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6 - 1934 PA Egmond aan den Hoef 3:00
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17:05 VM
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e
i
6 ma 0:59
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6 do 2:26
6:29 16:16 18:55
6 zo 3:35
7:19 16:14 19:35
info@belleman.nl
- www.dorpsgenoten.info
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18:35

20:05

8 wo 2:35
16:26 19:16
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7:46 16:50 20:10
8 di
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en
Bakkum
Nrd.
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9:00 16:45 21:09
8:15
9:05

17:10
17:46

20:39
21:26

10 ma
11 di

4:35
5:05

9:10
9:49

16:50
17:14

21:26
22:10 LK

5:14

9:44

18:00

22:10

12 wo

5:44

10:35

18:05

23:05

5:45
6:34

10:46
11:33

18:20
19:10

23:00 LK

13 do
14 vr

6:56
0:16

11:46
7:56
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6:09 16:21 18:36

19 za
20 zo
21 ma

3:20
4:06
4:46

5:46
6:30
7:15

15:59
16:44
17:23

18:13
18:55
19:37

22

10 vr
11 za

4:16
4:56

12 zo
13 ma
14 di

di

22 wo 1:44
5:47 15:45 18:16
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In Coronatijd moet je als horecabedrijf steeds
draaiende
houden. Door alle coronamaatregelen das bijna ondoenlijk geworden. Creativiteit is nu een ‘must’ om
je business op gang te houden. en creativiteit is er zeker in Egmond!
Zo ook bij café -restaurant ‘t Swintje geserveerd met een heerlijk glas wijn. het met het uitzicht, want de reddingin de Zuiderstraat in Egmond aan Het was wel verplicht om vooraf te boot Adriaan Hendrik van de KNRM
Zee, waar het binnen bijna onmoge- reserveren met twee of vier personen, gaf met een SAR-helikopter een
lijk is om anderhalve meter afstand om ook hier in ieder geval de juiste reddingdemonstratie waar ook veel
te houden. Eigenaar Gilbert Sloot en afstand te kunnen houden. Het resul- toeschouwers op af kwamen. Vanuit
chef-kok Bob Richardson bedachten taat van deze ludieke actie mocht er het rad hadden de dinerende gasten
iets ludieks dat bij vele inwoners - let- zijn. Het reuzenrad was tot de laat- er het schoonste gezicht op. Al met
terlijk - goed in de smaak viel: ‘Mos- ste cabine gevuld met allemaal blije al gebeurde er weer een wat leuks in
selen eten in de Sky’. In samenwer- mensen. Onder het rad had Bob een Egmond aan Zee.
king met Jan Vallentgoed werden er minikeuken ingericht om zijn mosin het reuzenrad pannetjes mosselen selen te bereiden. De gasten troffen

10 do 5:26
9:36 17:35 21:55 LK
11
vr
5:55 10:24 SEPTEMBER
18:25 23:04
WATERSTANDEN
NM=Nieuwe
• EK=Eerste
12 za
7:16 Maan
12:00
19:36 Kwartier
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan

dagen na
NM en VM
13 zo Springtij:
0:56 2-3 8:30
13:30
20:54
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK
14 mamet2:16
10:10
14:46 22:45
dank aan
WebcamEgmond.nl
15 di Laagwater
3:05 11:25Hoogwater
15:24 23:45

Geef alsof het je
laatste dag is!

4:22 www.hospice-egmond.nl
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8:51
9:55

16:35
17:24

21:15
22:20 EK

4:45
5:25
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9:35

13:56

21:35
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Voor een waardig en gepast afscheid,
werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar

