lever de advertentie en in elke betalende klant ontvang een zak kruidnootjes cadeau!!!

VHS video naar
DVD 20 euro

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

072-5064258 of 5065399

SCHILDERSBEDRIJF

WE HEBBEN NOG

ONDERHOUD
EN NIEUWBOUW

€ 5,50

BEUKERS

RUIMTE
al v.a.

per m 3

Zeedistel 1 - Egmond-Binnen

Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624

ap.beukers@quicknet.nl

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

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