072-5115238

www.uitvaartverzorgingduin.nl

(Nog een) Deel Egmond van het gas af?
(van de redactie/John de Waard)
Nadat eerder al bekend werd dat de Kennedyflat ‘van het gas af gaat’, is tijdens de algemene raadscommissie besproken of er wellicht nog meer wijken in Egmond aan Zee (en Bergen) van het gas af
kunnen. Dat alles in het kader van de energietransitie, waarbij we af moeten van het gebruik van fossiele brandstoffen en meer naar alternatieven moeten omkijken.
Onder die alternatieven zou bijvoor- de bewonerspanels (digitale bijeen- een punt van zorg voor veel inwoners.
beeld het gebruik een warmtenet komsten eerder deze zomer) blijkt dat Deze panels waren overigens niet zo
(aardwarmte ophalen en gebruiken) bewoners vooral graag zien dat de erg druk bezocht met zo’n 24 deelneeen rol kunnen spelen. Het is volgens eerste stappen naar een aardgasvrije mers. Via het platform www.ikdenkde commissieleden wel goed dat gemeente worden gezet op plekken meeoverbergen.nl is meer informatie
wordt uitgegaan van bewezen tech- waar bijvoorbeeld veel eigenaren vanuit de bevolking opgehaald. De
nologieën, niemand zit namelijk te van grote gebouwcomplexen zijn, op visie die Bergen hanteert op het gewachten op experimenten die veelal plekken waar toch al werkzaamheden bied van energietransitie wordt op 24
veel geld kosten alvorens er resulta- gaan gebeuren en waar inwoners zelf september in de raad behandeld.
ten komen. Uit de antwoorden vanuit initiatieven nemen. De kosten blijven

Allergie
Allergie
Acupunctuur
Acupunctuur
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

Plek zoeken voor windmolens, of niet?
(van de redactie/John de Waard)
In de discussie over de plaats waar eventueel windturbines zouden kunnen komen binnen de gemeentegrenzen van Bergen is tijdens de commissievergadering duidelijk geworden dat de gemeente niet zo
erg staat te springen om die een plaats te bieden. Niet omdat er geen behoefte zou zijn om alternatieve energievormen te gaan benutten, maar om nu meteen kwetsbare gebieden bloot te stellen aan
het plaatsen van windturbines in grote(re) aantallen is weer een andere zaak.
Tijdens de raadscommissie van afge- in bijvoorbeeld (de nabijheid van) het meer draagkracht voor zijn, omdat
lopen week kwam men dus niet veel duin(rand)gebied of op zee voor de daar minder overlast van zou worden
verder dan wat turbines te plaatsen kust van Egmond. Bovendien, zo vond ondervonden door de omgeving. Het
aansluitend aan de noordelijke bui- men in de commissie, is het helemaal gaat erom dat in voldoende mate
tengrens van Bergen, bij de al be- niet meteen verplicht om een vast wordt bijgedragen aan de overgang
staande windturbines binnen de grens aantal winturbines te plaatsen als naar fossielvrije vormen van energievan Schagen. Het is wel duidelijk dat gemeente. Er zijn ook alternatieven opwekking.
behoorlijk weerstand bestaat tegen voor energiewinning, zoals grote(re)
het plaatsen van dergelijke molens velden met zonnepanelen. Daar zou

Bijeenkomst over fusielocatie in Zuiderduin
(van de redactie/John de Waard)
Om iedereen voldoende gele- tel Zuiderduin, op dinsdagavond
genheid te geven te reageren tij- 22 september.
dens de behandeling van het be- In Zuiderduin is voldoende ruimte
stemmingsplan rond de nieuwe om alle coronamaatregelen na te lefusielocatie van de voetbalver- ven en toch (in ieder geval een deel)
enigingen, is er een bijzondere publiek toe te laten. De bijeenkomst
extra bijeenkomst belegd in Ho- vindt plaats op 22 september om
DORPSGENOTEN

19.30 uur (in Zuiderduin dus). Het is
verplicht om u vooraf te melden via
de site van de gemeente Bergen. Er is
beperkt toegang mogelijk, dus wees
er snel bij.

2
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Parkeerproblemen aanpakken

Voorgoed uit ons midden
maar nooit uit ons hart

Dorpsbelangenvereniging 'de Parel' uit Egmond aan Zee heeft
onlangs een verzoek ingediend bij de gemeenteraad om het budget
voor handhaving van het parkeerbeleid in 2021 te vergroten. Afgelopen maart was er een bijeenkomst met wethouder Erik Bekkering,
om met de bewoners uit Egmond aan Zee en de bestuursleden van
'de Parel' in gesprek te gaan over het parkeerbeleid.
Veel bewoners klagen namelijk over de gemeenteraad: laten we overgaan
verkeersoverlast. Egmond wordt nu op de pinpas- en creditcardparkeereenmaal graag bezocht door dagjes- meters of het ‘kentekenparkeren’. Met
mensen en toeristen. Het gevolg is de enige pinpasparkeermeter op de
dat er parkeerproblemen ontstaan en Boulevard Noord, in 2016 geplaatst,
daar moet een oplossing voor komen. lopen we hopeloos achter op de rest
Ook heeft Egmond nog steeds ou- van Nederland. Zodra er groen licht is,
derwetse muntautomaten. We zullen laat 'De Parel' dit direct aan de bewomet onze tijd mee moeten gaan en ners van Egmond aan Zee weten! De
daarom ligt er een tweede verzoek bij Parel

Bep de Groot – Borst
Ik zouElisabeth
graag…Catharina
Weduwe van Jan de Groot

Ik zou zo graag een arm om je heen willen leggen,
van dichtbij troostende woorden willen zeggen.
IJmuiden
Ik zou zo graag je hand vast willen pakken,
nu je de bodem1935
onder je vandaan voelt zakken.
6 december
Ik zou je zo graag een knuffel willen geven,
als je door alle emoties staat te beven.
Ik zou zo graag dat iedereen hier dichtbij je kon staan,
Jan en
in plaats van 1.5 meter of veel verder hier vandaan.
Larissa
Weet dat ik er voor jullie zal zijn,
in deze tijden van verdriet en pijn.
Ton en
Dat we het afscheid maken, mooi en warm,
met in gedachten onze knuffel en arm. Jan

ANNO NU
uitvaartverzorging

Zaâlneêlden zingen in Reuzenrad

Petra van der Meer

Jan Vallentgoed van het Europese reuzenrad op de werf in Egmond
aan Zee had de Zaâlneêlden uitgenodigd om een paar rondjes mee
te draaien in het reuzenrad. Dat initiatief werd door voorzitter
Valkering omarmd en afgelopen vrijdagavond werd het Egmondlied
gezongen in een draaiend rad.

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

Egmond aan Zee
5 september 2020
Marijke

Karin Smit

Dagmar

06 - 81 35 81 10
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Celine

Een gedicht van Monique Doets

Marco en Wendy

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

Met warme groet, Petra van der Meer en Karin Smit

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

als playback meegezongen in het rad.

Veel Egmonders stonden te kijken op
het Nijntjeplein, al wisten de meesten
niet wat er aan de hand was, omdat er
geen ruchtbaarheid aan was gegeven.
Enkele zangers uit de groep durfden
het niet aan in het bakje te stappen
wegens hoogtevrees, maar dat kon de
pret niet drukken. Uit volle borst werd

Foto (Cor Mooij) - Wie kan
zeggen dat hij met zijn koor
wel eens heeft gezongen in
een reuzenrad? De Zaâlneêlden nu wel…

Viclub De Egmonden
Afgelopen zondag was de derde wedstrijd van de vierkamp. Deze keer werd
er op brasem gevist, de vis die als je
hem vangt je hele spulletje lekker
onderslijmt. Toch bonden evengoed
elf vissers de strijd aan. Maar je raadt
het al, als je ze vangen moet, bijten
ze niet. Er werden in totaal 6 brasems
op het droge gehaald. Theo Minneboo
haalde er 3 op de kant waarvan de
grootste 45 cm was. Gedeeld 2e werden Wil Verboom een van 44 cm, Aad
Dekker 1 van 41 cm en Matthieu van
Wanrooy ook 1 (die werd niet voor

De afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Wilhelminastraat 80, 1931 BS Egmond aan Zee

TE HUUR

“Belangrijk is niet de weg die je gaat,
maar het spoor dat je achterlaat”
Liefde is loslaten

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

Geheel onverwachts is overleden
onze lieve moeder en oma

Leen

Lena Pieternella Wilhelmina
Buis-Blok

Bij interesse 06-55187575

meting aangeboden). Bij de andere
7 vissers werd het aas niet gevonden.
Alhoewel, Rob Gravemaker ving nog
een hele mooie karper. Jammer Rob,
deze telt pas over twee weken, want
dan gaan we de kleine competitie afsluiten met de karperwedstrijd. Even
ter vermelding, na afloop doen we gelijk de prijsuitreiking van het seizoen
2019 en de kleine competitie 2020.
Dit gebeurt op de Slotgracht, omdat
we daar de meeste afstand kunnen
handhaven. Tot dan, het Bestuur.

Osho Meditation Retreat In Nature
18 - 20 september 2020
Tijd: vrijdag 19.00 - zondag 19.00
Locatie: Broekakkers, Egmond-Binnen
Prijs: €150,- incl. Maaltijden en verblijf
Of vrijdag €20, zaterdag €75, zondag €75

weduwe van Gerrit Buis

Marja & Kees
Rick & Chantal
Kristy & Bart

Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

Stefan & Marlies
Jessy
Sanne & Silvan

tel. 072-5070818
www.kruijffmakelaardij.nl

Filip & Ann

D B
uBBeL
oeT
oor

Leen is overgebracht naar het Verenigingsgebouw in
Egmond aan Zee, alwaar geen bezoek.

LaNk
eTer
roNwaTer

Eventuele bloemen kunnen hier worden bezorgd.

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

Reserveren via: info@oshomeditations.org | +31642091142
Be natural, be innocent, be simple and allow nature to guide you. - Osho

† Egmond aan Zee
11 september 2020

* Egmond aan Zee
31 augustus 1940

WASSERIJ
DUBBELBLANK

In verband met Corona vindt de begrafenis plaats
in besloten kring.
Correspondentieadres: Marja Brink-Buis
Plantsoenstraat 18, 1931 BG Egmond aan Zee

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

ZENT

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

Linda IJssennagger-Zentveld
Zent
Schoonheidssalon
wasserij
Mosselaan 61
dubbelblank
1934 RA Egmond aan den Hoef

f

Lijtweg
5682
• Bergen
06 10
64 29NH
Telefoon 072-5812331
www.zentschoonheidssalon.nl
zentschoonheidssalon@gmail.com

DORPSGENOTEN
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Open dag kledingbank Egmond

Wat zijn we trots op jou
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
iedereen heeft betekend, geven wij kennis van het
overlijden van mijn lieve man, onze pa en opa

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

Jacobus Cornelis de Waard
Jaap

(reserveren kan aan de deur)

27 februari 1930

Op vrijdag 18 september houdt Kledingbank Egmond van 11:00 tot
15:00 een open dag. Omdat veel
mensen met vragen zitten of nieuwsgierig zijn openen wij voor deze ene
keer onze deuren voor iedereen. U
kunt tijdens de open dag in gesprek
met onze vrijwilligers en u kunt een
kijkje nemen in ons dagelijks werk.

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

Bezorgdagen: donderdag t/m zondag

11 september 2020

Wil Kastanje blijft in beweging

SCHILDERSBEDRIJF

Bedankt voor alle goede zorgen
Ans
Piet en Lynda
Jacco
Arno
Koos en Corine
Anne
Inge en Bas
Corina en Marjolein
Jim
Thijs
Arjan en Mariëtte
Iris
Rob

Tevens wordt een verkoop gehouden
om plaats te maken voor de wintercollectie. De opbrengst hiervan gaat
volledig naar de kledingbank. De
koffie staat klaar en iedereen uit de
omgeving is welkom. Adres: Sint Adelbertusweg 42, Egmond Binnen. www.
kledingbankegmond.nl

VAN DE GIESEN

(tekst Cor Mooij)
In het seizoen 1959-1960 werd Willy Kastanje kampioen in de wedstrijd tegen Dordrecht onder trainer Ludwig Veg en met de jonge
Piet Buis uit Egmond aan Zee.

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

Ervaar de waarde
van uw tuin!

Onze dank gaat uit naar
Dr. Van Geldern en José Boots van Evean.

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

T 06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

Hanswijk 66, 1934 CW Egmond aan den Hoef

Ik wil iedereen bedanken voor de
overweldigende belangstelling,
de troostende woorden, fijne brieven,
telefoontjes en vele kaarten en bloemen
die ik mocht ontvangen tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn vrouw

Lamoraalweg 55, 1934 CC Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330 info@mdruiven.nl

Wil is inmiddels 84 jaar en heeft in
zijn leven vele successen behaald.
Zoals in vier jaar tijd de zwarte band
met karate. Maar Wil heeft ook vele
tegenslagen gehad in zijn leven. Bij
AZ (toen nog Alkmaar ’54) moest hij
stoppen door een zware knieblessure
waardoor verder voetballen onmogelijk was. Hij liep tijdens een leuk fietsweekend in Limburg met vrienden
door een fietsongeval een dwarslaesie op met later als gevolg ook nog
ernstige reuma. Maar Wil zou Wil niet
zijn, een doorzetter eerste klas, als hij
zou opgeven. Hij gaat op zijn driewie-

ler door weer en wind om zijn conditie op peil te houden. ‘In Heliomare
zat een marinier bij mij die liever lui
als moe was. Hij stond ervan te kijken
dat ik zo’n doorzetter was, terwijl hij
liever op bed lag.’ Wil die bij ‘Goud
van de Hout’ zit wordt nog altijd gewaardeerd in Alkmaar bij AZ en bij zijn
vroegere voetbalcollega’s.
Foto (Cor Mooij)- Blijven bewegen is het motto van Wil
Kastanje. Inzet: Wil uiterst
links voorste rij

Open viswedstrijden Nacht en Ontij
(Tekst Cor Mooij)
Bij Visclub Bij nacht en Ontij zit men niet stil, ook in deze tijd van de Corona is
er altijd wel zin om te gaan vissen. Zelfs ’s avonds.
Zo ook bij de Spock Midnight Seafight, verdeeld over vier wedstrijden van
19.00 uur tot 21.00 uur. Geen lid van de visclub? Geen probleem, het zijn
wedstrijden voor iedereen, lid of geen lid. De wedstrijden worden gepland
n.a.v. weer en gunstig tij. Informatie en opgave bij Patrick Groen 0621876407.
Bij Nacht en Ontij organiseert ook open viswedstrijden op zaterdag 24 oktober
van 14.00 uur tot 16.00 uur, op 7 November van 14.00 uur – 16.00 uur en op
5 December van 13.00 uur- 15.00 uur. Iedereen is welkom ook al ben je geen
lid. Opgave en informatie bij Patrick Groen 06 21876407

Joke Ningen-Landman
Johanna Frederika

Een

Het verdriet, de leegte en de stilte
zijn moeilijk te aanvaarden,
maar de prachtige herinneringen aan Joke
zijn onuitwisbaar.

Wat krijgt de kok?
Die krijgt nu en dan,
Na een hap en een slok,
Een veeg uit de pan.
www.fysiotherapieronde.nl
072-5064258 of 5065399
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Egmondse almanak

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

TEL.
072-507 0200

WWW.KINDEROPVANGDEPOPPENKAST.NL

DORPSGENOTEN

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

P
De Poppenkast
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KINDEROPVANG

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.
Galerie Conny van Kasteel Expositie: Wat zie ik?’. Van 12 september t/m 8 november. Dinsdag t/m zaterdag van 13.00 – 18.00, zondag van 14.00 – 17.00
SEPTEMBER
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

16 SEPTEMBER 2020 - NR. 808

Egmond 70+ en 80+ in beweging

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

volg ons nu ook op Facebook

Warm gebakken Ouderwets gerookte

mooie GROTE LEKKERBEK

ZALM ZIJDES

Alleen tegen inlevering van de bon

Alleen tegen inlevering van de bon
TOP-kwaliteit

2 voor € 7,50 van p/st € 17,50

3e GRATIS p/st € 10,-

✄

(als paling gelijk)

Emmer ZURE HARING Verse GAMBA’S
of ROLMOPS helemaal schoon
(eigen inleg) van kilo € 17.50
ER
KK
LE
G
ER
per emmer € 6,50 Deze week kilo € 12,50

✄

(tekst Cor Mooij)
Lekker in de frisse buitenlucht uw immuunsysteem versterken, een wandeling van 800 meter om de
Slotkapel met prachtige uitzichten? Of oefeningen doen om het lichaam sterker te maken en meer
balans te krijgen? Loopscholingsoefeningen om beter en stabieler te gaan lopen met minder kans op
vallen, sociale contacten en gezelligheid met andere mensen uit het dorp en heel veel tips & adviezen
op het gebied van een gezonde leefstijl om sterk en gezond te worden en te blijven.
Dat zijn de ingrediënten van Fit met haar mentaal en fysiek sterker heeft bijeenkomst voor deze doelgroep
Nicole – leefstijlcoach en hardloop- gemaakt. ‘Het zijn vaak de kleine ver- om 10 uur bij het Slotpark (bankjes
ster (8-voudig wereldkampioene) Ni- anderingen, leefstijlaanpassingen, die bij de vijver). Als er (te) veel animo is
cole Weijling-Dissel brengt de oude- enorme grote invloed kunnen hebben dan komen er twee bijeenkomsten,
ren uit Egmond in beweging. Tijdens op meer kwaliteit van leven’, aldus een om 9 uur en een om 11 uur. voor
het wandelen, de oefeningen en de Nicole. ‘Leeftijd is maar een getal. En ouderen die de 80 voorbij zijn is het
loopscholing vertelt Nicole waarom ook op oudere leeftijd, heb je invloed gratis tot en met december 2020. De
blijven bewegen en oefeningen doen op je fysieke en mentale situatie. Met kosten worden namelijk vergoed door
zo belangrijk is voor onze gezondheid of zonder rollator. Als u uw lichaam Sport-Z. Voor de ‘jongeren’ van 70
en om sterker te worden of (verdere) wilt versterken dan bent u welkom. tot 80 is de eerste keer gratis daarna
achteruitgang zo lang mogelijk uit Uiteraard houden we rekening met kost het 5 euro per keer. Er is geen
te stellen. ‘Met elkaar komen we op de corona-maatregelen en houden abonnement, vrijheid blijheid. Wie wil
een leuke manier in beweging. Het li- we voldoende afstand van elkaar. komen is welkom. Interesse? Aanmelchaam zal sterker worden en daarmee Om iedereen voldoende aandacht te den en of nadere informatie bij Nicole
zal meer kwaliteit van leven worden kunnen geven zullen de groepen klein (Oersterk master leefstijlcoach io) Tel.
bereikt.’ Nicole is een blije enthousi- gehouden worden. Bij belangstelling 06-10 96 76 98 of nicoledissel@hotaste leefstijlcoach (en zelf nog steeds gaan we meerdere groepen maken en mail.com Adres: Pr. Beatrixlaan 45,
actief hardloopster). Zij deelt graag de groepen indelen naar bewegings- Egmond aan den Hoef.
haar kennis, ervaringen en inzichten mogelijkheden.’
die zij heeft gekregen in alles wat Elke vrijdagochtend is in principe een

Alleen tegen inlevering van de bon

deze week € 5,- 3 kilo € 35,KOMIJNENKAAS
t
tei
TOP kwali
De Woerdense Kaasboer

JOOOI

wekelijkse column van KD de Bocht
Zo geef je aan dat de herfst voor de
deur staat, zo wordt het weer 30
graden. Toch nog een stuiptrekking
van de zomer? De week erop wordt
het opnieuw warm. Maar dan in
Zuiderduin waar de fusielocatie wordt
besproken. Ik denk dat dan bij meer
mensen het klamme zweet zal uitbreken. - K.D. de Bocht - kddebocht@
ziggo.nl

max . 5 kilo
Kilo 12.50
per klant

BLACK LABEL

Bij u op de markt

Kilo GRASKAAS
 10.00

EXTRA PITTIGE

500 gram

T

AK
ALTIJD VERS SCHOONGEMA

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

Bij aankoop van kaas 10 boeren eieren voor €1,00
de allerlekkerste boterz
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✄

Harry Ningen

achte

pepersteaks voor 9,
98

de smaak van vroeger! magere runderlappen 9,98
biologisch topkwaliteit uit de beemster
heel kilo

dat is lekker! verse kippendijenfilet
biologisch

topkwaliteit uit middenmeer

heel kilo

9,98

topkwaliteit uit hoorn

heel kilo

9,98

kwaliteit uit hoorn! mooie schouderkarbonade
biologisch

GARAGE DE EGMONDEN
notaris:

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

072-5066171

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

Salon voor Bionome
huidverzorging en Pedicure

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

Egmonderstraatweg 20 - Egmond aan den Hoef

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

elke donderdag op uw weekmarkt

Gevulde SPECULAAS bereid met amandelspijs
2 voor € 5,50

Lever de advertentie in en ontvang de 3e plak GRATIS!!!
Ziet uw
Groepenkast
er nog zo uit?

Ook voor ramen en kozijnen

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

Bakkerij ‘t Stoepje

WELBOX Selfstorage “de Weidjes”

Mosselaan 55 • 072.30.30.344 • info@welbox.nl

Dan wordt het
hoogtijd om
ons eens te
vragen..

Oude “stoppen” en
aardlek kunnen
een risico vormen..

